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คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับน้ี จัดทําขึ้น

เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558  ในวันที่   
26 กรกฎาคม 2559  ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนด จํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ  รวมท้ังสิ้น  18  ตัวบ่งช้ี 

  
 สํานักหอสมุดกลาง  ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดทุกท่าน  คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกัน

คุณภาพที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทํารายงานฯ  ตลอดจนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ซึ่ง
สํานักหอสมุดกลางจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
  

  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท)์ 
 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินตนเองของสํานักหอสมุดกลาง ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
รวม 4 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวมของสํานักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก   
เมื่อพิจารณาตามรายองค์ประกอบพบว่า มี 3 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1, 3, และ4) มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก  และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก คือองค์ประกอบที่ 5  ทั้งน้ีตัวบ่งช้ีที่ NA-5.3 ยังไม่ได้รับ
ผลคะแนนการประเมินผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดดังในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการ 
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 0.00 <=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 4 4.66 ระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 5.00 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 12 4.50 ระดับดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 18 4.59 ระดับดีมาก  
 

หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ 5 (ตัวบ่งช้ี NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน)  
              ใช้คะแนนผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดี 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ก่อต้ังขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษา  กล่าวคือ  เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง  ถนนประสานมิตร  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ในปี  พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นสํานักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนก
หอสมุด   ขึ้นกับสํานักงานอธิการบดี   และดําเนินงานควบคู่กับวิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด 
จนเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
สํานักหอสมุดกลางด้วย 
 เมื่อเริ่มแรก  หอสมุดต้ังอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก  3 ช้ัน 3)  ดําเนินงานใน
ระยะ  7  ปีแรกระหว่าง  พ.ศ. 2498  ถึง  พ.ศ. 2505  กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพราะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM  (ในขณะน้ัน)  โดย
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า  เพ่ือปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชาการศึกษาตามโครงการ
ความช่วยเหลือได้มีการส่งคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่   
ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เช่ียวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อินเดียน่า มาช่วยในการจัดต้ังหอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาตํารา และสื่อโสตทัศนศึกษา   

ในปี พ.ศ. 2499  มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพ้ืนที่        
912  ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2500  อาคารหอสมุดหลังน้ีมีการติดต้ังระบบเคร่ืองปรับอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุด 
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น   
 เมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการได้อีกต่อไป เน่ืองจากมีการเพ่ิมวัสดุต่างๆ
ประกอบกับวิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพ่ิมขึ้นทุกปี  จึงทําให้เน้ือที่สําหรับบริการผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทาง
วิทยาลัยจึงได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง ในปี  พ.ศ. 2514  ขนาดพ้ืนที่ 2,986 ตารางเมตร และ
เปิดให้ใช้  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2515 ทําให้หอสมุดมีอาคาร 2 หลังเช่ือมติดต่อกันและกัน  รวมพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 3,898  ตารางเมตร 
 ในปี พ.ศ.2528 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพแวดล้อมแออัด อัน
เน่ืองจากมีนิสิตเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับขอพระราชทานพระนามาภิไธย  
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”   อัญเชิญจารึกเป็นช่ืออาคารสํานักหอสมุดกลาง    
 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2529  แล้ว
เสร็จเมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532  และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ต่อมา
ในปีงบประมาณ  2544   สํานักหอสมุดกลาง    ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารเพ่ิมอีก 
1 ช้ัน ทําให้ห้องสมุดมีพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร 
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ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์
  

 ในปีพ .ศ .  2528  ไ ด้มีการจัด ต้ังคณะแพทยศาสตร์ขึ้น   โดยความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตแพทย์ช้ันปีที่  1 - 3  เรียนระดับพรีคลินิก 
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ส่วนในระดับคลินิกปีที่ 4 - 6 ต้องไปเรียนและฝึก
ปฏิบัติที่วชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงได้รับการจัดต้ังขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 2530 เพ่ือ
ให้บริการแก่คณาจารย์  นิสิต  และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่วชิรพยาบาล  ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ถือเป็นส่วนราชการหน่ึงของสํานักหอสมุดกลาง โดยทางนิตินัยให้มีการจัดทําแผนงาน
และดําเนินนโยบายร่วมกัน  และในทางปฏิบัติให้ดําเนินงานข้ึนตรงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ
ในเดือนมกราคม 2543  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  ได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ช้ัน 5 อาคารศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
จังหวัดนครนายก และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายไปอยู่บริเวณช้ันล่างอาคารคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จนถึงปัจจุบัน 
 
หอสมุด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
          

นับต้ังแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี  พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีการจัดต้ังคณะใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอีกหลายคณะ  เพ่ิมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  แต่ข้อจํากัดในด้าน
สถานที่ของมหาวิทยาลัยที่ซอยประสานมิตร  กอปรกับมหาวิทยาลัย  มีที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบริษัท 
ทํานาศีรษะกระบือ จํากัด  จํานวน 947 ไร่เศษ ที่ถนนรังสิต-นครนายก  คลอง 16  อําเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก  มหาวิทยาลัยจึงขยายงานผลิตบัณฑิตไปที่อําเภอองครักษ์  โดยผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่องครักษ์  ดําเนินการมาต้ังแต่กลางแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 โดยเริ่ม
งานพัฒนาพ้ืนที่และการก่อสร้างอาคารสําหรับหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ
เปิดให้บริการแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2539 โดยใช้พ้ืนที่ส่วนหน่ึงของช้ัน 4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นสถานที่ทําการช่ัวคราว  ต่อมาเมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้
ย้ายไปที่อาคารใหม่ ในเดือนมกราคม  2541 
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ปรชัญา ปณธิาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
 
ปรชัญา   แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
 
ปณธิาน  มุ่งมั่นให้บรกิารสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
วิสัยทศัน ์ สํานักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ 
 
พันธกิจ     

จัดบริการที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนและวิจัย รวมท้ังพัฒนา 
และดูแลการเข้าถึงคลังทรัพยากรวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม 
 
 
ค่านิยมองค์กร   
 
 WE CARE  เราใสใ่จให้บริการ 
 W  >  Will ความต้ังใจแน่วแน่ให้บริการ 

E   >  Empathy ความเอาใจใสใ่ห้บรกิาร 
C  >  Convenience ความสะดวกของบรกิาร 
A  >  Accuracy ความแม่นยําของบริการ  
R  >  Rapidness ความรวดเร็วของบริการ 
E  >  Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ 
 

สํานักหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมค่านิยมอย่างต่อเน่ือง เช่น การเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เก่ียวกับการบริการ และกิจกรรมการจัดการความรู้ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่อยู่หน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง 
(http://lib.swu.ac.th/km/) ตลอดจนนําสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้ามาใช้ในการส่งเสริมค่านิยมด้วย เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังค่านิยมน้ีแก่บุคลากรทุกคน อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกในการบริการที่ดีแก่
ผู้ใช้บริการ  
       นอกจากน้ีมีการส่งเสริมให้นําจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 และ
จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาบูรณาการเข้ากับการจัดการ
ความรู้ด้านบริการด้วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   
1. เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัย         

เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า และวิจยั  
3.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
4.  พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 
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แผนที่กลยุทธ์สํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 - 2562  
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
สํานักหอสมุดกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

สํานักหอสมุดกลาง 

งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

หอสมุด มศว องครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
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รายชื่อผู้บรหิาร และกรรมการประจํา/บริหารหนว่ยงาน (ปีการศึกษา 2558) 
รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 

 1. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 2. นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน 
       หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 3. นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ  รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 
       หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. นางมัณฑนา        เจริญแพทย์           ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. นายเชิดชาติ       พุกพูน   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยกิจการพิเศษ 
       หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
 6. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการหอสมุด  มศว  องครักษ ์
 7. นางสมพิศ  พรวิริยกุล  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. นางอัญชล ี  มุสิกมาศ  ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 
 
  รายชื่อกรรมการประจํา/บริหารหน่วยงาน  

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจยั   กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน   พลโยธา   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา  อกนิษฐาภิชาติ     กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎ์ิ   อินทร์มา            กรรมการ 
7. นางมัณฑนา     เจริญแพทย์  กรรมการ 
8. นางสาวพรพิมล   แสนเสน่ห ์  กรรมการ 
9. นายทรงยศ     ขันบุตรศรี  กรรมการ 
10. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ   เลขานุการ 
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จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ (คน) รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

 
22 
 

48 24 - 94 

รวม 94 
 

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม 

งบบุคลากร - 5,721,100 5,721,100 - 5,593,100 5,593,100 

งบดําเนินการ 11,497,900 19,921,700 31,419,600 6,001,900 17,213,900 23,215,800 
งบลงทุน 9,646,600 7,608,200 17,254,800 7,670,000 14,624,100 22,294,100 

งบเงินอุดหนุน - 7,201,600 7,201,600 - 6,360,300 6,360,300 

งบรายจ่ายอ่ืน - 535,000 535,000 - 535,000 535,000 

งบกลาง - 250,000 250,000 - 50,000 50,000 

รวม 21,144,500  41,237,600 62,382,100  13,671,900 44,376,400 58,048,300 
 

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
 อาคารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      (หน่วย : ห้อง) 

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

อาคาร
สถานที ่

ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้อง
ปฏิบัติงาน 

ห้อง
ประชุม 

พื้นทีเ่ก็บ
หนังสือ/
วารสาร 

พื้นที่
อ่าน

หนังสือ 

ห้อง
ศึกษา
ค้นคว้า 

ห้อง 
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

ห้อง/มุม
บริการ

คอมพิวเตอร ์

มุม
โสต
ทัศน ์

ช้ัน 1 1 1 - 1  -  - 1 1 2 
ช้ัน 2 1 3 1 1 1 - - 1  - 
ช้ัน 3 3 2 - 1 1 1 - -  - 
ช้ัน 4 - 1 - 1 1 2 - -  - 
ช้ัน 5 - - - 1 1 7 - -  - 
ช้ัน 6 - 1  - 1 1 2 - -  - 
ช้ัน 7 3 7 2 - - - - -  - 
ช้ัน 8 - - 6 - - - - -  - 
รวม 8 15 9 6 5 12 1 2 2 

หมายเหตุ  สามารถใช้ Wireless Access ได้ครอบคลุมทุกพื้นทีข่องอาคารสาํนักหอสมุดกลาง 
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 อาคารหอสมุด มศว องครักษ ์     (หน่วย : ห้อง) 
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

อาคาร
สถานที ่

ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้อง
ปฏิบัติงาน 

ห้อง
ประชุม 

พื้นทีเ่ก็บ
หนังสือ/
วารสาร 

พื้นที่อ่าน
หนังสือ 

ห้องศึกษา
ค้นคว้า 

ห้อง 
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

SALI 
CENTER 

ช้ัน 1 2 1 1 1 1 - - 1 
ช้ัน 2 - - - 1 1 - 2 1 
ช้ัน 3 - - - 1 1 - - - 
ช้ัน 4 - - - 1 1 6 - - 
ช้ัน 5 - - - 1 1 6 - - 
ช้ัน 6 - - - 1 - - - - 
ช้ัน 7 - - - - - - - - 
รวม 2 1 1 6 5 12 2 2 
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ผลการดําเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 
ผลการดําเนนิการพัฒนา/ปรับปรุง 

1  ควรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
เครื่องมือช่วยการสํารวจตําราหลักที่ใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกต่อการจัดหาตําราหลัก 

ในปีการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดกลางได้พัฒนาระบบ 
CLBS (Central Library Book Suggestion) เปิดให้บริการ
ที่ http://clbs.swu.ac.th เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ตําราหลักที่อาจารย์เสนอซื้อ และเริ่มทดลองใช้ในภาคเรียน
ที่ 2/2558 โดยมีหนังสือถึงคณบดี/ผู้อํานวยการ และ
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ให้เสนอตําราหลักที่ต้องใช้ในหลักสูตรผ่านระบบดังกล่าว  
 

5 
  

1. ควรมีการสง่เสริมการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายช่องทางให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง/
รับรู้ถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัย 

มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
ได้แก่ Facebook (facebook/libswu, facebook/Oklib ), 
Line (ID:libswu, ID:Oklib), Twitter (Twitter @libswu) 
และ Lib SWU Mobile Application เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร/บริการที่สนับสนุนการเรียนรู้และวิจัย 
 

2. ดําเนินการหาคู่เทียบของสํานัก
หอสมุดกลาง 

สํานักหอสมุดกลางกําหนดคู่เทียบคือ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด
ด้านประกันคุณภาพศึกษา  โดยเทียบเคียงในด้านการ
บริการผู้ใช้ห้องสมุด ที่มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง และนําผลการสํารวจ
มาพิจารณาว่า ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงการบริการด้าน
ใด และนําแนวทางจากห้องสมุดอ่ืนมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาห้องสมุดต่อไป 
 

3. ควรระบุ KPI และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยควร
พิจารณาถึง Core Competency หรือ 
Core Value หรือวัฒนธรรมองค์กรของ
สํานักหอสมุด ดําเนินการประเมิน
ความสําเร็จของแผน 
 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างชัดเจน โดยจัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะวิชาชีพ (Core Competency)ที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมค่านิยม (Core Value) ของ
สํานักหอสมุดกลาง สู่บุคลากรทุกคนผ่านกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 

 4. ควรดําเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ของแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนการจัดการความรู้ 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
และแผนการจัดการความรู้ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประจําทุก 2 เดือน เพ่ือให้
ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 
ผลการดําเนนิการพัฒนา/ปรับปรุง 

 5. ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน  และมีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
เอ้ือต่อบุคลากรทุกระดับ และสวัสดิการ
หรือการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากร 
 

 มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการในช่วงการสัมมนา
ประจําปี การทํา Big Cleaning Day เพ่ือให้บุคลากรได้
ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีการมอบของรางวัลให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี  รวมถงึเสนอช่ือ
บุคลากรให้ได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นของมหาวิทยาลัย    
เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 
สรปุผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 

ตาราง ส.1  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหตุ ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลั
พธ์ 

องค์ประกอบคุณภาพที ่1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

NA-1.5. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้และการวิจัย P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 
 

NA-1.9. มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอน P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 
 

NA-1.10. ระดับความพงึพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสาํนัก
หอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรยีนการสอน 

O คะแนน 4.00 2,142.50 500.00 4.29 / 4.29 
 

NA-1.11. ระดับความพงึพอใจของนิสิต อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการต่อบทบาทของสาํนักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 

O คะแนน 4.00 2,174.00 500.00 4.35 / 4.35 
 

คะแนนเฉลีย่ (18.64/4) 4.66   

องค์ประกอบคุณภาพที ่3 การบริการวิชาการ 

NA-3.2. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

คะแนนเฉลีย่ (5/1) 5.00   

องค์ประกอบคุณภาพที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

NA-4.1. การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

คะแนนเฉลีย่ (5/1) 5.00   

องค์ประกอบคุณภาพที ่5 การบริหารจัดการ 

NA-5.1. กระบวนการพฒันาแผนเชิงกลยุทธ ์ P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 
 

NA-5.2. ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 
 

NA-5.3. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารระดับสูงของหน่วยงาน O คะแนน 4.50 
 

    
 

NA-5.4. ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

NA-5.5. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

I ร้อยละ 95.00 94.00 94.00 100.00 / 5.00 
 

NA-5.6. ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

O คะแนน 4.00 3.96 1.00 3.96 x 3.96 
 

NA-5.7. ระบบบริหารความเสี่ยง P ข้อ 7.00 1,2,3,4,5,6,7 7.00 / 5.00 
 

NA-5.8. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรยีนรู ้ P ข้อ 7.00 1,2,3,4,5,6,7 7.00 / 5.00 
 

NA-5.9. การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

NA-5.10. การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 
 

NA-5.11. การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

NA-5.13. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 
 

คะแนนเฉลี่ย (53.96/12) 4.50   

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี (82.6/18) 4.59   
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สรุปผลการดําเนินงาน  
องค์ประกอบท่ี  1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ NA-1.5 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางสาวศิวพร  ชาติประสพ โทรศัพท์ : 1-5386  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน  : ข้อ 
1. มีการสํารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใหบ้ริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 
ผลการดําเนนิการ 

       สํานักหอสมุดกลางปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเพ่ือให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เสนอรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการใช้สําหรับการเรียนการสอน และวิจัย ผ่านทางโปรแกรม CLBS (Central Library Book 
Suggestion) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์เพ่ือการคัดเลือกทรัพยากรห้องสมุด  (lib_58_NA-
1.5_1.1) นอกจากน้ันยังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางบรรณารักษ์ประสานงานตามกลุ่มสาขาวิชา ( lib_58_NA-
1.5_1.2 )  การคัดเลือกผ่านงาน Book Fair ประจําปี (lib_58_NA-1.5_1.3)  การเสนอแนะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  กล่องรับความคิดเห็นตามจุดต่าง ๆ ในห้องสมุด การติดต่อผ่านทางอีเมล ( lib_58_NA-1.5_1.4) และการ
สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุดประจําปี โดยนําข้อเสนอแนะที่ได้รับเพ่ิมเติมมาปรับปรุงและพัฒนา
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยเป็นประจํา (lib_58_NA-1.5_1.5) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_1.1  โปรแกรม CLBS (Central Library Book Suggestion) บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด 
lib_58_NA-1.5_1.2  บรรณารักษ์ประสานงาน 
lib_58_NA-1.5_1.3  แบบฟอร์มใบเสนอซือ้หนังสืองาน Book Fair 
lib_58_NA-1.5_1.4  กล่องรับความคิดเห็น / สื่อสังคมออนไลน์ 
lib_58_NA-1.5_1.5  สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของสํานักหอสมุดกลางปีการศึกษา 2558 
  

2 มีการนําผลการสํารวจความต้องการตามข้อ 1 มากําหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 
รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จและคา่เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิการ 

      สํานักหอสมุดกลางได้ยึดนโยบายตามแผนปฏิบัติการประจําปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “เป็นแหล่งทรัพยากรท่ี
ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” (lib_58_NA-1.5_2.1-2.2)   
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จึงมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีมุ่่งเน้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  ( lib_58_NA-
1.5_2.3 - 2.4) รวมทั้งการทําแผนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ( lib_58_NA-1.5_2.5)  โครงการ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้   เพ่ือให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสําหรับการเรียนการ
สอนและวิจัย (lib_58_NA-1.5_2.6 ) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_2.1  แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ 2558 
lib_58_NA-1.5_2.2  แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-1.5_2.3  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2558 
lib_58_NA-1.5_2.4  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-1.5_2.5  แผนสง่เสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
lib_58_NA-1.5_2.6  โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  
 
3 มีการดําเนนิงานตามแผนฯ และมีการกํากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 
ผลการดําเนนิการ 

         สํานักหอสมุดกลางสามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556-2559 และ 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ว่าด้วย “เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีทันสมัย 
สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ( lib_58_NA-1.5_3.1-3.6 ) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.     
                          2556-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558  : SAP35  โครงการผู้บริหาร 
                          พบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
lib_58_NA-1.5_3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556- 
                          2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559  : SAP35  โครงการผู้บริหารพบผู้มี 
                          ส่วนได้ส่วนเสีย 
lib_58_NA-1.5_3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556- 
                          2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558  : SAP3 โครงการจัดทํา Life Library  
                          และ e-Library และ e-learning 
lib_58_NA-1.5_3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556- 
                          2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559  : SAP3 โครงการจัดทํา Life Library  
                           และ e-Library และ e-learning 
lib_58_NA-1.5_3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556-  
                          2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 : RAP15 โครงการพัฒนากายภาพและ 
                          ความปลอดภัย 
lib_58_NA-1.5_3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556- 
                          2559 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 : RAP15 โครงการพัฒนากายภาพและ 
                          ความปลอดภัย 
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4 มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแ้ละการวิจัย และประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

          สํานักหอสมุดกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
การศึกษา 2558 โดยส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ และบุคลากรตามคณะต่าง ๆ และแจกแบบสอบถามแก่นิสิตที่ใช้
บริการห้องสมุด 3 แห่ง ได้แก่ สํานักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์  และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
องครักษ์  จํานวน 500 ฉบับ (lib_58_NA-1.5_4.1)  ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สํานักหอสมุดกลางด้านสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.29) และด้านสนับสนุนการวิจัยอยู่
ในระดับมากเช่นกัน  (ค่าเฉล่ีย = 4.35)  (lib_58_NA-1.5_4.2) และได้รายงานผลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนตามตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายที่กําหนดในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 29 เมษายน 2559      
( lib_58_NA-1.5_4.3 ) และคร้ังที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (lib_58_NA-1.5_4.4 ) 
  
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_4.1 แบบดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2558 
lib_58_NA-1.5_4.2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2558 
lib_58_NA-1.5_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29  
                          เมษายน 2559   
lib_58_NA-1.5_4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งที่  3/2559  
                          วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
  
5 มีการนําผลสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการใหบ้ริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 
ผลการดําเนนิการ 
        สํานักหอสมุดกลางนําข้อเสนอแนะจากการสํารวจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 
เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ โดยพิจารณาข้อที่มีความถี่สูง และเก่ียวพันกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัย (lib_58_NA-1.5_5.1) ได้แก่  (1) ควรขยายเวลาเปิดให้มากขึ้น สิ่งที่สามารถทําได้ คือ การขยายเวลาในช่วงสอบ
ประจําภาคการศึกษา   (2)  ปรับแก้ไขและพัฒนาระบบการสืบค้นทรัพยากรตัวใหม่ของห้องสมุด และผลิตสื่อเพ่ือช่วย
แนะนําการสืบค้นบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด  (3) ห้องสมุดควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น ได้ปรับปรุงทางเข้า-
ออกช้ัน 1 และพ้ืนที่น่ังอ่านเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยที่บริเวณช้ัน 2 ให้สะดวกสบายย่ิงขึ้น  (4) ควรปรับปรุง
หรือเปลี่ยนลิฟต์ใหม่  ได้รับอนุมัติงบประมาณเปลี่ยนลิฟต์ที่ใช้งานมานานได้ 1 ตัว และเสนอของบประมาณต่อเน่ือง
สําหรับปรับปรุงทั้งที่สํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์  ( lib_58_NA-1.5_5.2 ) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_5.1 การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยตาม   
                          ข้อเสนอแนะที่ได้จากการความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2558 
lib_58_NA-1.5_5.2 ตัวอย่างการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและจัดให้บริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยให้ 
                          สอดคล้องกับความต้องการ 
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6 มีพัฒนาการของผลการดําเนนิการ หรอืมีผลการให้บริการท่ีดีเทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีมีพันธกิจเดียวกัน 
ผลการดําเนนิการ 

       จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี
การศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉล่ียในปีการศึกษา 2557  ( lib_58_NA-1.5_6.1 )  และยังพบว่าปริมาณการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัยในปีการศึกษา 2558 สูงกว่าปีการศึกษา 2557  เช่นกัน 
(lib_58_NA-1.5_6.2 )      

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.5_6.1  รายงานประจําปี 2558  หน้า 33 
lib_58_NA-1.5_6.2  รายงานประจําปี 2558  หน้า 32 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

บรรลเุปา้หมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-1.9 : มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางสาวอัญชลี   ตุ้มทอง โทรศัพท์ : 1-5384  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
1 มีระบบและกลไกการสํารวจตําราหลักที่ใช้ในหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิการ 
            จากที่สํานักหอสมุดกลางได้สํารวจตําราหลักในปีการศึกษา 2557 โดยใช้วิธีการสํารวจจาก มคอ. 3 ของทุก
หลักสูตรน้ัน (lib_58_NA-1.9_1.1) พบว่า สํานักหอสมุดกลางไม่สามารถจัดหาตําราหลักได้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับปี
การศึกษาหรือภาคเรียนที่จะเปิดใหม่ เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการใช้ข้อมูลจาก มคอ. 3 ไม่สอดคล้องกัน รวมถึงพบ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลายประการ (lib_58_NA-1.9_1.2) ประกอบกับข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ว่า สํานักหอสมุดกลางควรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนเคร่ืองมือช่วยใน
การสํารวจหรือจัดเก็บข้อมูลตําราหลักที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และดําเนินการเชิงรุกด้วยการติดต่อผ่านคณะ
เพ่ือขอข้อมูลตําราหลัก ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดกลางจึงปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ/รวบรวมตํารา
หลักโดยให้คณาจารย์เป็นผู้เสนอผ่าน “ระบบเสนอรายการตําราหลัก” (Central Library Book Suggestion:  
CLBS) โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
            1. ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมในการสํารวจ/รวบรวมตําราหลัก (P) 
(lib_57_NA-1.9_1.3-1.4)  
            2. ประชุมผู้ดําเนินงาน ได้แก่ ทีมพัฒนาระบบ CLBS เพ่ือวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบ 
(lib_57_NA-1.9_1.5) ตามด้วยการประชุมบรรณารักษ์เพ่ือช้ีแจงแนวทางและขั้นตอนการสํารวจตําราหลักและเริม่
ดําเนินการ (D)  
           3. ปรับแก้ไขเมื่อพบปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ การปรับแก้ระบบ CLBS โดยทีมพัฒนาระบบ 
(lib_57_NA-1.9_1.6) และการปรับแก้ขั้นตอนและวิธีการสํารวจ/รวบรวม โดยบรรณารักษ์ (C) จนได้ระบบ CLBS 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมตําราหลัก (lib_57_NA-1.9_1.7-1.8)  
           4. ทําแนวปฏิบัติและแจ้งบรรณารักษ์เพ่ือนําไปดําเนินการสํารวจและรวบรวมตําราหลักจากคณาจารย์ (A) 
(lib_57_NA-1.9_1.9-1.10) 
  
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.9_1.1  สรุปผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557  
lib_58_NA-1.9_1.2  สรุปผล ปัญหา และอุปสรรค ในการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557  
lib_58_NA-1.9_1.3  แนวการสํารวจตําราหลัก ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1 
lib_58_NA-1.9_1.4  แผนการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
lib_58_NA-1.9_1.5  รายละเอียด ข้อมูล สาํหรับออกแบบระบบการสํารวจตําราหลัก 
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lib_58_NA-1.9_1.6  ปัญหาและข้อมูลที่ต้องปรับแก้ในระบบ CLBS 
lib_58_NA-1.9_1.7  ระบบเสนอรายการตําราหลัก (Central Library Book Suggestion: CLBS) บนเว็บไซต์ 
                           สํานักหอสมุดกลาง 
lib_58_NA-1.9_1.8  บริการเสนอซื้อหนังสอืบนเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง 
lib_58_NA-1.9_1.9  แผนการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
lib_58_NA-1.9_1.10  การตรวจสอบข้อมูลหนังสือจากระบบ CLBS 
 
2 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรพัยากรสารสนเทศกับการเรยีนการสอนครบทุกกลุ่มสาขา 
ผลการดําเนนิการ 

               ในปีการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดกลางได้ใช้งบประมาณสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท้ังใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของทรัพยากรสารสนเทศกับการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาขา (lib_57_NA-1.9_2.1-2.3)  พบว่า จากงบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้จัดซื้อหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ จํานวน 13,340,778.74 บาท
น้ัน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาขาวิชา พบสัดส่วนการใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 
            1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จํานวน 3,335,251.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
งบประมาณที่ใช้จัดซื้อทั้งหมด 
            2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาํนวน 1,562,378.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.71 ของ
งบประมาณที่ใช้จัดซื้อทั้งหมด 
            3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 2,400,537.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.99 ของงบประมาณที่
ใช้จัดซื้อทั้งหมด 
            4. กลุ่มสหสาขาวิชา (เฉพาะการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือให้ทุกกลุม่สาขาวิชาได้ใช้ร่วมกัน) 
จํานวน 6,042,610.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของงบประมาณที่ใช้จดัซื้อทั้งหมด 
  
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.9_2.1  สรุปงบประมาณสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามกลุม่สาขาวิชาของสํานัก 
                          หอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-1.9_2.2  สรุปการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (ฉบับพิมพ์) ประจําปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-1.9_2.3  การจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ตามกลุ่มสาขาวิชาของสํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2558 และ 2559 
 
3 มีการจัดหาตําราหลักได้ทกุหลักสูตรที่ตอบการสาํรวจตามข้อ 1 
ผลการดําเนนิการ 
              ผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบเสนอรายการตําราหลัก (Central Library Book 
Suggestion: CLBS) (lib_58_NA-1.9_3.1) สรุปได้ว่า จากตําราหลักทั้งหมด 180 รายการที่คณาจารย์เสนอ พบว่า 
ห้องสมุดมีให้บริการแล้วจํานวน 77 รายการ (ร้อยละ 42.18 ของจํานวนทั้งหมด) และต้องจัดหาเพ่ิม
จํานวน 103 รายการ (ร้อยละ 57.22 ของจํานวนทั้งหมด) ซึ่งห้องสมุดสามารถจัดหาได้จํานวน 91 รายการ ส่วนอีก 
12 รายการน้ัน ห้องสมุดไม่สามารถจัดหาได้เน่ืองจากไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่หรือไม่มีปีพิมพ์ใหม่ รวมแล้วห้องสมุด
สามารถจัดให้บริการตําราหลักได้ 168 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจํานวนท่ีเสนอทั้งหมด 
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             เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ห้องสมุดสามารถจัดให้บริการตําราหลักใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของคณาจารย์ทุกกลุม่สาขาวิชาได้มากกว่าร้อยละ 90 เช่นกัน (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 
100.00 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 96.10 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 90.63)  
            นอกจากน้ีสํานักหอสมุดกลางยังดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ  ที่คณาจารย์เสนอซื้อเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนและวิจัยอย่างต่อเน่ือง (lib_58_NA-1.9_3.2) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.9_3.1  สรุปผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบเสนอรายการตําราหลัก (Central  
                           Library Book Suggestion: CLBS)   
lib_58_NA-1.9_3.2  ผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนที่มีการเสนอซือ้จาก 
                           คณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2558 
 
4 มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาใหน้สิิตและอาจารย์มีทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิการ 
               สํานักหอสมุดกลาง มีบริการแนะนํา/อบรมโปรแกรมเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย จํานวน 3 โปรแกรม 
ได้แก่ โปรแกรมแนะนําห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบ้ืองต้น โปรแกรมการสืบค้นทรพัยากร
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าวิจัย และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote โดยนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรสามารถติดต่อสอบถาม/รับคําแนะนําเป็นรายบุคคลที่เคาน์เตอร์บริการตอบคําถาม หรือนัดอบรมเป็นราย
กลุ่ม (lib_58_NA-1.9_4.1) รวมถึงมีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์โดยเชิญวิทยากรมาจากบริษัทตัวแทน
ฐานข้อมูลน้ันๆ เมื่อมีการบอกรับฐานข้อมลูใหม่หรือมีการปรับปรุงการสืบค้นฐานข้อมูลใหม่ (lib_58_NA-1.9_4.2 
และ lib_58_NA-1.9_4.3) 
               นอกจากน้ี สํานักหอสมุดกลางยังมีบริการให้คําแนะนําและตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ห้องสมุดเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เช่น การใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น ทั้งน้ี นอกจากการสอบถาม/รับ
คําแนะนําผ่านเคาน์เตอร์บริการตอบคําถามแล้ว (lib_58_NA-1.9_4.1) ผู้ใช้ยังสามารถศึกษาข้อมูลและ/หรือสอบถาม
ข้อมูลได้จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท ์เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค เอกสารแผ่นพับ และอีเมล (lib_58_NA-1.9_4.4) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.9_4.1 บริการอบรมโปรแกรมเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย และบริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ 
lib_58_NA-1.9_4.2 สถิติการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-1.9_4.3 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและฐานข้อมูล 
                          ออนไลน์ ปีการศึกษา 2558  
lib_57_NA-1.9_4.4 แนะนําวิธีการ/คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
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5 มีการเก็บสถิติการใช้ วิเคราะห์ผลการสาํรวจหรือสถิติต่างๆ อุปสรรคและปญัหาการเข้าถึงตําราหลักและสื่ออ่ืน
ที่สนบัสนุนการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิการ 
             จากการสํารวจตําราหลักของปีการศึกษา 2557 และ 2558 สํานักหอสมุดกลางได้นําผลมาวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคในการรวบรวมตําราหลัก ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข สรุปได้ดังน้ี   
            5.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการสํารวจตําราหลักของปกีารศึกษา 2557 : สํารวจจาก มคอ. 3 ของ
ทุกหลักสูตร (lib_58_NA-1.9_5.1) 
                  5.1.1 ใช้เวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน เน่ืองจาก 1) ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากระบบของกอง
บริการการศึกษาไม่ตรงกับข้อมูล มคอ. ที่อยู่บนเว็บไซต์ของคณะ  2) รายการบรรณานุกรมของตําราหลักบางรายการ
ใน มคอ.3 มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ทําให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบหรือไม่สามารถตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดได้  3) ข้อมูล มคอ.3 ที่นําเสนอบนเว็บไซต์น้ัน บางหลักสูตรใช้เอกสารสแกน ทําให้ไมส่ามารถ
คัดลอกรายการมาใส่ในแบบฟอร์มสํารวจตําราหลักของห้องสมุดได้ทันที ต้องพิมพ์ใหม่ 
                  5.1.2 ข้อมูลทีต้่องรวบรวมมีจํานวนมาก ทําให้ต้องใช้เวลาและบรรณารักษ์ในการรวบรวมและ
ตรวจสอบ และข้อสังเกตจากการสํารวจตําราหลักในคร้ังน้ี พบว่า มีบางรายวิชาระบุตําราหลักเป็นจํานวนมาก (เช่น 
จํานวนมากกว่า 30 รายการ) จึงไม่แน่ชัดว่ารายการเหล่าน้ีเป็นตําราที่ใช้หลักของรายวิชาน้ัน หรือเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
                  5.1.3 ใช้โปรแกรมMicrosoft Excel ในการกรอกข้อมูล ทําให้ต้องใช้เวลา และเมื่อข้อมูลมีจํานวนมาก
ก็ไม่สะดวกในการดูข้อมูล 
                     แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนวิธีหรือเคร่ืองมือในการรวบรวมตําราหลักเพ่ือลดขั้นตอนและลดเวลาในการ
ดําเนินการ รวมถึงหาวิธีการเข้าถึงตําราหลักที่อาจารย์ใช้ประกอบการเรียนการสอนจริงๆ 
            5.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการสาํรวจตําราหลักของปีการศึกษา 2558 : ปรับเปลี่ยนวิธีการโดย
ให้คณาจารย์เป็นผูเ้สนอตําราหลักโดยตรงผ่าน “ระบบเสนอรายการตําราหลัก”(CLBS) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตําราหลัก (lib_58_NA-1.9_5.2) 
                 5.2.1 คณาจารย์ที่เสนอตําราหลักผ่านระบบมีจํานวนน้อย (lib_58_NA-1.9_5.3) โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรที่มีการเสนอตําราหลัก (ร้อยละ 14.38 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการสํารวจคร้ังน้ีได้ดําเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 แล้ว 
ประกอบกับเป็นการสํารวจผ่านระบบเป็นครั้งแรก คณาจารย์จึงอาจยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ระบบ  
                    แนวทางการแก้ไข: หลังจากการปรับปรุงระบบและแนวทางในการเสนอตําราหลักให้ชัดเจนขึ้นแลว้ 
สํานักหอสมุดกลางจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ให้ครอบคลุมช่องทางต่างๆ มากย่ิงขึ้น 
                5.2.2 เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบไปพร้อมกับการนําไปใช้ ทําให้พบปัญหาต่างๆ ในการดําเนินการ 
แต่ละขั้นตอน จึงต้องมีการปรับแก้ไขระบบ รวมถึงขั้นตอนการทํางานไปในเวลาเดียวกัน 
                     แนวทางการแก้ไข: หลังจากมีการใช้งานระบบครบทุกขั้นตอนแล้ว จะมีการสรุปปัญหาเพ่ือนํามา
ปรับปรุงระบบให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น จากน้ันจึงจัดทําคู่มือแนะนําการใช้ระบบสําหรับคณาจารย์และบรรณารักษ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอตําราหลัก และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์อย่างเป็นทางการสําหรับการเสนอตําราหลัก
ของปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-1.9_5.1  สรุปผล ปัญหา และอุปสรรค ในการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557  
lib_58_NA-1.9_5.2  สรุปผล ปัญหา และอุปสรรค ในการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-1.9_5.3  รายงานผลการเสนอตําราหลักภาคเรียนที่ 2/58 โดยอาจารย์ผ่านระบบ CLBS 
 
