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ค าน า  
 

ส านักหอสมุดได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพและมีการศึกษาวิเคราะห์ตนเองในจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง  พร้อมทั้งให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อการรับ
การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2553  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  ข้อมูลที่
รายงานในการประเมินตนเองฉบับนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2553  ถึง  30  เมษายน  2554   
  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิทีส่ านักหอสมุดได้ด าเนินการจัดท าตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.มี
ดังนี ้คือ 
  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิทีส่ านักหอสมุดได้ด าเนินการจัดท าตามองค์ประกอบคุณภาพของ สมศ. มี
ดังนี ้คือ 
  ตังบ่งชี้พ้ืนฐาน และตัวบง่ชี้และเกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของ สถาบัน  
 ผลการประเมินตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้ส านักหอสมุดได้พัฒนาจดุที่ควรปรับปรุง  และเสริมจุดแขง็  เพื่อหา
แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขและแนวทางเสริม  ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานใน
ส านักหอสมุด  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการให้มากย่ิงขึน้ 

 
 
 
 

       ( นางมยุรี  ยาวิลาศ) 

             ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
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ส่วนน า 
เกี่ยวกับหน่วยงาน 

 
1. เกี่ยวกับหน่วยงาน 

 
ประวัติความเป็นมา 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นในปี พ. ศ.2517 พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพ   
โดยรวมห้องสมุดของโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิคและห้องสมุดวิทยาลัยพระคริสตธรรม
เข้าด้วยกันใช้ช่ือว่า “ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ”  โดยระยะแรกตั้งอยู่บนชั้น 2   ของอาคารศรีสังวาลย์  เขตแก้วนวรัฐ 

ในปี  พ.ศ. 2525  มหาวิทยาลัยพายัพได้ขยายเขตใหม่ที่เขตแม่คาว  และสร้างอาคาร  
“หอสมุดกลาง”  ขึ้น โดยเป็นอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน มีเนื้อที่  2,664  ตารางเมตร  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น 
“ส านักหอสมุด”  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529  โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ  จนถึงปี พ.ศ. 2541 อาคารหอสมุดหลัง
เดิมไม่สามารถให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ  มหาวิทยาลัยพายัพได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
อาคารหอสมุดใหม่ และได้มีการรณรงค์หาทุน โดยมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วนจาก American 
School and Hospitals Abroad (ASHA)  และ  ผู้บริจาครายอื่น ๆ  ทั้งภายใน และ  ภายนอกมหาวิทยาลัย     

อาคารหอสมุดใหม่เป็นอาคาร 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ให้บริการ 12,500 ตารางเมตร  มหาวิทยาลัยพายัพ 
มุ่งหวังจะพัฒนาให้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่ทันสมัยพร้อมด้วย
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และการท างานวิจัย  ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Library ) อาคารหอสมุดได้เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548  และ  ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  
พ.ศ.2548  โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน 
พร้อมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคาร “ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ”   เพื่อเป็นสิริ
มงคล ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย 

ส านักหอสมุดยมีห้องสมุดสาขาที่เขตแก้วนวรัฐ   เพื่อให้บริการแก่คณะ  และภาควิชา  ที่เปิด 
สอนที่เขตแก้วนวรัฐ  โดยระยะแรกใช้อาคารวิทยาลัยพระคริสตธรรม และอาคารศรีสังวาลย์ตามล าดับ จนถึงปี 
พ.ศ. 2533  ได้ย้ายไปยังอาคารใหม่  คณะศาสนศาสตร์  ช้ัน 3  โดยใช้ช่ือว่า   “The Dewald Memorial Library”  
ในปีพ.ศ. 2547-2548  ห้องสมุดดิวอลด์  ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาห้องสมุดโดยขยายพื้นที่ ให้บริการเป็น 
840 ตารางเมตร และมีพิธีเปิดห้องสมุด  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2549   

 
 
ปณิธาน  

 “ ส านักหอสมุดมุ่งมั่นใหบ้ริการที่มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย  ด้วยจิตส านึกของ 
ผู้ใหบ้ริการ ”  
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วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ตามหลักสสูตรของมหาวิทยาลัย

พายัพ 
2) เพื่อเปน็ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศและแหลง่ข้อมูล  เพื่อการศกึษาค้นคว้าวิจัยและการ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3) เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการจัดหา รวบรวม และด าเนินการจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศอย่างมี

ระบบและได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้และการค้นหา 
4) เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศกึษาค้นคว้าแก่อาจารย์ 

นักศึกษา และบคุลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
5) เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า  แนะน าการใช้ห้องสมุด และ 

แหล่งสารสนเทศอื่นๆ  
6) เพื่อใหบ้ริการส่ือการสอนต่าง ๆ  เพื่อประกอบการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
7) เพื่อใหบ้ริการโสตทัศนูปกรณ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
ที่ตั้ง 

ส านักหอสมุด  ตั้งอยูท่ี่อาคารศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว 
ห้องสมุดดิวอลด์ ตั้งอยูท่ี่อาคารแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 

 
จ านวนอาจารย์เจ้าหน้าท่ี (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 
 

ล าดับ รายการ 
วุฒิการศกึษา 

ศึกษาตอ่ รวม 
ต่ ากว่าตร ี ตร ี โท เอก 

1 อาจารย ์  2 6   8 
2 เจ้าหน้าที ่ 12 21    33 
 รวม 12 24 5   41 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  
คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเปน็ 1 คน) 
 

งบประมาณที่ได้รบัอนมุัต ิ
ในปีการศึกษา 2553  ส านักหอสมุด ได้รับอนุมัตงิบประมาณเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 9,908,000.00 

บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) 



3 
 

แผนภูมอิงค์กร (Organization Chart) 
 

 
 

แผนกเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 
 

แผนกบริการ 
สารสนเทศ 

 

แผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

ส านักหอสมุด 

แผนกศูนยข์้อมูล
ภาคเหนือ 

 

มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

ส านักงานส านักหอสมุด ห้องสมุดดิวอลด ์
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แผนภูมกิารบริหารงาน (Administrative Chart)  
 

 
 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยหี้องสมุด 

 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 

 

อธิการบด ี

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 

หัวหน้า 
ห้องสมุดดิวอลด ์
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แผนภูมกิารปฏบิัติงาน (Activity Chart) 

 
 

 
 

-  งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-  งานจัดการระบบเครือข่าย และ  
    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
    สืบค้นในห้องสมุด 
-  งานผลิตสื่อและบริการมัลติมีเดีย 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

- งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานเตรียมทรัพยากรเพื่อให้บริการ 
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานเตรียมทรัพยากรเพื่อให้บริการ 
- งานบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ 
- งานบ ารุงรักษาสิ่งพิมพ์ 

- งานบริการการอ่าน 
- งานบริการสืบค้นข้อมูล 
- งานบริการยืม-คืน 
- งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
   สารสนเทศ                
- งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยีห้องสมุด 

 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 

 

หัวหน้าห้องสมุดดิวอลด ์
 

อธิการบด ี

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

เลขานุการ 
 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน-บัญชี 
- งานบุคลากร 
- งานจัดซื้อพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
 

- คณะกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการ 
 

- งานนโยบายและแผน 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานวางแผนควบคุมงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 

- งานบริการสารสนเทศภาคเหนือ 
- งานฐานข้อมูลภาคเหนือระบบดิจิทัล 
- งานหนังสือหายาก 
- งานดูแลหอประวัติ มพย. 
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ความท้าทาย 
ส านักหอสมุด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  ตลอดจน 