6 นําเสนอข้อมูลของเกณฑ์ในข้อ 5 แก่คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพือ่พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 
ผลการดําเนนิการ 
              สํานักหอสมุดกลางเตรียมนําผลวิเคราะห์การสํารวจตําราหลักประจําปีการศึกษา 2558 รวมถึงอุปสรรค
และปัญหาการเข้าถึงตําราหลักในข้อ 5 (lib_58_NA-1.9_6.1) นําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที ่
7/2559 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

lib_58_NA-1.9_6.1  สรุปผล ปัญหา และอุปสรรค ในการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2558  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

บรรลเุปา้หมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางใน 
  การสนับสนุนการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางสาวศิวพร ชาติประสพ โทรศัพท์ : 1-5386  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุน  
การเรียนการสอน จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : 
สํานักหอสมุดกลางได้สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งเป็นด้านหน่ึงของการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
การศึกษา 2558 โดยผลการสํารวจพบว่า นิสิตและคณาจารย์มีความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับการประเมินสูงสุด 3 
อันดับแรก  คือ มีบุคลากรพร้อมให้บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย = 4.36)  รองลงมา คือ มีทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องต่อการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.35) และสามารถเข้าใช้บริการแต่ละจุดได้อย่างสะดวก (ค่าเฉล่ีย = 
4.33) ตามลําดับ    

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ที่ รายการข้อมูล จํานวน หน่วยนบั 

1. 
คะแนนรวมความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานัก
หอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

2142.50 คะแนน 

2. 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ
สํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

500.00 คน 

 

รายการเอกสาร 
lib_58_NA-1.10_1.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด  
lib_58_NA-1.10_1.2  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลางประจําปีการศึกษา 2558 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

บรรลเุปา้หมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

4.00 คะแนน 2142.50 500.00 4.29 ✓ 4.29 
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ตัวบ่งชี้ NA-1.11 : ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาท 
  ของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางสาวศิวพร ชาติประสพ โทรศัพท์ : 1-5386  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ           

สํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : 

สํานักหอสมุดกลางได้สํารวจความพึงพอใจของนิสิต  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อ
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการด้านสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ซึ่งเป็นด้านหน่ึงของการสํารวจความพึง
พอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 

โดยผลการสํารวจพบว่า นิสิต  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความพึงพอใจต่อบริการของ
สํานักหอสมุดกลางด้านสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ได้รับการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (การสืบค้น การยืม-คืน ฯลฯ) ที่สะดวก รวดเร็ว 
(ค่าเฉลี่ย = 4.42) รองลงมาคือ มีการจัดฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย (ค่าเฉลี่ย = 
4.41)  และจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และวิจัย  (ค่าเฉล่ีย = 4.37) ตามลําดับ    

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ที่ รายการข้อมูล จํานวน หน่วยนบั 

1. 
คะแนนความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาท
ของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย  

2174.00 คะแนน 

2. 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
วิชาการต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย 

500.00 คน 

3. 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาท
ของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย 

4.35 คะแนน 

 
รายการเอกสาร 
lib_58_NA-1.11_1.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด  
lib_58_NA-1.11_1.2  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

4.00 คะแนน 2174.00 500.00 4.35 ✓ 4.35 
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องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวชิาการ  
ตัวบ่งชี้ NA-3.2 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5382 
ผู้รายงานผล : นางมาลินี ภูหมั่นเพียร  และนางสาวกัญญดา งึมกระโทก โทรศัพท์ : 1-5382  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปทีี่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและกําหนดตัวบง่ชี้วัด
ความสาํเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนนิการ 

           สํานักหอสมุดกลาง ได้จัดทําแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน และได้นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558  (lib_58_NA-3.2_1.1) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-3.2_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่ 14          
                          ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.8 หน้าที่ 44-57 
 
2 มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อใหเ้กิดผลต่อการพัฒนานสิิต ชุมชน หรือสงัคม
เสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนนิการ 

          สํานักหอสมุดกลาง  ได้จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2558  ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต  ชุมชนหรือสังคม  และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลางพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (lib_58_NA-3.2_2.1) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-3.2_2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 29 
                           เมษายน 2559  วาระที่ 1.2.4 หน้าที่ 15-17 
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3 มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ แสดงผล
กระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคมและนาํเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

          สํานักหอสมุดกลาง ได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่
แสดงผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคม  และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลางพิจารณา เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2559  (lib_58_NA-3.2_3.1) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-3.2_3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครัง้ที่  3/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
                           วาระที่ 4.6 หน้าที่ 20-28 
 
4 นําผลการประเมินและผลการพิจารณาตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการดําเนนิการ 

     เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางคร้ังที่3/2559 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 
2559  (lib_58_NA-3.2_4.1) คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม  แต่จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 (lib_58_NA-3.2_4.2) ได้มีข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการของตัวช้ีวัดที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย คือการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาต่อยอดสู่บทความวิชาการ  และ
สํานักหอสมุดกลางยังคงนําเอาตัวช้ีวัดน้ีมาวัดผลการดําเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2559 (lib_58_NA-3.2_4.3) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-3.2_4.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
                          2559 วาระที่ 4.6  หน้า 20-28 
lib_58_NA-3.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14  
                          ตุลาคม 2558 หน้า 19-20 
lib_58_NA-3.2_4.3 แผนบรกิารวิชาการประจําปีการศึกษา 2558 

 
5 บุคลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิการ 

          สํานักหอสมุดกลางได้อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
            1. โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก เป็นผูร้บัผิดชอบโครงการ ด้วยการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความต้องการของชุมชนและ
เป็นวิทยากรในโครงการฯ (lib_58_NA-3.2_5.1) 
           2. โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 และ
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รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (lib_58_NA-3.2_5.2)   และ
รายงานการเข้าโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-3.2_5.3) 
          3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการสําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุร ีจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (lib_58_NA-3.2_5.4) 
         4. โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึก Facilitator และเคร่ืองมือวางแผน ด้วย  Outcome Mapping สําหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที ่1 วันที่  9 - 11  มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จัดโดย
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (lib_58_NA-3.2_5.5) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-3.2_5.1  โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม 
                           ราชกมุารี 
lib_58_NA-3.2_5.2  โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก 
lib_58_NA-3.2_5.3  รายงานการเข้าโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
                           ศรีนครินทรวิโรฒ รุน่ที่ 1 และรุ่นที่ 2 
lib_58_NA-3.2_5.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการสําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
lib_58_NA-3.2_5.5  โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง 
                           ปฏิบัติการฝึก Facilitator และเคร่ืองมือวางแผน ด้วย  Outcome Mapping สาํหรับ 
                           โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  
 ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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องค์ประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ NA-4.1 : การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ  เกษมพันธ์ุ โทรศัพท์ : 1-5380 
ผู้รายงานผล : นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์ โทรศัพท์ : 1-1984  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดทําแผนด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนและ
กิจกรรม   ด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถดําเนนิการได้ตามแผน 
 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลาง มีการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน (lib_58_NA-4.1_1.1) เพ่ือรับผิดชอบพันธกิจด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 
(lib_58_NA-4.1_1.2) เพ่ือดําเนินตามกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร ได้มีโอกาส
พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมไป
ถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดนโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 
(lib_58_NA-4.1_1.3) พร้อมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัว
บ่งช้ีวัดความสําเร็จ (lib_58_NA-4.1_1.4) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม โดยได้รับงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 จากเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (lib_58_NA-
4.1_1.5) 

 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-4.1_1.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน   
                           สํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
lib_58_NA-4.1_1.2  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี 2559   
lib_58_NA-4.1_1.3  นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน ของสํานักหอสมุดกลาง    
                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
lib_58_NA-4.1_1.4  แผนการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
lib_58_NA-4.1_1.5  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2559 
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2. กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนนิการ 
 คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน ได้กํากับติดตามให้ดําเนินการตาม
แผน/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการประชุมวางแผนการทํางานและสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
(lib_58_NA-4.1_2.1) เพ่ือจดัทํากิจกรรมตามแผนการทํางานและสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

กิจกรรมการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์และในเทศกาล/
วันสําคัญต่างๆ (lib_58_NA-4.1_2.2) 

กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ  เน่ืองในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย ณ วัดชลประทาน
รังสฤษด์ิ  พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558  
(lib_58_NA-4.1_2.3) 

กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2558  (lib_58_NA-4.1_2.4) 
กิจกรรมการสบืสานประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 (lib_58_NA-4.1_2.5) 
กิจกรรมทอดผา้ป่าและถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  ตําบลบ้านคลองสวน  อําเภอ

พระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559  (lib_58_NA-4.1_2.6) 
ส่วนกิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง  กําหนดจัดกิจกรรมในวันที ่11 สิงหาคม 2559 และกิจกรรม 