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   ดังนั้นจึงต้องพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 
 กระแสความเปลี่ยนแปลงในงานห้องสมุด    
 1.     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  โดยเฉพาะอินเทอร์เนต็ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงห้องสมุดแบบเดิม ไปสู่  Digital Library 

2.     ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด (Library Resources)  มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อ
ส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิทัล  และส่ือมัลติมีเดีย (Multimedia)  

3.     ระบบการเรียนการสอน แบบ E-Learning  และมีความเปน็สากลทางด้านการศึกษา  (International 
Study)  ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการใหบ้ริการของห้องสมดุ 

4. ความต้องการสารสนเทศของผูใ้ช้บริการเปลี่ยนแปลงโดยต้องการสารสนเทศทีค่้นหาได้สะดวก  
รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ต้องการเอกสารฉบับเต็ม และค้นหาได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

 
 ปัจจัยความส าเร็จขององค์กร    
 ส านักหอสมุดได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่
เป็น Digital Library  ที่ทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยคุสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
      ปัจจัยความส าเร็จขององค์กร  ประกอบด้วย 
 1.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการเงิน ให้มีคุณภาพโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานห้องสมุด 

2.     พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถละทักษะในการปฏบิตัิงานและเทคนคิการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ   

3.     พัฒนางานบริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุดให้มคีุณภาพ ประสิทธิภาพทันสมัย  และทันต่อการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การพัฒนาด้านวิชาการ  ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.     พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่เอื้อตอ่การศึกษาค้นคว้า  การท าวิจัย  และการให้บริการ
วิชาการที่ทันสมัย   

5.     พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     ( Library     Resources)     ให้ทันสมัยครอบคลมุสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยพายัพ  ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือมัลติมีเดีย  และส่ือส่ิงพิมพ์ โดยมีจ านวนทีเ่พียงพอ  และตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ช้บริการ  รวมถึงการใช้ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  (Sharing  Resources) 
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สรุปผลการปรบัปรงุตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

ตวั
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
โครงการ/
กิจกรรม
สนับสนุน 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาการด าเนินงาน 

5.1 
 
 

1. ควรมีการติดตามการ ด าเนินงาน
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถ
ปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มีการติดตามการด าเนินงานโดยให้
ผู้รับผดิชอบแต่ละแผนรายงานผล
การด าเนินงานในทีป่ระชุม 
คณะอนุกรรมการจัดท าและ
ประเมนิแผนนอกเหนือจากการ
ประเมนิตามแบบฟอร์มของส านกั
นโยบายและแผน 

การบริหารจดัการ
แผนปฏิบัตงิาน
แบบมีส่วนร่วม 

มิ.ย. 53 -
พ.ค. 54 

มีการติดตามการด าเนินงานโดย
ให้ผู้รบัผิดชอบแต่ละแผน
สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 4 
และ 8 เดือน และรายงานผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าและ
ประเมนิแผน 

คณะอน ุ
กรรมการจัดท า
และประเมนิ
แผน 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตงิานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผล
การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

5.1 
 

2.ควรรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ของส านักหอสมุดให้กับผูบ้รหิารต้น
สังกัดรับทราบด้วย นอกเหนือจาก
การส่งให้กับส านักนโยบายและแผน
สถาบัน 
 
 
 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของส านักหอสมุดให้กบั
ผู้บริหารต้นสังกัดรบัทราบแต่
ไม่ได้รายงานไว้ใน SAR ซ่ึงจะ
รายงานใน SAR ปี 2553 

 ต.ค. 53 
ก.พ. 54 
พ.ค. 54 

มีการส่งรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีอง
ส านักหอสมุดรอบ 4 เดือนให้
รองฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด 

- 

5.8 3.ควรน าข้อมูลการเข้าอบรมสัมมนา น าข้อมูลการเข้าอบรมสัมมนาของ  มิ.ย. 53 - มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าอบรม ส านักงาน มีการจัดเก็บข้อมูล
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ตวั
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
โครงการ/
กิจกรรม
สนับสนุน 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาการด าเนินงาน 

ของบคุลากรทั้งภายในและภายนอก
แสดงบนระบบสารสนเทศออนไลน์
ให้ครบถ้วน 

บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
แสดงบนระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ใหค้รบถ้วน 

พ.ค. 54 สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
ของบคุลากรเพื่อแสดงบนระบบ
สารสนเทศของส านักหอสมุด 

ส านักหอสมุด การเข้าอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 

5.8 4. บุคลากรทุกคนควรจัดท ารายยงาน
สรุปข้อมูลจากการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ทั้งภายในและ
ภายนอกในทุกกิจกรรม  โดย
ส านักหอสมุดอาจจัดท าเปน็
แบบฟอร์มรายงานสรุปประเด็นที่ได้
จากการเข้าร่วมฯ เพื่อใหบ้คุลากร
สามารถน าแบบฟอร์มนี้ไปใช้ในการ
ท ารายงานได ้
 

ให้บคุลากรจัดท ารายยงานสรุป
ข้อมูลจากการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ทั้งภายในและ
ภายนอกในทุกกิจกรรม   

 มิ.ย. 53- 
พ.ค. 54 

บุคลากรทีเ่ข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
ไดจ้ัดท ารายงานสรุปข้อมูลจาก
การเข้าร่วมทุกกิจกรรม   

ส านักงาน
ส านักหอสมุด 

มีการจัดท ารายงาน
สรุปข้อมูลจากการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาทุกกิจกรรม   

5.13 5. การประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการควรสรุปเป็นค่าเฉลี่ย โดย
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินการสรุปการประเมินความ
พึงพอใจการใหบ้ริการเปน็ค่าเฉลี่ย
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มิ.ย. 53- 
พ.ค. 54 

อยู่ระหว่างด าเนนิการสรุปการ
ประเมนิความพึงพอใจการ
ให้บริการเป็นค่าเฉลี่ยให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

คณะอน ุ
กรรมการ
ประเมนิ 
งานบริการและ

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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ตวั
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
โครงการ/
กิจกรรม
สนับสนุน 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาการด าเนินงาน 

งานตามภารกิจ 
5.13 6. การประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการควรมีการก าหนดกุล่ม
เป้าหมายให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้า
ใช้บริการ 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหเ้หมาะสม
กับจ านวนผูเ้ข้าใช้บริการ 

 มิ.ย. 53- 
พ.ค. 54 

ก าหนดกลุม่เป้าหมายเฉพาะผู้เข้า
ใช้บริการห้องสมุด  โดยแบง่
กลุ่มเป้าหมายออกเปน็ 3 กลุ่ม  
ได้แก่ บุคลากร  นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

คณะอน ุ
กรรมการ
ประเมนิ 
งานบริการและ
งานตามภารกิจ 

คาดว่าผลการประเมนิ
จากกลุ่มเป้าหมาย
ใกล้เคียงความเป็น
จริง 

5.11 7. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
และระบุปจัจัยเสี่ยง จดัล าดับความ
เสี่ยงมาจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
ของส านักฯ และด าเนนิงานให้
ครบถ้วนตามแผน 
 

จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงโดย
น าข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์และ
ระบุปจัจัยเสี่ยง จัดล าดบัความเสีย่ง
มาจัดท าแผนบรหิารความเส่ียงของ
ส านักฯ และด าเนินงานให้
ครบถ้วนตามแผน 

แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ส านักหอสมุด 

มิ.ย. 53- 
พ.ค. 54 

อยู่ระหว่างด าเนนิการระบปุัจจัย
เสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง เพื่อจดัท า
แผนบรหิารความเสี่ยง และ
ด าเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยง 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5.15 8. การประเมินการใช้งบประมาณ
รายจ่าย ควรมีการสรุปตัวเลข
งบประมาณที่ใช้ไปและเงินคงเหลือ
ด้วย 
 

สรุปตัวเลขงบประมาณที่ใช้ไป
และเงินคงเหลือในการประเมนิ
การใช้งบประมาณรายจ่าย 

แผนการบริหาร
จัดการ
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม 

มิ.ย. 53- 
พ.ค. 54 

มีการพัฒนาโปรแกรมสรุป
งบประมาณของส านักหอสมุด 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

มีการประเมินผลการ
ใช้งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 
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ตวั
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
โครงการ/
กิจกรรม
สนับสนุน 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาการด าเนินงาน 

5.15 9. การจัดท ารายงานการเงนิอย่างเป็น
ระบบ  สามารถอ้างหลักฐานการแจ้ง
การใช้จ่ายเงินจากฝ่ายการเงิน ซ่ึงแจ้ง
เป็นระบบปีละ 3 ครั้ง 
 

อ้างหลักฐานการแจ้งการใช้จ่ายเงนิ
จากฝ่ายการเงิน ปีละ 3 ครั้ง ในการ
จัดท ารายงานการเงินอย่างเป็น
ระบบ 

แผนการบริหาร
จัดการ
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม 

มี.ค.- พ.ค. 
54 

ยังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7.1 10. การเขียนผลการด าเนินงานเรือ่ง
การก าหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรเริ่มจาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึง
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันแล้วจึง
เชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงาน 

- - - - - - 

7.1 11. ควรมีระบบส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงานภายนอก
สถาบัน 

สร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกสถาบัน 

แผนการประกัน
คุณภาพการ
ปฏิบตัิงานของ
ส านักหอสมุด 

พ.ย. 53 อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

7.4 12. การอธิบายผลการด าเนินงานเรื่อง
การปรับปรงุระบบประกันคุณภาพ

- - - - - - 
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ตวั
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
โครงการ/
กิจกรรม
สนับสนุน 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาการด าเนินงาน 

ภายในของหน่วยงาน ควรอ้างอิง
หลักฐานคู่มือประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุดร่วมด้วย 
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ส่วนที่ 1  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ของ สกอ. 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ผู้รับผิดชอบ : เพียงเพ็ญ จ ารัสเรืองพร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบคุลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารต้นสังกัด โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
หน่วยงาน และแผนยทุธศาสตร์ประจ าปขีองมหาวิทยาลัย 

 
ส านักหอสมุดมีปณิธานของหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวก 

รวดเร็ว และทันสมัย ด้วยจิตส านึกของผู้ให้บริการ  ซ่ึงได้มีการทบทวนความเหมาะสมของปณิธานใน
การประชุมบรรณารักษ์ (1.1.1.1) และได้ช้ีแจงให้บุคลากรในหน่วยงานให้รับทราบในการประชุม
บุคลากร (1.1.1.2) เพื่อให้มีความเข้าใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปณิธานของ
หน่วยงาน 

คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนของส านักหอสมุด ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของส านักหอสมุด (1.1.1.3) คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
(1.1.1.4) โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักหอสมุด (1.1.1.5)  และวางแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีความเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติสถาบัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (1.1.1.6) คณะอนุกรรมการได้มีการน าเสนอ
แผนกลยุทธ์ในการประชุมบรรณารักษ์ เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัวบ่งช้ี
และค่าเป้าหมาย (1.1.1.7) และได้น าแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการร่วมพิจารณาตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายแล้ว
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบจากผู้บริหารต้นสังกัด ซ่ึงแผนกล
ยุทธ์ของส านักหอสมุดได้ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ (1.1.1.8) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.1.1 รายงานการประชุมบรรณารักษ์ ครั้งที่ 1/2553   
1.1.1.2 รายงานการประชุมบุคลากรส านกัหอสมุด ครั้งที่ 1/2553  
1.1.1.3 ประกาศฝ่ายวิชาการที่ 37/2552 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของ

ส านักหอสมุด  
ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่างๆของส านักหอสมุด  

1.1.1.4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่4/2553  
1.1.1.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553  
1.1.1.6 ตารางวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
1.1.1.7 รายงานการประชุมบรรณารักษ์ ครั้งที่ 1/2553  
1.1.1.8 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปกีารศึกษา 2553  

 
 
   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกงานภายในหน่วยงาน  

 
ส านักหอสมุดได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่หน่วยงานย่อยภายในผา่น 

ทางการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนของส านักหอสมุด โดยได้มีการช้ีแจงท าความ 
เข้าใจกับหัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ และ 
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อรองรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผน 
กลยุทธ์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับโครงการ/ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ เพื่อรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีของหน่วยงาน (1.1.2.1) (1.1.2.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่5/2553  
1.1.2.2 แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีองส านกัหอสมุด ปีการศึกษา 2553  

 
 

   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตงิานประจ าปีตามภารกิจของหน่วยงาน 
ส านักหอสมุดมีการด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตงิานประจ าปีตามภารกิจ 

ของหน่วยงาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน และตอบสนองภารกิจของส านักหอสมุด ซ่ึงได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1.3.1) (1.1.3.2) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.3.1 ตารางการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏบิัติงานประจ าปีตามภารกิจของส านักหอสมุด ปี

การศึกษา 2553 
1.1.3.2 ตารางวิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบตังิานประจ าปีตามภารกิจของ

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
 
 

   4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าปี 

ส านักหอสมุดมีการจัดท าตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตังิานประจ าปี พร้อมทั้ง 
 ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ 
 แผนปฏิบัตงิานประจ าปี โดยบคุลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ได้มีส่วนร่วมในการจดัท า 

ตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย  (1.1.4.1) (1.1.4.2)  
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.4.1 รายงานการประชุมบรรณารักษ ์ครั้งที่ 1/2553  
1.1.4.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่5/2553  

 
 
    5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีครบทุกภารกิจ 

 
ส านักหอสมุดได้จัดท าปฏทิินการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงาน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางใน

การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไว้ (1.1.5.1) และมีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึงได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย บริการทางวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1.5.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.5.1 ปฏิทนิการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
1.1.5.2 การประเมินแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (แยกตามภารกิจ) 

 
    6. มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏบิัตงิานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผูบ้ริหารตน้สังกัดเพื่อพิจารณา 
  
ส านักหอสมุดมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบตัิงานประจ าปี

อย่างต่อเนื่อง มคีณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนเปน็ผู้รบัผดิชอบในการติดตาม โดยได้
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มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานทุก 4 เดือน พร้อมทั้ง
วิเคราะหป์ัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข แล้วน าเสนอในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ (1.1.6.1) ซ่ึงคณะอนุกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติ
งานประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด เพื่อรายงานผลตอ่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทย
บริการเพื่อพิจารณาใหข้้อเสนอแนะต่อไป (1.1.6.2)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.6.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่9/2553  

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่2/2554  
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่3/2554  

1.1.6.2 การประเมินแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 4 เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 8 เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
    7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยทุธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารต้นสังกัดเพื่อพิจารณา 
 คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนของส านักหอสมุดได้มีการประชุมเพื่อ

ประเมนิผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธร์อบ 6 เดือน และ 12 เดือน (1.1.7.1)  และได้
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยทุธ์รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด เพื่อรายงานผลต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป (1.1.7.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่1/2554  

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมนิแผน ครั้งที ่3/2554  
1.1.7.2 การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 6 เดือน) 

การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) 
 
    8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของผู้บริหารต้นสังกัดไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจ าป ี
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ7 ข้อเปน็ไปตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 
        มีคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และผูท้ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รับผดิชอบกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตัิงานประจ าปขีองหน่วยงาน 
         
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

- 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏบิัติงาน 
ประจ าป ี
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

จัดอบรมการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาแผนของ 
ส านักหอสมุด 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบ่งชี้ : 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ส านักหอสมุดมีข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรเพื่อก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการในการ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และการพัฒนางานประจ า (2.4.1.1)  มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
ได้รับการอบรมและสามารถน าความรู้มาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (2.4.1.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ตามมาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 2544   
2.4.1.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 

 
 

   2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 
ส านักหอสมุดมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนว

ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์งานโดยก าหนดค าอธิบาย
ลักษณะงาน การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(2.4.2.1) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.2.1 ค าอธิบายลักษณะงาน  
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   3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บคุลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส านักหอสมุดมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ โดย

มีคณะกรรมการอาคารของส านักหอสมุดได้ด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ (2.4.3.1) รวมถึงได้จัด
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันท างาน (2.4.3.2) มหาวิทยาลัยพายัพมี
นโยบายการดูแลสุขภาพของบุคลากรและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีสวัสดิการการตรวจเช็คสุภาพ
ประจ าปีโดยบุคลากรส านักหอสมุดได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4.3.3) และบุคลากรได้รับ
สวัสดิการที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพจากทางมหาวิทยาลัย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น รวมถึงมีการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.3.1 แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมืออ านวยความสะดวก และ
อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2553 

2.4.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักหอสมุด 
2.4.3.3 โครงการ Health and Happiness ครั้งที่ 1 
 
 

   4. มีระบบการตดิตามใหบ้คุลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง 

 
ส านักหอสมุดมีระบบการตดิตามและให้บคุลากรรายงานและน าความรู้และทักษะที่ได้

จากเข้าร่วมอบรมความรู้มาพัฒนาในการปฏิบตัิงาน (2.4.4.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.4.1 สรุปการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร  
 
 
 
    5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บคุลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัต ิ
ส านักหอสมุดได้จัดให้มีการใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพกับบรรณารักษ์และนัก

สารสนเทศเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ ในการประชุมบรรณารักษ์ส านักหอสมุด 
(2.4.5.1) (2.4.5.2) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.5.1 รายงานการประชุมบรรณารักษ์ ครั้งที่ 2/2553 
2.4.5.2 จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
 
 

   6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักหอสมุดมีการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 

(2.4.6.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ครั้งที่ 3/2554 
 
    7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรงุการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
- 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  
  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 6 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

- 

 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
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ส่งเสริมให้บคุลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาชีพให้ครบทุกคน เพื่อน าความรู้และทักษะที่
ได้มาพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

ส านักหอสมุดขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบคุลากรจากแหล่งต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

มีการกระตุ้น และส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการเสนอขอรางวัลจากแหล่งต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑติ 
ตัวบ่งชี้ : 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ    
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการ
ด้านการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา ห้องสมุดเปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ ส านักหอสมุดเขตแม่คาว 
ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เขตแม่คาว มีพื้นที่ให้บริการ 12500 ตารางเมตร และ
ห้องสมุดดิวอลด์ เขตแก้วนวรัฐ มีพื้นที่ให้บริการ 853 ตารางเมตร ห้องสมุดให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศหลายประเภทเช่น หนังสือ  วารสาร  ส่ือมัลติมีเดีย   บริการของส านักหอสมุดประกอบด้วย 
(2.5.1.1) 

        บริการส าหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์   (Online Public Access 
Catalog) หรือ  OPAC    ที่http://lib.payap.ac.th     เปิดบริการสืบค้นข้อมูลตลอด   24 ช่ัวโมง 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (Online Database)  ซ่ึงสามารถสืบค้นหาบทความวารสาร       
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ได้ในระบบออนไลน์  ภายในห้องสมุด  หรือ    ค้นหาภายนอกผ่าน  IP  
Address  ของมหาวิทยาลัย   เช่น Academic Premier Search, Proquest 50000/ABI Inform,  CINAHL, 
ThaiLIS Digital Collection, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  และ ฐานข้อมูลของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เป็นต้น 

3. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  เปน็บริการสืบคน้หนังสือในสาขาวิชาต่างๆ เช่น  
บริหารธุรกิจ   คอมพิวเตอร์  นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น  โดยสามารถอ่าน  ยืม - คืน และ บันทึก
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่   http://lib.payap.ac.th 

4. บริการ Internet  เป็นบริการสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย Internet  เพื่อใหน้ักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลไดจ้ากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
      5. ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และ  ตาก  โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  การค้า  การลงทุน  วัฒนธรรม  อุตสาหกรรม    การเมือง การ
ปกครอง  เป็นต้น  รวมทั้งค้นหาภาพบุคคล หรือ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ในรูปแบบส่ือ
ดิจิทัล   ผ่านหน้า Homepage   ส านักหอสมุด  ที่   http://lib.payap.ac.th/ntic 

http://lib.payap.ac.th/
http://lib.payap.ac.th/
http://lib.payap.ac.th/ntic
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6. บริการส่ือมัลติมีเดีย    มีการให้บริการส่ือมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ  ผ่านระบบวิดีโอออนดี
มานต์   

7. บริการมุมความรูตลาดทุน (SET Corner) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยพายัพ ไดจัดใหมีมุมความรตูลาดทุน (SET Corner) ซ่ึงเปนเสมือนสาขาของหองสมุดตลาด
หลักทรัพยฯ บริการไวที่ ช้ัน 3 เพื่อรวบรวมและใหบริการหนังสือ นิตยสาร และขอมูลความรูดาน
การเงินและการลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แบบออนไลน 

8. บริการข้อมูล SMEs  (SMEs Corner)  ส านักหอสมุด รวมกับ ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัด SMEs Corner ใหบริการความรูเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ผูใชสามารยืมหนังสือและอานวารสาร ภายในหองสมุดไดที่บริการ ช้ัน 3 นอกจากนี้ยังมี
เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบออนไลน ที่ www.sme.go.th  ภายใน
เว็บไซตจะเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร รวมไปถึงองคความรูตางๆ ที่จะสามารถชวยเหลือธุรกิจ SMEs  
เพื่อใหสามารถแขงขันสูตลาดโลกได โดยระบบจะมีเครื่องมือส าหรับช่วยวิเคราะห 3 แบบ คือ  

1. Self - assessment Tool ระบบแบบสอบถามเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน 
    การประกอบธุรกิจ  
2. Business Plan Tool ระบบเพื่อชวยในการสรางแผนธุรกิจ ใหกับผูประกอบการ  
3. Financial Ratio Tool ระบบวิเคราะหสถานะทางการเงิน ใหกับผูประกอบการ 

9. บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์  เป็นบริการสืบค้นข้อมูลข่าวประเภทต่าง ๆ จากศูนยข์้อมูล 
มติชน  ซ่ึงประกอบด้วย  ข่าว บทสัมภาษณ์  บทวิเคราะห์  บทวิจารณ์  รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยสามารถค้นหาข่าวทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง 

10. บริการห้องศึกษาค้นคว้า  (Study room)   มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม  
จ านวน 21 ห้อง บริการที่ชั้น 4   

11. บริการยืม – คืน    เป็นบริการให้ยืมหนังสือ    ส่ิงพิมพ์    แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  
 และบุคคลภายนอก 

12. บริการช่วยการค้นคว้า  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดท าไว้ส าหรับให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
นักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล  เพื่อท ารายงาน  และการวิจัย 

13. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  เป็นบริการช่วยติดต่อขอถ่ายเอกสารที่มีในห้องสมุดอื่น ๆ 
ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 

14. บริการถ่ายเอกสาร บริการพรินท์งาน    จัดบริการไว้ที่ชั้น 1  ของส านักหอสมุด 
 

ส านักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ตลอด 24 ช่ัวโมงที่ lib.payap.ac.th  
(2.5.1.2) ส านักหอสมุดมีการฝึกอบรมการแนะน าการใช้ห้องสมุด แนะน าทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นฯ ให้แก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 
(2.5.1.3) มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 976 คน (2.5.1.4) (2.5.1.5)) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.5.1.1 คู่มือแนะน าบริการของส านักหอสมุด 
2.5.1.2 Homepage ส านักหอสมุด   
2.5.1.3 จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด 
2.5.1.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด 
2.5.1.5 สรุปผลการประเมนิการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด 
 
 

 2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ต  

ส านักหอสมุด  มีพื้นที่ให้บริการอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  12,500  
ตารางเมตรและหอ้งสมุดดิวอลด์   เขตแก้วนวรัฐ มีพื้นที่ให้บริการ  853 ตารางเมตร (2.5. 2.1) 
ประกอบด้วย พื้นที่บริการนั่งอ่าน และพื้นที่ในส่วนอื่นฯ (2.5. 2.2) เช่น  

-ห้องฝึกอบรม ส าหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรม แนะน าการใช้ห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูล     

-ห้องมัลติมีเดีย  มีบริการห้องฉายและบริการสื่อการศึกษาหลากหลายประเภท
ผ่านระบบ Video on demand     

-ห้องStudy room  เพื่อให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
ส าหรับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยจ านวน 21 ห้อง  

-บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด e-books, Online database 
และแหล่งข้อมูลอื่นฯ 

 -โถงนิทรรศการส าหรับจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้ใช้บริการ  

 -บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนและห้องประชุม   การให้บริการของ
ห้องสมุดเป็นระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบเครือข่ายความเร็วสูง และระบบเครือข่ายไร้
สายเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดีย (2.5. 2.3) 

 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 

2.5. 2.1 คู่มือแนะน าบริการของส านักหอสมุด 
2.5. 2.2 Homepage ส านักหอสมุด   
2.5. 2.3 รายงานผลการด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพตามมาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 2544 
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 3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอปุกรณ์ป้องกันอคัคีภัย
ในบรเิวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส านักหอสมุดมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรบัอากาศ ระบบน้ า (2.5.3.1) 
ส านักหอสมุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาคารเป็นผูดู้แลระบบต่างฯภายในอาคาร (2.5.3.2)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.5.3.1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 2544 

2.5.3.2 แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกและอาคาร
สถานที่   

 
 

 4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ส านักหอสมุดมีผลการประเมนิคณุภาพของการให้บริการ ปีการศกึษา 2553  มีค่าเฉลี่ย 

4.26 จากคะแนนเต็ม 5  (2.5.4.1)  
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.5.4.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักหอสมุดปี 2553  
4.2.1   สรุปผลประเมินความพึงพอใจของบคุลากรต่อการใหบ้ริการ 
4.2.2   สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใหบ้ริการ 
4.2.3   สรุปค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 

 
 

 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องของผูร้ับบริการ 

ส านักหอสมุดมีการผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักหอสมุดมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องของผู้รับบริการ เ ช่น การควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ การจัดโซนเงียบส าหรับการอ่าน  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของส านักหอสมุด 
(2.5.5.1)  การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างฯของ
ส านักหอสมุดบนเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ การจัดท ารายช่ือหนังสือใหม่ (2.5.5.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.5.5.1 ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์
2.5.5.2 Homepage ส านักหอสมุด   
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เกณฑ์ประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 5 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

ส านักหอสมุด มีสถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศในการใหบ้ริการที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การวิจัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู ้

 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส านักหอสมุดควรน าเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรงุงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 งบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสูง บางงานยังพัฒนาได้น้อย 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 เพิ่มรูปแบบในการให้บริการเชิงรกุที่หลากหลายให้มากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บรหิารทุกระดับของสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

 
   1. ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการบริหารของส านักหอสมุดได้ร่วมกันก าหนดนโยบายและพันธกิจ  
(7.1.1.1)  และคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด โดยคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนได้
ร่วมกันจัดท า แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด (7.1.1.2)  แผนปฏิบัติงานส านักหอสมุด (7.1.1.3)   เพื่อ
น าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน รวมถึงก าหนดตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตามแผน และถ่ายทอดให้
บุคลากรในหน่วยงานให้รับทราบเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและสามารถน าไปปฏิบัติในงานได้ในการ
ประชุมบุคลากรส านักหอสมุด    (7.1.1.4)  ส านักหอสมุดได้จัดท าระบบสารสนเทศส านักหอสมุดเพื่อ
เป็นช่องทางในการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศที่บุคลากรควรทราบ เช่น แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงาน การประเมินแผน ดัชนี ช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น  เพื่อให้บุคลากร
ส านักหอสมุดได้รับทราบ (7.1.1.5) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 8/2553 
7.1.1.2 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปกีารศึกษา 2553 
7.1.1.3 แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีองส านกัหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
7.1.1.4 รายงานการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  1/2553   
7.1.1.5 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
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   2. ผู้บรหิารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ    
ส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบคุลากรในหน่วยงาน  

 
คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด โดยคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนมีการ

ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดทุก 6 เดือน  (7.1.2.1)   และติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักหอสมุดทุก 4 เดือน  (7.1.2.2) เพื่อปรับแผนการ
ด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ พร้อมทั้งมีการแจ้ งผลการด าเนินการให้บุคลากร
ส านักหอสมุดทราบในระบบสารสนเทศส านักหอสมุด (7.1.2.3) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1.2.1 การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 6 เดือน) 
การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) 

7.1.2.2 การประเมินแผนปฎบิัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2553 (รอบ 4 เดือน) 
การประเมินแผนปฎบิัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2553 (รอบ 8 เดือน) 
การประเมินแผนปฎบิัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดอืน) 

7.1.2.3 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด    
 
 
   3. ผู้บรหิารสนับสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการ  

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 

ผู้บริหารส านักหอสมุด สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ มีการแบ่งงานเป็นระดับแผนกโดยมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเป็นกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของส านักหอสมุดซ่ึง
มาจากตัวแทนของแผนกต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  (7.1.3.1)  และมีการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากการประชุมระดับแผนก (7.1.3.2) เพื่อปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1.3.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 

7.1.3.2 รายงานการประชุมแผนก ปีการศกึษา 2553   
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   4. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 
ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีการสอนงานและถ่ายทอดงานแก่ผู้ร่วมงานตามสายงานเพื่อเพิ่ม

ทักษะการปฏิบัติงาน มีการจัดท าคู่มือปฎิบัติงานให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (7.1.4.1)  
ส านักหอสมุดได้น าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (7.1.4.2)   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1.4.1 คู่มือการปฏบิัติงาน   
7.1.4.2 เว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด 