งานเกษียณอายุราชการ กําหนดจัดในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-4.1_2.1  การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 
lib_58_NA-4.1_2.2  ภาพถา่ยกิจกรรมการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 
lib_58_NA-4.1_2.3  ภาพถา่ยกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
lib_58_NA-4.1_2.4  อนุมัติจัดกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
lib_58_NA-4.1_2.5  อนุมัติจัดกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
lib_58_NA-4.1_2.6  อนุมัติจัดกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา 
 
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ว่า ประสบผลสําเร็จตามตัวบ่งช้ีวัดที่กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของแผน (lib_58_NA-4.1_3.1)  และมีการจัดทําแบบ
ประเมินเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม (lib_58_NA-4.1_3.2) 
และประเมินผลตามแผนการดําเนินกิจกรรม (lib_58_NA-4.1_3.3)   

 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-4.1_3.1  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                           สํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
lib_58_NA-4.1_3.2  สรุปผลการประเมินกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
lib_58_NA-4.1_3.3  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม 
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4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนนิการ 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน ได้นํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี 2558 มาพิจารณา
(lib_58_NA-4.1_4.1-4.2)  ซึ่งมีข้อเสนอแนะในเกือบทุกกิจกรรมว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุด
ไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ัน คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน  จึง
กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-4.1_4.3)  และให้
สอดคล้องการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ของมหาวิทยาลัย (lib_58_NA-4.1_4.4) 

 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-4.1_4.1  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของ 
                           สํานักหอสมุดกลาง ประจําปี 2558  หน้า 35 
lib_58_NA-4.1_4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการทํางานของ 
                           สํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.3 หน้า 11-17 
lib_58_NA-4.1_4.3  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง  
                           ประจาํปีงบประมาณ 2559 หน้า 5 (แผนการดําเนินกิจกรรม) 
lib_58_NA-4.1_4.4  ภาพถา่ยกิจกรรมการรณรงค์แต่งกายด้วยผา้ไทย 
 
 
5. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และบุคลากรใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิการ 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน  สํานักหอสมุดกลาง  มีการเผยแพร่
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนโดยผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ เว็บไซต์ของห้องสมุด เมนู Lib Blog 
หัวข้อ วัฒนธรรมและศิลปะ(lib_58_NA-4.1_5.1) ผ่านช่องทาง Social Media (Facebook) ของสํานักหอสมุดกลาง 
(lib_58_NA-4.1_5.2) การจัดนิทรรศการบริเวณโถง ช้ัน 1 ของห้องสมุด (lib_58_NA-4.1_5.3) และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในของสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-4.1_5.4) 

      นอกจากน้ี สํานักหอสมุดกลางยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย  ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ (lib_58_NA-4.1_5.5) 

1. พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในวโรกาส
พระชนมายุ 83 พรรษา 11 สิงหาคม  2558  จํานวน  21 คน 

2. งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช 2558 1  พฤศจิกายน  2558 จํานวน 14  คน 
3. กิจกรรม “มนต์รักลูกทุ่ง ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว”25  พฤศจิกายน  2558 จํานวน 10  คน 
4. พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในวโรกาสพระชนมายุ 88 พรรษา 3  

ธันวาคม  2558 จํานวน 44  คน 
5. งานปาร์ต้ีไว้ลายศรีนครินทร์  ประจําปี 2559 24  ธันวาคม  2558 จํานวน 37  คน 
6. กิจกรรม “มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล” 19  กุมภาพันธ์  2559 จํานวน 25  คน 
7. งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีพุทธศักราช 2559 28  เมษายน  2559 จํานวน 38  คน 
8. กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิสาขบูชาและอบรมปฏิบัติธรรม” 19  พฤษภาคม  2559 จํานวน 11  คน 
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-4.1_5.1  เว็บไซต์ของห้องสมุด  http://lib.swu.ac.th/culture/ 
lib_58_NA-4.1_5.2  Facebook ของสํานักหอสมุดกลาง https://www.facebook.com/libswu 
lib_58_NA-4.1_5.3  ภาพถา่ยนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับวันสงกรานต์ และต้ังต้นผ้าป่า เทียนพรรษาและกล่อง      
                           รับบริจาค บริเวณโถง ช้ัน 1 ของหอ้งสมุด 
lib_58_NA-4.1_5.4  ภาพถา่ยบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
lib_58_NA-4.1_5.5  หนังสอืเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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องค์ประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ NA-5.1 : กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง โทรศัพท์ : 1-5381  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ขอ้ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคณุภาพการศึกษาปีทีผ่่านมาของหน่วยงาน 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทศันข์องหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์(outcome) และคา่เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลางจัดทําแผนกลยุทธ์  4  ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)  (lib_58_NA-5.1_1.1) ที่ใช้ข้อมลูจากผล

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  (SWOT Analysis)  การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (lib_58_NA-5.1_1.2)  และมีการกําหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต และค่าเป้าหมาย 
    แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (lib_58_NA-5.1_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_1.1 แผนกลยุทธ์ สํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2559-2562 (ปรับปรุง 26 สงิหาคม 2558)  
                          (หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง) 
lib_58_NA-5.1_1.2 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
lib_58_NA-5.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่  
                          19 สิงหาคม 2558 วาระ 4 ข้อ 4.4 หน้า 25-31 
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2 มีการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจําปคีรบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยกําหนด ตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําปีสู่การปฏิบัติของหนว่ยงานย่อยหรอืบุคลากร  
ผลการดําเนนิการ 
      สํานักหอสมุดกลางได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง 
(lib_58_NA-5.1_2.1) โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดกลาง และมี
การเผยแพร่ใหแ้ก่บุคลากรรับทราบทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_2.1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง) 
 

3 มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจําหนว่ยงานเพื่อพิจารณา  
 
ผลการดําเนนิการ 

 สํานักหอสมุดกลางกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี   ปีละ 
2 ครั้ง โดยมีการรายงานผลไปแล้ว 1 ครั้ง เป็นรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559   (lib_58_NA5.1_3.1) และจะรายงาน
ผลอีกคร้ังเมื่อครบรอบปี ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 เมษายน   
                          พ.ศ. 2559 วาระพิจารณา ข้อ 4.3 หน้า 24-35 
 
4 มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

ในปีงบประมาณ 2558 สํานักหอสมุดกลางมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 1 
ครั้ง และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558  
(lib_58_NA-5.1_4.1) 
     สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน  
กลยุทธ์รอบ 9 เดือน  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559 
(lib_58_NA-5.1_4.2) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม  
                         พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.4 หน้า 19-20 
lib_58_NA-5.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน  
                         พ.ศ. 2559 วาระพิจารณา ข้อ 4.5 หน้า 15-19 
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5 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี
 
ผลการดําเนนิการ 
        สํานักหอสมุดกลางได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น 

-  การนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสํานักหอสมุดกลางได้ให้
ปรับปรุง แก้ไข และข้อเสนอแนะหลายประการ ซึ่งสํานักหอสมุดกลางได้นํามาปรับใช้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
(lib_58_NA-5.1_5.1) 

-  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 
6 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางมีข้อเสนอแนะว่า “รายงานหน่วยนับไม่ตรงกับตัวช้ีวัด อาจ
ปรับตัวช้ีวัดให้ตรงกับรายงานผลการดําเนินงานต่อไป” (lib_58_NA-5.1_5.2) ทําให้สํานักหอสมุดกลางได้
เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 
2.1 “ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ ทรัพยากรสารสนเทศดิจิตอล” เป็น “ร้อยละของงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดสรรสําหรับการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์” (lib_58_NA-5.1_5.3) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม  
                           พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.7 หน้า 29-43 
lib_58_NA-5.1_5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่  
                            29  เมษายน พ.ศ. 2559 วาระพิจารณา ข้อ 4.3 หน้า 24-35 
lib_58_NA-5.1_5.3  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
                           วาระพิจารณา ข้อ 4.1 หน้า 43 

 
6 มีการกําหนดคู่เทียบสมรรถนะและกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์
และแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางกําหนดคู่เทียบสมรรถนะกับห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่มีห้องสมุดอีก 3  แห่งเป็นสมาชิก ได้แก่ (1) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ(3) สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(lib_58_NA-5.1_6.1)  โดยเน้นการเปรียบเทียบด้านการให้บริการของห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
สํานักหอสมุดกลางคือ WE CARE เราใส่ใจให้บริการ  และต้องการให้เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากรด้วย 
(lib_58_NA-5.1_6.2)  

ในการเปรียบเทียบการให้บริการ จะใช้ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีทํา
ทุกปีการศึกษา โดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4  ด้าน ได้แก่  ด้านทรัพยากร  ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของการให้บริการ   ผลของ
การประเมินจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานห้องสมุดร่วมกัน และเห็นตัวอย่างการดําเนินงาน
ของแต่ละสถาบันที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการ (lib_58_NA-5.1_6.3)  
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.1_6.1  เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
                           https://sites.google.com/site/5moulibqa/ 
lib_58_NA-5.1_6.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 4.3  
lib_58_NA-5.1_6.3  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559  
                           วาระแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.5.3 หน้า 15-16 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.2 : ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง โทรศัพท์ : 1-1973 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. คณะกรรมการประจําหนว่ยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ และ/หรือ
หน่วยงานกําหนดอย่างครบถ้วนมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและมีการนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการปฏิบัติหน้าที ่

ผลการดําเนนิการ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างครบถ้วน และให้คําช้ีแนะต่อพันธกิจของสํานักหอสมุดกลางเพ่ือให้พัฒนาการบริการให้ดีย่ิงขึ้น (lib_58_NA-
5.2_1.1) มีการประเมินตนเองซึ่งได้ผลโดยรวมปฏิบัติได้ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.01)  ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลางทุกท่านได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการสอบถาม ติดตามแผนงาน ผลการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางอยู่อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น   

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.2_1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           ครั้งที ่5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 19-20 
lib_58_NA-5.2_1.2  ผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานัก  
                           หอสมดุกลาง 
 
2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานท่ี

กําหนดขึ้น 

ผลการดําเนนิการ 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการบริการท่ีดีสําหรับผู้ใช้บริการ จึงมุ่งส่งเสริมให้

บุคลากรได้ตระหนักถึงค่านิยมของสํานักหอสมุดกลางที่กําหนดว่า “WE CARE เราใส่ใจให้บริการ” ด้วยการแปลง
ค่านิยมน้ีสู่โครงการต่าง ๆ ที่เน้นให้บริการที่ดีสู่ผู้รับบริการ เช่น  

- การเสนอปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหอสมุด มศว องครักษ์ ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ท่ามกลาง 
ธรรมชาติหลังเลิกเรียน (Forest library) เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติหลังเลิกเรียน สร้างพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน (lib_58_NA-5.2_2.1) 
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- การเสนอแนวทางใหม่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 
(lib_58_NA-5.2_2.2) 

- การพัฒนาระบบเสนอซื้อหนังสือ เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต ในการเสนอซื้อหนังสอืทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษที่เป็นตําราหลัก และตําราประกอบการเรียนการสอน ต่างๆ (lib_58_NA-5.2_2.3 - 2.4) 

นอกจากน้ียังเน้นให้บุคลากรนําค่านิยมของสํานักหอสมุดกลางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดการบริการ
ที่ดีมากย่ิงขึ้น (lib_58_NA-5.2_2.5) 