 
 
   5. ผู้บรหิารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน / สถาบัน 

 
ผู้บริหารมบีริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากร สามารถ

ตรวจสอบได้แบง่การบริหารเปน็ระดับแผนกโดยเน้นถึงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ (7.1.5.1) 
ส านักหอสมุดได้จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (7.1.5.2)  แฟ้มสะสมงาน  (7.1.5.3) พร้อมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 

7.1.5.1 โครงสร้างการบรหิารส านักหอสมุด     
7.1.5.2 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 
7.1.5.3 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ   5   ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 
 ส านักหอสมุดมีการเผยแพร่ข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศของส านกัหอสมุดใหบุ้คลากรสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบได ้
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

- 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 เพิ่มช่องทางการส่ือสาร 2 ทางระหว่างผู้บรหิารและบคุลากร 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : กัญฐณา   มหาวงค์ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 4 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 
ส านักหอสมุดมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  และทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowleadge) ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  
แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะต่างๆ  ระหว่างบุคคลากร พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ซ่ึงก็คือบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ  โดยได้ก าหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนปฏิบัติ
งาน ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 (7.2.1.1)  และมีการก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่ต้องการให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากร จากแผนกงานต่างๆ ของส านักหอสมุดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  (7.2.1.2) 

      
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.1.1                            แผนปฏิบตัิงานประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553   
7.2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้ครั้งที่ 4 / 2553  
 
 

   2. ก าหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1  

  
ส านักหอสมุดจัดให้มีกิจกรรมด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  และทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowleadge)  จากบุคลากรที่มีความรู้และเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานของส านักหอสมุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม คือเพื่อนร่วมงานที่มี
ภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ในการถ่ายทอดความรู้ ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลากรออกเป็นกลุ่มตาม
แผนกงาน ในแต่ละงานได้จัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ขึ้นและเตรียมหัวเรื่อง / เนื้อหา ที่จะท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ให้มีความสอดคล้องตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความช านาญใน
การปฏิบัติงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  (7.2.2.1) 
(7.2.2.2) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.2.1 แผนการปฏบิัติการการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
7.2.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้ครั้งที่ 4 / 2553 
 
 

   3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏบิตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ส านักหอสมุด ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้ และทักษะ

ในการท างานรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคลากรในภาระงานต่างๆ โดยการสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นมีการน าความรู้ต่างๆที่ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้นเผยแพร่ในเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด (7.2.3.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.2.3.1 เว็บเพจการจัดการความรู้ส านักหอสมุด     
 
 

   4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบคุคลและแหล่ง
เรียนรู้ อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดมีาพัฒนาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ระหว่าง บุคลากร ส านักหอสมุด ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บเพจการจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุด (7.2.4.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.2.4.1 เว็บเพจการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด     
 
 
    5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาทีผ่่านมา ที่เปน็

ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เปน็แนวปฏิบัตทิี่ดมีาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

   
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 4 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  4 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 
 คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และบุคลากร มีความเข้าใจ สนใจ และใหค้วาม
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเปน็อย่างด ี
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 ในบางกิจกรรม บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดภารกิจที่ต้องปฏบิัตหิน้าที่
ให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 ก าหนดช่วงเวลาที่บคุลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทัง้หมด 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
ผู้รับผิดชอบ : คุณพิชัย วิมลไชยพร , อ.รุจพร ฟูมงคล 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีวัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบ ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง   
hardware software database peopleware และ facilities อื่นๆ 

 
ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.3.1.1)โดยมีหัวหน้าแผนกและ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกของแต่ละแผนกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้มีการวางพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มคีวามสอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสถาบัน (7.3.1.2)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ (7.3.1.3)   การท างานของระบบ
สารสนเทศมีการใช้อุปกรณ์และทรัพยากรดังต่อไปนี้  

 1. คอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด  
 2. โปรแกรม PHP , MySQL ,Windows server2003  
 3. บุคลากร แบ่งออกเป็น คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ   มีหน้าที่ในการ

ออกแบบและจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่
บุคลากรของส านักหอสมุด และผูใ้ช้ทั่วไป 

 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.1.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด   

7.3.1.2 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปกีารศึกษา 2553    
7.3.1.3 แผนปฏิบัตงิานประจ าปี ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
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   2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนนิงาน  
ประกันคุณภาพ  

 
ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด (7.3.2.1) แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล 

ดังต่อไปนี้   
1.1 การบริหารงานส านักหอสมุด  
1.2 แผนงานส านักหอสมุด  
1.3 สถติิของส านักหอสมุด  
1.4  รายงานประจ าปี   

2. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบไปด้วยข้อมูลดงัต่อไปนี้    
2.1  แผนปฎบิัติการการพัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงานส านักหอสมุด  
       ปีการศึกษา 2553    
2.2  คู่มือการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553   
2.3  คู่มือการปฏบิัติงาน  
2.4  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัตงิาน   
2.5  แฟ้มสะสมงาน  
2.6  รายงานการประเมนิตนเอง 

   
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.2.1 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 
 
   3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

            
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ  โดยใหบุ้คลากรส านักหอสมุดเป็นผูป้ระเมิน 
เน้นการประเมินในด้าน ประสิทธิภาพ   ความปลอดภัย และข้อเสนอแนะ   ภายหลังจากมีการพัฒนา
ระบบและเปดิให้ใช้งาน โดยจะท าการประเมิน 1 ครั้งต่อปี (7.3.3.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งที่ 2/2554  
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   4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
    

คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึง
พอใจระบบสารสนเทศและน าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาวางแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ (7.3.4.1) 
โดยได้มีการน าเสนอผลต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด (7.3.4.2) และมีการด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (7.3.4.3) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งที่ 3/2554  
7.3.4.2 จดหมายน าส่ง ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
7.3.4.3 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 

   5. มีการสนับสนุนข้อมูลใหก้ับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
  

ระบบสารสนเทศส านักหอสมุดได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของส านักหอสมุดผ่านระบบ
เครือข่าย โดยแบ่งการเผยแพร่ข้อมูลออกเป็นสองส่วนประกอบด้วย ข้อมูลส านักหอสมุดส าหรับบคุคล
ทั่วไป  และข้อมูลส าหรับบุคลากรส านักหอสมุด  (7.3.5.1) 

      
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.5.1 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 
 
เกณฑ์ประเมิน :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 
1. ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ซ่ึงเป็นตัวแทนจากแต่ละแผนกร่วมพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 
2. มีบุคลากรที่มคีวามพร้อมในการจัดท าระบบ 

 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

มีการสนับสนุนใหบุ้คลากรในองค์กรเข้าใช้งานในระบบอย่างสม่ าเสมอ 
 

อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
1. บุคลากรผู้รบัผิดชอบในการจดัท า อยู่ในรูปของกรรมการ ซ่ึงมีงานประจ ารับผิดชอบ ซ่ึงท าให้การ

พัฒนาไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผน 
2. บุคลากรไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบสารสนเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

รณรงค์แนะน าใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสารสนเทศในระบบมากขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้: 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมีผู้บรหิารระดบัสูงและ
ตัวแทนที่รบัผดิชอบพันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 
ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยมหาวิทยาลัย 

(7.4.1.1) และแต่งตั้งในระดบัฝ่าย (7.4.1.2) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของส านักหอสมุด  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.1.1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัมหาวิทยาลัย 
7.4.1.2 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

 
  2. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน  

ตามบริบทของสถาบนั  
 
ส านักหอสมุดมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยง 3 ด้าน

ดังนี้ ปจัจัยเสี่ยงจากแผนยทุธศาสตร์  ความเสี่ยงจาก SAR  และความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน 
(7.4.2.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ  
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   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดับความเสี่ยงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

 
ส านักหอสมุดมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดบัความเสี่ยง

ที่ได้จากการวิเคราะห์จากความเสีย่งทั้ง 3 ด้าน (7.4.3.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.3.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ  

 
 

   4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
ส านักหอสมุดมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับการเส่ียงสูง และมีการ

ด าเนินการตามแผนความเสี่ยง (7.4.4.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.4.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
    5. มีการติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บรหิารสูงสุด 

ที่สังกัดเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
ส านักหอสมุดมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อรอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการเพื่อพิจารณาปีละ 1 ครัง้ (7.4.5.1) (7.4.5.2) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.5.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 
7.4.5.2 จดหมายน าส่งแผนบรหิารความเส่ียงของส านักหอสมุดถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 

วิทยบริการ 
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   6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผูบ้ริหารสูงสุดที่สังกัดไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

 
ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิทยบริการไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป (7.4.6.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.6.1 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดฝีา่ยวิจัยและวิทยบริการ 

 
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 6 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้รบัผดิชอบดา้นการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยง 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

- 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

ส านักหอสมุดด านินงานการบรหิารความเสี่ยงค่อนข้างล่าช้า 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

มีการวางแผนการบริหารความเสีย่งในปีถดัไปให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ผู้รับผิดชอบ : อ.ณภัทร  ฉิมพาลี 
ชนดิตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : ระดับ 9 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตร่ะดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

 
ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย (9.1.1.1)  โดยได้มีจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน (9.1.1.2)  และมีการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด (9.1.1.3)  
โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(9.1.1.4)   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.1.1 คู่มือประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยพายัพ 
9.1.1.2 คู่มือประกนัคุณภาพของส านักหอสมุด 
9.1.1.3 แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
9.1.1.4 ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด   
 

   2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บรหิารสูงสุดของสถาบัน 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้า

แผนก  และตัวแทนจากทุกแผนกได้ร่วมกันก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
(9.1.2.1)  มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในวางแผนด้าน
การประกันคุณภาพและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
(9.1.2.2)  (9.1.2.3) โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
(9.1.2.4) และได้มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง(9.1.2.5) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 

ครั้งที่  7 / 2553  
9.1.2.2 ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด   
9.1.2.3 แผนปฏิบัติการด้านการประกันคณุภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ของ

ส านักหอสมุด 
9.1.2.4 คู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 

9.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
ครั้งที่  7 / 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
ครั้งที่  1 / 2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
ครั้งที่  6 / 2554 

 
 

   3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
มหาวิทยาลัยพายัพมีการก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้ เป็นกรอบในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ในเรื่อง แหล่งความรู้สากล  และสร้างคนคุณภาพ 
ส านักหอสมุดได้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ในอัตลักษณ์สร้างคนคุณภาพ ดังนี้ 
1.  ตัวบ่งช้ี 15 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากร มีการ

ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ โครงการ Christian staff retreat (9.1.3.1) และการเข้าร่วมนมัสการทุกวัน
อังคารของกลุ่มสดุดี  (9.1.3.2) 

2. ตัวบ่ง ช้ีที่  17 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากนักศึกษา)  โดยได้
 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องสมุด  ผลการประเมินนักศึกษามีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ  4.16  (9.1.3.3) 

 3. ตัวบ่งชี้ 20  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้ด าเนนิการประเมนิความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ริการที่มีต่อห้องสมุด  ผลการประเมินผูใ้ช้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.26 (9.1.3.3) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.3.1 โครงการChristian staff retreat 
9.1.3.2 การเข้าร่วมนมัสการทุกวันอังคารของกลุ่มสดุด ี
9.1.3.3 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
9.1.3.4 สรุปค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ปีการศึกษา 2553 

 
   4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนนิงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารตน้สังกัด ก่อนจดัส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 
ส านักหอสมุดมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่รบถ้วน ดังนี ้

  1.  มีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี  และเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  และมีการก าหนดตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี (9.1.4.1) 

2.  มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทุก 4 เดือน (9.1.4.2) และน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3.  มีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ และส านักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะผู้ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี (9.1.4.3) และมีการ
น ารายงานการประเมินตนเองเผยแพร่ต่อสารธารณชนทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด (9.1.4.4) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.4.1 แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีองส านกัหอสมุด  ปีการศึกษา 2553 
9.1.4.2 ประเมนิแผนปฏบิัติงานประจ าปขีองส านักหอสมุด  ปีการศึกษา 2553 (รอบ 4 เดือน) 

ประเมนิแผนปฏบิัติงานประจ าปขีองส านักหอสมุด  ปีการศึกษา 2553 (รอบ 8 เดือน) 
ประเมนิแผนปฏบิัติงานประจ าปขีองส านักหอสมุด  ปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) 

9.1.4.3 รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในจากคณะผูป้ระเมิน (2550-2552) 
9.1.4.4 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด  
 
    5. มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 

 
ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2552 มาจัดท า

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1.5.1)  และได้รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานไว้ในรายงานการประเมินตนเองของส านักหอสมุด (9.1.5.2) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.5.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพ ปีการศึกษา 
2552 

9.1.5.2 การด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาปรับปรงุตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิ
คุณภาพ ปีการศึกษา 2552 

    6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ส านักหอสมุดมีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนนุการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ซ่ึงบุคลากรของส านักหอสมุดสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ได้ (9.1.6.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.6.1 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 
 
 

    7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 
ส านักหอสมุดส่งเสริมให้บคุลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนนิงานด้านการ
ประกันคุณภาพ (9.1.7.1)  และมกีารส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ จดัขึ้น (9.1.7.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.7.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวทิยบริการ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 

9.1.7.2 รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพ 
 

    8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 ส านักหอสมุดมีการเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ  เมื่อวันอังคารที่ 
17 มีนาคม 2554  ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (9.1.8.1)  และเข้าร่วมกิจกรรมแลกแปลี่ยนเรยีนรู้ 
KM-QA กับมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มนีาคม 2554  (9.1.8.2)  และได้มีการติดตาม
ประเมนิผลการสร้างเครือข่ายในการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพส านักหอสมุด (9.1.8.3)   

QA_01/53 Follow up_1 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.8.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
9.1.8.2 จดหมายเข้าร่วมกิจกรรมแลกแปลี่ยนเรียนรู้ KM-QA 
9.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 

ครั้งที่ 6 / 2554   
  
 

   9. มีแนวปฏบิัติทีด่ีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพฒันาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ส านักหอสมุดมีการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการ

ปฏิบัติงานในระดับแผนกโดยแต่ละแผนกก าหนดดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   และก าหนดเป้าหมายของแต่ละดัชนีช้ีวัด (9.1.9.1) มีการสรุปผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ี
วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน (9.1.9.2) มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนจากแผนกต่างๆ ท าการตรวจผลการ
ด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้แผนกรับทราบ (9.1.9.3) เพื่อน าผล
การตรวจมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และส านักหอสมุดได้มีการ
เผยแพร่ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุดเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ (9.1.9.4)  

 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

9.1.9.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานระดับแผนกของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2553 
9.1.9.2 สรุปผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนก   
9.1.9.3 รายงานการตรวจผลการปฏบิัติงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบตัิงานของแผนก 
9.1.9.4 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

9 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 9 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 
1. ส านักหอสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานด้านการประกัน 

คุณภาพของส านักหอสมุด 
2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
3. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพกับสถาบันอื่น 
4. มีฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่งานด้านการประกัน

คุณภาพ 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 -  
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 -  
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ส่วนที่ 2 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ. 