รายการหลักฐาน 

lib_58_NA-5.2_2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559  
                           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 17 
lib_58_NA-5.2_2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2559  
                           วันที่ 18 มกราคม 2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.5.1 หน้า 6-8 
lib_58_NA-5.2_2.3  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
                           วาระที่ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 1-2 
lib_58_NA-5.2_2.4  หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง หวัข้อ “เสนอซื้อหนังสือ” 
lib_58_NA-5.2_2.5  กิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” ใน Lib Blog หัวข้อ การ 
                           จัดการความรู้ 
 
3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 

และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิการ 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกใน
หลาย ๆ ช่องทาง คือ 

1. นําเสนอภารกิจของสํานักหอสมุดกลางเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
การดําเนินงาน (lib_58_NA-5.2_3.1) 

2. มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางทุก 2 เดือน เพ่ือขออนุมัติแผนงานและรายงานการ 
ดําเนินงาน อีกทั้งรับข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแผนงานให้ดีย่ิงขึ้น (lib_58_NA-5.2_3.2-3.4) 

3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ 
- กล่องรับความคิดเห็น (lib_58_NA-5.2_3.5)   
- กระดานฝากข้อความ (lib_58_NA-5.2_3.6) 
- อีเมลผู้อํานวยการ  (lib_58_NA-5.2_3.7) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.2_3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2559  
                           วันที่ 18 มกราคม 2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.5.1 หน้า 6-8 
lib_58_NA-5.2_3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           ครั้งที ่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.3.3 หน้า 9-11 
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lib_58_NA-5.2_3.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
                           ครั้งที ่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.3.4 หน้า 12 
lib_58_NA-5.2_3.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           ครั้งที ่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 19-20 
lib_58_NA-5.2_3.5  กล่องรับความคิดเห็น 
lib_58_NA-5.2_3.6  กระดานฝากข้อความ 
lib_58_NA-5.2_3.7  อีเมลผูอํ้านวยการ :  saroch@swu.ac.th 
 
4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจําปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

ผลการดําเนนิการ 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นประธานในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของสํานักหอสมุดกลาง (พ.ศ. 

2559 – 2562)  (lib_58_NA-5.2_4.1) และแผนปฏิบัติการประจําปี (lib_58_NA-5.2_4.2) โดยมีการปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ใหม่เป็น “สํานักหอสมุดกลาง จัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ”เพ่ือให้เหมาะกับ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานแผนนําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลางเพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ (lib_58_NA-5.2_4.3) 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.2_4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการสาํนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที ่19 สิงหาคม  
                           พ.ศ. 2558  วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 25-31 
lib_58_NA-5.2_4.2  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
                           วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 57-64 
lib_58_NA-5.2_4.3  เว็บไซต์สํานักหอสมดุกลาง http://lib.swu.ac.th/th/ 
 
5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการดําเนินงาน

อย่างชัดเจน 
ผลการดําเนนิการ 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังน้ี 

1. หลักประสิทธผิล  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย (lib_58_NA-5.2_5.1) 

2. หลักประสิทธภิาพ   มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงของกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (lib_58_NA-5.2_5.2) 
นอกจากน้ียังมีระบบการบริหารคุณภาพภายในหน่วยงาน ได้แก่การควบคุมภายใน (lib_58_NA-5.2_5.3)  กิจกรรม
การประหยัดพลังงาน (lib_58_NA-5.2_5..4) กิจกรรม 5ส (lib_58_NA-5.2_5.5) และมีรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นประจําทุกเดือนในที่ประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.2_5.6) ทําให้การปฏิบัติงาน
ของสํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3. หลักการตอบสนอง มีการดูแลการดําเนินงานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และ 
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บุคลากร เช่น การของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหอสมุด มศว องครักษ์ ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้
ท่ามกลางธรรมชาติหลังเลิกเรียน (Forest library) เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติหลังเลิกเรียน สร้าง
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน (lib_58_NA-5.2_5.7)  บริการส่งหนังสือ/บทความสําหรับ
อาจารย์ (lib_58_NA-5.2_5.8)  การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (lib_58_NA-5.2_5.9)   

4. หลักภาระความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสํานักหอสมดุกลางให้มีความพร้อมเพ่ือ 
รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเพ่ิมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบดิจิตอล
เพ่ิมมากขึ้น และจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือ เพ่ือขยายขีดความสามารถของผู้ใช้ในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จํากัดเวลา (lib_58_NA-5.2_5.10)   

5. หลักความโปรง่ใส  มีการติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส พร้อมทั้งรายงานเป็น 
ประจําทุกเดือนต่อที่ประชุมผู้บริหาร (lib_58_NA-5.2_5.11) และที่ประชุมคณะกรรมการสํานักหอสมุดกลางด้วย 
(lib_58_NA-5.2_5.12)    

6. หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้แสดงความคิดเห็น  
และข้อแนะนํา เก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางในท่ีประชุม (lib_58_NA-5.2_5.13) กล่องรับความ
คิดเห็น (lib_58_NA-5.2_5.14)  กระดานฝากข้อความ (lib_58_NA-5.2_5.15)  และผ่านทางอีเมล (lib_58_NA-
5.2_5.16)    

7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการดําเนินงานของหน่วยงานเป็น 
ลําดับขั้นชัดเจน ต้ังแต่รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และหัวหน้างาน 
(lib_57_NA-5.2_5.17) นอกจากน้ียังมีการแต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (lib_58_NA-5.2_5.18-5.19) 
เพ่ือให้การดําเนินงานของสาํนักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพ  

8. หลักนิติธรรม  การดําเนินงานตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ 
มหาวิทยาลัย (lib_58_NA-5.2_5.20)  

9. หลักเสมอภาค  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (lib_58_NA-5.2_5.21) และ 
สนับสนุนให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  (lib_58_NA-5.2_5.22) และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เช่น การส่งบุคลากรไป
อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทั้งภายในที่จัดเอง และที่หน่วยงานภายนอกจัด (lib_58_NA-5.2_5.23)  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการบริหารงานที่ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 
ระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม คือ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.2_5.24) การประชุมผู้บริหารสํานักฯ  (lib_58_NA-5.2_5.25) และการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ (lib_58_NA-5.2_5.26-5.28)  เป็นต้น 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.2_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการสาํนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที ่14 ตุลาคม 
                           พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 19-20 
lib_58_NA-5.2_5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการสาํนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที ่19 สิงหาคม  
                           พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 หน้า 7-9 (แผนพัฒนาคุณภาพ) 
lib_58_NA-5.2_5.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการสาํนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที ่14 ตุลาคม  
                           พ.ศ. 2558 วาระ 4 ข้อ 4.6 หน้า 24-28 (การควบคุมภายใน) 
lib_58_NA-5.2_5.4  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
                           วาระ 1 ข้อ 1.4.2 หน้า 5 (ประหยัดพลังงาน) 
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lib_58_NA-5.2_5.5  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 14 ตุลาคม 
                           พ.ศ. 2558  วาระ 1 ข้อ 1.5.2 หน้า 14-19 (กิจกรรม 5ส) 
lib_58_NA-5.2_5.6  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 
                           พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.12.3 หน้า 41-42 
lib_58_NA-5.2_5.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12    
                           กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 หน้า 17 
lib_58_NA-5.2_5.8  หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง หัวข้อ “บริการส่งหนังสือสําหรับอาจารย์ 
lib_58_NA-5.2_5.9  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
                           ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 หน้า 4-5 
lib_58_NA-5.2_5.10  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
                           ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 หน้า 4-5 
lib_58_NA-5.2_5.11  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2559 วัน ที่ 17 พฤษภาคม 
                            พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.12 หน้า 32-35 
lib_58_NA-5.2_5.12  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
                             ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 หน้า 4-5 
lib_58_NA-5.2_5.13  สรุปการประชุมแนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย  
                            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
lib_58_NA-5.2_5.14  กล่องรับความคิดเห็น 
lib_58_NA-5.2_5.15  กระดานฝากข้อความ 
lib_58_NA-5.2_5.16  อีเมลผู้อํานวยการ :  saroch@swu.ac.th 
lib_58_NA-5.2_5.17  การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน  
lib_58_NA-5.2_5.18  การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 
lib_58_NA-5.2_5.19  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
lib_58_NA-5.2_5.20  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
                            สํานักหอสมุดกลาง 
lib_58_NA-5.2_5.21  รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 
                            พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.2.1 หน้า 1 
lib_58_NA-5.2_5.22  คําสั่งแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
lib_58_NA-5.2_5.23  รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร 
lib_58_NA-5.2_5.24  การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ   
lib_58_NA-5.2_5.25  การประชุมผู้บริหารสํานักฯ   
lib_58_NA-5.2_5.26  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
lib_58_NA-5.2_5.27  การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5 ส 
lib_58_NA-5.2_5.28  การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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6. ผู้บริหารระดับสูงนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการนําองค์กรและวางแผน
พัฒนาตนเอง 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลางมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คือ 

- การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.2_6.1)  
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (lib_58_NA-5.2_6.2) 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจและการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุก 6 เดือนจะนําเสนอเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุกลาง และมกีารนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานผ่าน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักหอสมุดกลางในเดือนกรกฎาคม 2559 

 
รายการหลกัฐาน 
lib_58_NA-5.2_6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           ครั้งที ่2/2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 วาระ 1 ข้อ 1.2.1 หน้า 3-6 
lib_58_NA-5.2_6.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                           ครั้งที ่2/2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 หน้า 24-35 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แลว้ : 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  :  ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี  :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  
ผู้รายงานผล  :  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
 

 

ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2558 

 
ในปีการศึกษา 2558 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ได้รับการประเมินจากอธิการบดีเป็นคะแนน 4.5  

จากคะแนนเต็ม 5 (สํานักหอสมุดกลางไม่ต้องรายงานข้อมูล) 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

บรรลเุปา้หมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

4.5  .............. .................   4.5 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.4 : ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ โทรศัพท์ : 1-1973 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบคุลากร และความ
ต้องการของบคุลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรม
องค์กรของหนว่ยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ผลการดําเนนิการ 
     สํานักหอสมุดกลางจัดทําแผนบริหารทรพัยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากรจาก
แผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559-2562  และศึกษาความต้องการของบุคลากรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และค่านิยมของสํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.4_1.1-1.2) และเป็นแผน
ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ยังให้ความสําคัญในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรห้องสมุดอีกด้วย (lib_58_NA-5.4_1.3-1.5)  
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.4_1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่ 5/2558  
                           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.7 หน้า 29-43 
lib_58_NA-5.4_1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่ 5/2558  
                           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.8 หน้า 55 
lib_58_NA-5.4_1.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที3่/2558  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม       
                            2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.1.1 หน้า 4 
lib_58_NA5.4_1.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2559 
                          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 หน้า 4-5 
lib_58_NA5.4_1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง  
                          ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3  ข้อ 3.1.1  หน้า 3-4 
 
2 มีตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ ์ 
ผลการดําเนนิการ 

แผนบริหารทรพัยากรบุคลากร สํานักหอสมดุกลาง มีการกําหนดเป้าประสงค์ 3  ประการคือ 1) ให้บุคลากรมี
การพัฒนาทักษะทางอาชีพและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  2) มีระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
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สูงสุด  และ 3) มีระบบการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดของแต่ละ
เป้าประสงค์จะสะท้อนถึงผลผลิตและผลลพัธ์ของการดําเนินงาน  (lib_58_NA-5.4_2.1-2.2)  
  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.4_2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่    
                           2/2558  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.1.1 หน้า 7-9 
lib_58_NA-5.4_2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่ 5/2558  
                           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.8 หน้า 44-59 
  
3 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางได้นําจรรณยาบรรณบุคลากรห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาเผยแพร่
อยู่ที่เว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลางเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร  (lib_58_NA-5.4_3.1)  และเคยนํามาประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานต่าง ๆ จนในที่สุดได้บูรณาการเข้ากับค่านิยมของสํานักหอสมุดกลางคือ WE 
CARE เราใส่ใจให้บริการ ซึ่งเป็นประเด็นการจัดการความรู้ตลอดมา โดยในปีงบประมาณ 2559  ต้องการส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักในเรื่อง ค่านิยม “WE CARE” ให้กับบุคลากรมากย่ิงขึ้น จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
นําสื่อการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม จัดทําเน้ือหาเป็นคําถาม-คําตอบที่เก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติเรื่องการแต่ง
กายและการพูดในการบริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมโหวตบุคลากรที่มีการแต่งกายและการพูดในการ
บริการดีเด่นตามแนวปฏิบัติฯ ด้วย (lib_58_NA-5.4_3.2)  
       นอกจากน้ี หัวข้อการสมัมนาประจําปี 2559  ได้จัดบรรยายเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน  (lib_58_NA-
5.4_3.3-3.4)  เพ่ือเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับแรงบันดาลใจ และความคิดเชิงบวกในการทํางานแก่บุคลากร นอกจากน้ี 
สํานักหอสมดุกลางยังได้กําหนดค่านิยม WE CARE เป็นสมรรถนะหลักขอ้หน่ึงในแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานเพ่ือให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญ เป็นการควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ (lib_58_NA-5.4_3.5) 
  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.4_3.1 จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง 
lib_58_NA-5.4_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง  
                          ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3  ข้อ 3.1.3 หน้า 4-5 
lib_58_NA-5.4_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2558  
                          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.1.2 หน้า 4 
lib_58_NA-5.4_3.4 ภาพกิจกรรมการสัมมนาประจําปี  2559  สํานักหอสมุดกลาง เรื่อง  ทัศนคติเชิงบวกในการ                   
                          ทํางาน  
lib_58_NA-5.4_3.5 ฟอร์ม KPI ที่แสดงให้เห็น สมรรถนะหลัก 
  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจําหนว่ยงานเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 
       สํานักหอสมุดกลางได้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรตามตัวบ่งช้ีของ
แผน  พบว่า สามารถดําเนินการสําเร็จและบรรลุตัวบ่งช้ีได้ทุกตัว  (lib_58_NA-5.4_4.1) และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (lib_58_NA-5.4_4.2) 
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.4_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง  
                          ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4  ข้อ 4.6 หน้า 13-19 
lib_58_NA-5.4_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2559          
                          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.6 หน้า 22 
  

5 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุ
การบริหารและการพัฒนาบคุลากร 
ผลการดําเนนิการ 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2559 ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลางในการปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  แต่สํานักหอสมุดกลางได้
นําผลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 มาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร โดยท่ีประชุมฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งสํานักหอสมุดกลางได้แก้ไขและนํามาใช้สอบถามกับบุคลากรในปี 
พ.ศ. 2559  (lib_58_NA-5.4_5.1) 

นอกจากน้ี จากผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของบุคลากร ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยู่หลายข้อ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้นําข้อเสนอแนะที่ว่า “ทีมผู้บริหารองค์กรควรมีการสื่อสารลงไปยังบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้ทุกคน
เข้าใจแนวโน้มการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต” มาพิจารณา และมีมติเพ่ือนําไปปฏิบัติ คือ “ข่าวสารองค์กรควร
ส่งผ่านไปงานต่าง ๆ โดยหัวหน้างาน และจัดประชุมใหญ่สําหรับบุคลากรประจําปีก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดย
ผู้อํานวยการให้ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางและการพัฒนาห้องสมุด” (lib_58_NA-5.4_5.2) และได้นํามติน้ีเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพ่ือทราบ  (lib_58_NA-5.4_5.3) 
  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.4_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19  
                             สิงหาคม 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 หน้า 17-24 
lib_58_NA-5.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง  
                          ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3  ข้อ 3.1.6 หน้า 7-10 
lib_58_NA-5.4_5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่ 3/2559   
                          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 วาระที่ 7 ข้อ 7.1.2 หน้า 30-33 
  
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ 
  ปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นําเข้า (I)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ โทรศัพท์ : 1-1973 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ที่ได้รับการพัฒนาโดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
> 80% 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : 

สํานักหอสมุดกลางมีนโยบายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  
   1.1 สํานักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมเอง (lib_58_NA-5.5_1.1) 
   1.2 สํานักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด (lib_58_NA-5.5_1.2) 
   1.3 สํานักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัด (lib_58_NA-5.5_1.3) 
2. การศึกษาดูงาน (lib_58_NA-5.5_1.4) 
3. การพัฒนาในรปูแบบอ่ืนๆ เช่น บุคลากรไปบริการวิชาการแก่ชุมชนตามห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ  ซึ่งจะเป็น

การฝึกการปฏิบัติงานจริงที่ต้องอาศัยทักษะในวิชาชีพ  อันจะทําให้บุคลากรได้เพ่ิมทักษะความรู้ย่ิงขึ้นไป  
(lib_58_NA-5.5_1.5)  

ทั้งน้ี จากการรวบรวมกิจกรรมท้ังหมดแล้วสรุปว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 94 คน ได้รับการพัฒนา 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  (lib_58_NA-5.5_1.6) 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ที่ รายการข้อมูล จํานวน หน่วยนบั 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 94.00 คน 

2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 94.00 คน 

3. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 100.00 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
lib_58_NA-5.5_1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานจัดเอง 
lib_58_NA-5.5_1.2  รายละเอียดกิจกรรมที่บุคลากรเข้าร่วมโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จดั 
lib_58_NA-5.5_1.3  รายละเอียดกิจกรรมที่บุคลากรเข้าร่วมโดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
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lib_58_NA-5.5_1.4  บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือไปศึกษาดูงาน 
lib_58_NA-5.5_1.5  บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
lib_58_NA-5.5_1.6  รายช่ือบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

95.00 ร้อยละ 94.00 94.00 100.00 ✓ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง โทรศัพท์ : 1-1973 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 

คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากคะแนนเต็ม 5 
 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน :  

สํานักหอสมุดกลางมีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสํานักหอสมุดกลางต่อไป  

สํานักหอสมุดกลางสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms มีผู้ตอบแบบสอบถาม 86 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
91 คน (ไม่นับรวมบุคลากรสังกัดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์)  คิดเป็นร้อยละ 94.51 ผลการสํารวจพบว่าความพึงพอใจ
และความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร และตอนที่ 2 ความพึงพอใจใน
การทํางาน สรุปได้ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักหอสมุดกลางโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 4.13)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเต็มใจพยายามเต็มความสามารถเพ่ือ
องค์กร มีระดับความความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.25)  รองลงมาคือ ด้านการดํารงความเป็นสมาชิกที่ดี 
(ค่าเฉล่ีย = 4.11)  และด้านความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (ค่าเฉล่ีย = 4.06) ตามลําดับ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า ระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมี
ระดับความความพึงพอใจในการทํางานสูงที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.13)  รองลงมาคือ ด้านสภาพการทํางาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.78)  และด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ตามลําดับ 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

ที่ รายการข้อมูล จํานวน หน่วยนบั 

1. จํานวนประเด็นปัญหาที่ได้รบัการแก้ไขโดยการใช้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 0.00 หน่วย 

2. 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
จากคะแนนเต็ม 5 

3.96 คะแนน 

3. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของนิสิตระดับปริญญาตร ี 0.00 หน่วย 

4. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 0.00 หน่วย 

5. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําตามกลุ่มสาขา 0.00 หน่วย 

6. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 0.00 หน่วย 

 
รายการเอกสาร 
lib_58_NA-5.6_1.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรประจําปีการศึกษา2558 
lib_58_NA-5.6_1.2  แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรประจําปีการศึกษา2558 
lib_58_NA-5.6_1.3  ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

4.00 คะแนน 3.96 1.00 3.96 ✘ 3.96 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นายชินกร  น้อยคํายาง โทรศัพท์ : 1-1973 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน :  ข้อ 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รบัผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
กลางเป็นประธานคณะกรรมการ  รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้างานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_1.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ     
                           พ.ศ. 2559 

 
2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบรบิทของหน่วยงานภายใต้กรอบ การวิเคราะห์ 
ดังเชน่ - ด้านยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ ์- ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ด้านปฏิบติัการ - ด้าน
บริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพบิัติ ด้านชื่อเสยีง ฯลฯ ทั้งนีต้้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
โดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น 
ผลการดําเนนิการ 

ในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ได้มีการนําข้อมูลจากผลการดําเนินงานจากแผนกลยุทธ์, ข้อมูลจากการ 
SWOT, การเงิน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา มาประกอบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558    
                           วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 9-11 
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3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  
ผลการดําเนนิการ 

จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพบว่า มี 12 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12    
                           กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.6 หน้า 18-22 
lib_58_NA-5.7_3.2  แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM-1 

 
4 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทีเ่ป็นปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนนิงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
ผลการดําเนนิการ 

ผลการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทั้ง 12 ประเด็นความเสี่ยง พบว่ามี 3 ประเด็นที่เป็น
ปัจจัยภายนอก และ 9 ประเด็นที่เป็นปัจจัยภายใน 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12  
                          กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.6 หน้า 18-22 
lib_58_NA-5.7_4.2  แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM-1 

 
5 มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนนิการตามแผนฯ 
ผลการดําเนนิการ 

จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ พบว่าประเด็นที่มีค่าความเสีย่งอยู่ใน
ระดับที่สูงมากมี 2 ประเด็น อยู่ในระดับสูงมี 4 ประเด็น อยู่ในระดับปานกลางมี 4 ประเด็น และอยู่ในระดับตํ่ามี  2 
ประเด็น ทั้งน้ีสํานักหอสมุดกลางมีการนํา 2 ประเด็นความเสี่ยงมาจัดทาํแผนจัดการความเสี่ยง คือ 
      1. งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคลอ้งกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล 
      2. ความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 
   และมีการมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งจัดส่งรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12   
                           กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.6 หน้า 21-22 
lib_58_NA-5.7_5.2  แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM-2 
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6 มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสีย่งตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทีส่ําคัญ (Key Risk 
Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators) พบว่า มี 1 ประเด็นความเสี่ยงที่ระดับของความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม คืองบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุด
ดิจิทัล ส่วนประเด็นความเสี่ยงเรื่องความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพ่ือ
พิจารณา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24   
                           มถิุนายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.4 
lib_58_NA-5.7_6.2  RM-3 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) 
lib_58_NA-5.7_6.3  ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน  :  รอบ  9  เดือน) 
 

 

7 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใชใ้นการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการนําผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลางทุกคร้ังตามกรอบการประเมินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เช่น 

  1. นําผลการผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย. 1) ผลการประเมินผลการปรบัปรุง
การควบคุมภายใน (ปย. 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.5, 4.6 หน้า 21-28 

  2. นําผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.6 หน้า 18-
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา เสนอแนะว่าให้สาํนักหอสมุดกลางจัดทําความเสี่ยงเก่ียวกับความปลอดภัย
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 

  3. นําผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (งวดก่อน  :  รอบ 6 เดือน) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอ
พิจารณา ข้อ 4.4 หน้า 36-41 