 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ : 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : - 
 
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 1 เรื่อง ด้านการเทิดทูนพระมหากษัตริย ์
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
   1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ส านักหอสมุดได้จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2553 ประกอบด้วยพระราชประวัติ โครงการพระราชด าริ
และพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดชียงใหม่ (18.1.1)  นอกจากนี้
ส านักหอสมุดได้มีส่วนในการเผยแพร่วีซีดีภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติชุด หนึ่งในน้ าพระราชหฤทัย ที่
ได้รับพระราชทานจ านวน 500 ชุด(1.8.1.2) และน ามาฉายให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดผ่านระบบวิดีโอออนดีมานต์ 
(1.8.1.3) เพื่อให้ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่ายิ่งของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  
นอกจากนี้ส านักหอสมุดได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีพร้อมทั้งจัด
แสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1.8.1.4) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

18.1.1 นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
1.8.1.2 รายช่ือผู้รับวีซีดีพระราชทาน 
1.8.1.3 วีซีดีในหลวงในระบบวิดีโอออนดีมานต์ของส านักหอสมุด 
1.8.1.4 นิทรรศการในหลวงกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี 
 

   2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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   3. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 

   4. ได้รับการยกย่องระดับชาต ิ
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  
 
    5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาต ิ
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบตัิได้ 1 ข้อ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ ปฏิบตัิได้ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการ 0 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 0 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน ไมบ่รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

- 
 

แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
- 
 

อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
ไม่ได้ด าเนินงานทีค่รบวงจร PDCA ขาดการประเมนิและขาดการติดตามผล 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

ส านักหอสมุดควรต้องปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงานการจดัโครงการและกิจกรรมตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 3 

ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมิน ของ มพย. 
 

อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 15 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบคุลากร 
ผู้รับผิดชอบ : อ.มยุรี ยาวิลาศ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : 2 กิจกรรม 
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 โครงการ Christian staff retreat  12 
2 การเข้าร่วมนมัสการทุกวันอังคารของกลุ่มสดุดี  (จ านวน 25 ครั้ง) - 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

15.1 โครงการChristian staff retreat 
15.2 การเข้าร่วมนมัสการทุกวันอังคารของกลุ่มสดุดี  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ม ี 1 โครงการ/

กิจกรรม 
2 โครงการ/
กิจกรรม 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

>=5 โครงการ/
กิจกรรม 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการเท่ากับ 2 โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเกณฑ์การ

ประเมนิ 2 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนใหบุ้คลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในโครงการใครค่รวญถึงธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

- 
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อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
บุคลากรส านักหอสมุดมีโอกาสเข้าร่วมได้น้อยเนื่องจากติดภาระการปฏิบัตงิาน  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
ปรับช่วงเวลาทีจ่ัดกิจกรรมให้มคีวามเหมาะสมเพื่อใหบุ้คลากรมีโอกาสเข้าร่วมให้มากขึ้น  
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 17 ระดับความพึงพอใจผู้รบับริการ (จากนักศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบ : อ.พุทธมนต์ พรนิมิตร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.0 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

ส านักหอสมุดมีผลการประเมนิความพึงพอใจจากนักศึกษา เท่ากับ  4.16 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

17.1 สรุปค่าเฉลี่ยผลประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการให้บริการของ
ส านักหอสมุดและห้องสมุดดิวอลด์ 

17.2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการประเภทนักศกึษาของส านักหอสมุด 
17.3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการประเภทนักศกึษาของห้องสมุดดิวอลด ์
 
เกณฑ์ประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการเท่ากบัค่าเฉลี่ย 4.16   เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน   

5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการประเมินงานบริการตามภารกิจเปน็ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 

แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละฝึกทักษะการสร้างแบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลการประเมิน

ด้วย SPSS ใหค้ณะกรรมการประเมินงานบริการตามภารกิจ 
 

อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
จ านวนแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโทได้รบักลับคนืมาจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
การแจกแบบประเมนิของนักศึกษาปริญญาโท ควรขยายระยะเวลาการประเมินและประสานงาน

ผู้รับผดิชอบช่วยแจกและรวบรวมแบบประเมนิกลับคนื    
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ : อ. พุทธมนต์  พรนิมิตร 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.0 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

ส านักหอสมุดมีผลการประเมนิความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ เท่ากับ 4.26 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

20.1 สรุปค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ปีการศึกษา 2553 
20.2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการประเภทบคุลากร 
20.3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการประเภทนักศกึษา 
 
เกณฑ์ประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการด าเนินการเท่ากับ 4.26 เปน็ไปตามเกณฑ์การประเมิน  5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนนิงาน  : 

ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการประเมินงานบริการตามภารกิจเปน็ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 

แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละฝึกทักษะการสร้างแบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลการประเมิน

ด้วย SPSS ใหค้ณะกรรมการประเมินงานบริการตามภารกิจ 
 

อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
จ านวนแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ ได้รบักลับคืนมาจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
1. การแจกแบบประเมนิของนักศกึษาปริญญาโท ควรขยายระยะเวลาการประเมินและประสานงาน

ผู้รับผดิชอบช่วยแจกและรวบรวมแบบประเมนิส่งกลับคนื    
2. การแจกแบบประเมนิของอาจารย์ ควรติดตามแบบประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้แบบประเมิน 

กลับคืนมาอย่างครบถ้วน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน    1  2  3  4  5  6  7   8 4 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1    4 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

   1  2  3  4  5  6  7  4 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

   1  2  3  4  5  6  7 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

   1  2  3  4  5   

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2    4.5 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

   1  2  3  4  5  6  7  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    1  2  3  4  5  4 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

   1  2  3  4  5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    1  2  3  4  5  6  5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7    4.75 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   1  2  3  4  5  6  7  8  
9 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9    5 
เฉลี่ยรวม สกอ.    4.63 
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ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ. 
    

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 
  

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ  

   1  2  3  4  5  0 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    0 
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ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ของ มพย. 
      

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 
อัตลักษณ์ แหล่งความรู้สากล     
ตัวบ่งชี้ 1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

  ..............................ĭ  100 
=……………………. 

 
 

 ..............................ĭ  5 
=……………………. 8 

ตัวบ่งชี้ 2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

  ..............................ĭ  100 
=……………………. 

 
 

 ..............................ĭ  5 
=……………………. 1.5 

ตัวบ่งชี้ 4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

    

เฉลี่ย อัตลักษณ์ แหล่งความรู้สากล     
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 
อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ     
ตัวบ่งชี้ 11 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด 

  ..............................ĭ  100 
=……………………. 

 
 

 ..............................ĭ  5 
=……………………. 4 

20 
ตัวบ่งชี้ 15 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบุคลากร 

  2 กิจกรรม 2 

ตัวบ่งชี้ 17 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ  
(จากนักศึกษา) 

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.16 5 

ตัวบ่งชี้ 18 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ     
ตัวบ่งชี้ 20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.26 5 
เฉลี่ย อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ    4 
เฉลี่ยรวม อัตลักษณ์    4 
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