  4. นําผลการดําเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2559 : รอบที่ 1 (RM-3) 
และผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน : รอบ 9 เดือน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอ
พิจารณา ข้อ 4.4 หน้า 10-14 
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         จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พบว่า คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางได้
ให้ข้อเสนอแนะว่าให้สํานักหอสมุดกลางจัดทําความเสี่ยงเก่ียวกับความปลอดภัยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้สํานักหอสมุดกลางจะนํา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวและผลการดําเนินงานมาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.7_7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 14  
                           ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.5, 4.6 หน้า 21-28 
lib_58_NA-5.7_7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 12  
                           กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.6 หน้า 18-22 
lib_58_NA-5.7_7.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 29  
                           เมษายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.4 หน้า 36-41 
lib_58_NA-5.7_7.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 24  
                           มถิุนายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.4 หน้า 10-14 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

7.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.8 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ โทรศัพท์ : 1-5381 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบ หรือคณะทาํงานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหนว่ยงานร่วมเป็นคณะทํางาน 

ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการการจัดการความรู้ โดยมรีองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการและแผนเป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ (lib_58_NA-
5.8_1.1) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_1.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี  
                           งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สนับสนุน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และกําหนดบุคลากรกลุ่มเปา้หมายท่ีจะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีโครงการการจัดการความรู้ที่มีแผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยม
และสมรรถนะหลักของสํานักหอสมุดกลาง นอกจากน้ีในแต่ละกิจกรรมของโครงการการจัดการความรู้ยังกําหนดกลุ่ม
บุคลากรที่จะเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน (lib_58_NA-5.8_2.1) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_2.1  โครงการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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3 มีการแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ และทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) และ
รวบรวมความรู้จากแหล่งเรยีนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 เพื่อกําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2559 ได้แก่  
 1. กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง 

การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก (lib_58_NA-5.8_3.1 และ lib_58_NA-5.8_3.2) 
 2. กิจกรรม “Aleph กับเราและหรือผูใ้ช้” (lib_58_NA-5.8_3.3)  
 3. กิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” (lib_58_NA-5.8_3.4, lib_58_NA-

5.8_3.5 และ lib_58_NA-5.8_3.6) 
ทุกกิจกรรมกําหนดให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําความรู้และทักษะของแต่ละบุคคล

มาแบ่งปันกัน ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จในแต่ละกิจกรรมจะรวบรวมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่สู่บุคลากร
ผ่านหน้าเว็บไซด์สํานักหอสมุดกลางและช่องทางต่างๆ (lib_58_NA-5.8_3.2 และ lib_58_NA-5.8_3.7) 
  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_3.1  กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุ  
                           ราชการ” เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก บนเว็บไซต์ใน Lib Blog หัวข้อการ 
                           จัดการความรู้  
lib_58_NA-5.8_3.2  แนวปฏิบัติของ “การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก” บนเว็บไซต์ใน Lib Blog หัวข้อ การ 
                          จัดการความรู้ 
lib_58_NA-5.8_3.3  กิจกรรม “Aleph กับเราและหรือผู้ใช้” 
lib_58_NA-5.8_3.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง  
                           มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เม.ย. พ.ศ. 2559 วาระที่ 3.1.2 หน้า 5-7 
lib_58_NA-5.8_3.5  กิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” 
lib_58_NA-5.8_3.6  ผลคะแนนจากกิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” 
lib_58_NA-5.8_3.7  ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร 
 

4 บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่กําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ้ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รบัผิดชอบ หรือ
คณะทาํงานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ  
ผลการดําเนนิการ 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการจัดการความรู้นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติไปช่วง
ระยะเวลาหน่ึง คณะทํางานจะเชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมาประชุมแลกเปลี่ยนถึงปัญหาการปฏิบัติ และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น  กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากบุคลากรทีจ่ะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก กําหนดการประชุม
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 2 ครั้ง (lib_58_NA-5.8_4.1) คือ 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสํานักหอสมุดกลางเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 13 คน เป็นการพูดคุยในบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทางการปฏิบัติ  
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ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสํานักหอสมุดกลางที่ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 17 คน บุคลากรสํานักหอสมุดกลางที่ปฏิบัติงานบริการ จํานวน 4 คน และ
บุคลากรหอสมดุ มศว องครักษ์ จํานวน 4 คน รวมจํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน คณะทํางานประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
ผลสรุปจากการพูดคุยในรอบที่ 1 และให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

คณะทํางานจะสรุปแนวทางการปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านทางอีเมล (lib_58_NA-5.8_4.2) 
รวมถึงนําขึ้นบนเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้” (lib_58_NA-5.8_4.3) เพ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาระยะหน่ึง ก่อนกําหนดระยะเวลาการนําแนวทางไปปฏิบัติ 
  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_4.1  รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะ  
                           เกษียณอายุราชการ” เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก 
lib_58_NA-5.8_4.2  ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร 
lib_58_NA-5.8_4.3  แนวปฏิบัติของ “การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก” บนเว็บไซต์ใน Lib Blog หัวข้อ การ    
                           จัดการความรู้  
  
5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศกึษานี้หรือปีการศึกษาที่ผา่นมาที่นาํไปใช้
งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่เปน็ลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนนิการ 

คณะทํางานกําหนดช่วงเวลาให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนําแนวทางไปสู่การปฏิบัติ หลังจากน้ันคณะทํางานจะ
เชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมาประชุมแลกเปลี่ยนถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.8_5.1-5.2) 
และช่องทางอ่ืนๆ (lib_58_NA-5.8_5.3) เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในงานน้ันๆ มีแนวการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถ
ปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_5.1  แนวปฏิบัติของ “การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก” บนเว็บไซต์ใน Lib Blog หัวข้อ  
                           การจัดการความรู้ 
lib_58_NA-5.8_5.2  แนวปฏิบัติงานเรื่อง “การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก” บนเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง  
                           เมนูหอ้งสมุด เมนูย่อยแนวการปฏิบัติงาน  
lib_58_NA-5.8_5.3  ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร  

 
6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชีข้องแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

           มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ีของแผน จากทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด  สามารถ
ดําเนินการบรรลุ 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  และระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร สําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุอีก 2 ตัวช้ีวัดน้ัน  ได้แก่ 
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จํานวนบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และรอ้ยละการบรรลุความสําเร็จการดําเนินงาน กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนิน
กิจกรรม และได้มีการนําผลทัง้หมดรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  เพ่ือพิจารณา  
เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2559 ( lib_58_NA-5.8_6.1) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3-2559 วันที่ 24 มิถุนายน  

      2559 วาระที่ 4.6 หน้า 22 
 

7 นําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหนว่ยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรูใ้นปี
ต่อไป 
ผลการดําเนนิการ 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2559 ไม่ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนาเรื่องกิจกรรมการจัดการความรู้  แต่จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งที่ 3/2558 ได้
พิจารณาถึงปัญหาในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควร
นําแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมองค์กร ทั้งที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2557 และในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ หัวข้อ “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” และ “การแต่งกาย/
บุคลิกภาพ และการพูดในการให้บริการ” มาติดตามผลและเน้นยํ้าว่า บุคลากรมีความเข้าใจถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กรอย่างไร และควรมีการนํา E-learning เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ดังกล่าว (lib_58_NA-5.8_7.1) ซึ่งคณะทํางานได้นําข้อเสนอแนะน้ีมาปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2559 (lib_58_NA-5.8_7.2)  โดยจัดกิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเองเร่ือง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” ซึ่ง
นําสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เครื่องมือที่ นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีคือ 
kahoot.it  เน้ือหาจะเป็นคําถามที่เก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายและการพูดในการบริการ ทั้งหมด 19 ข้อ 
แต่ละข้อจะมีคําตอบถูกเพียง 1 ข้อจากตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาในการตอบข้อละ 1 นาที 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.8_7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19  
                           สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.5 หน้า 32-34 
lib_58_NA-5.8_7.2  แผนการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

7.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.9 : การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์ โทรศัพท์ : 1-1973  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน :  ข้อ 
1. มีการระบปุระเด็นปัญหาที่ควรดําเนนิการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปญัหาในการบริหาร
จัดการหรือในการทํางานหรอืเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหนว่ยงาน 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการกําหนดนโยบายวิจัย  และประเด็นปัญหาสําหรับการทําวิจัยของบุคลากรที่มุ่งเน้น
วิจัยสถาบันเพ่ือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่  การใช้เทคนิคเคร่ืองมือสืบค้นใหม ่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติห้องสมุด เป็นต้น   (lib_58_NA-5.9_1.1-1.3)  

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.9_1.1  เว็บไซต์สํานักหอสมดุกลาง หัวข้อ “นโยบายวิจัยหน่วยงาน” 
lib_58_NA-5.9_1.2  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย  ครั้งที่ 1-2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
lib_58_NA-5.9_1.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสํานักหอสมุดกลาง  ครั้งที่   
                           1/2559  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2559 วาระที่ 4.1  หน้า 2 

  
2 มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนนุการทํางานวิจัยสถาบนั 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลาง ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนร้อยละ 5 ของ
งบรายได้ประจําปี ( lib_58_NA-5.9_2.1 )  สําหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1,418,400 บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  จํานวนเงิน 283,700 บาท แบ่งเป็น 
              1.1 ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร  จํานวนเงิน 255,330 บาท 
              1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทําวิจัย   จํานวนเงิน   28,370 บาท 

2. จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย ในการบอกรบัฐานข้อมูลวิจยัและวิชาการ (Scopus) จํานวนเงิน 
1,134,700 บาท 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.9_2.1  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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3 มีผลงานวิจัยสถาบนัแล้วเสร็จและทําการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหนว่ยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อปีที่ประเมิน 
ผลการดําเนนิการ 

        ในปีการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดกลาง มีผลงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่  “ คุณภาพชีวิต
การทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ โดย 
นายชินกร น้อยคํายาง และนางปภาดา น้อยคํายาง  ซึ่งได้เผยแพร่งานวิจัยที่เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางในหัวข้อ
งานวิจัยสถาบัน (lib_58_NA-5.9_3.1) 
  
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.9_3.1  เผยแพร่งานวิจัยที่เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางในหัวข้องานวิจัยสถาบัน 
  

4 มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนําผลงานวิจัยสถาบนัไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานของ
หน่วยงาน  
ผลการดําเนนิการ 

จากผลงานวิจัยของนางสาวเป่ียมสุข ทุ่งกาวี เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากร สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (lib_58_NA-5.9_4.1) ที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 2 ข้อ ดังน้ี 

1. สํานักหอสมดุกลาง ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้อย่างต่อเน่ือง เช่น ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํางาน สนับสนุนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

2. ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่บุคลากร   

ในประเด็นน้ีสํานักหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรโดยได้
เชิญ ผศ. ดร.จริวัฒน์ เจรญิสถาพรกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจยั สาํนักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละ
นโยบายสาธารณะ มาเป็นวิทยากรแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่องการจัดทําแผนและตัวบ่งช้ี และกําหนดให้บุคลากรห้องสมุด
รุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้มีความรู้ (lib_58_NA-5.9_4.2) 

นอกจากน้ี ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองยังมอบหมายให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บข้อมูล รายงานผลและบันทึกข้อมูลลงใน SAR Online ด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ี มีทักษะและ
ประสบการณ์ในทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (lib_58_NA-5.9_4.3) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.9_4.1  บทความวิจัยของนางสาว เป่ียมสุข ทุ่งกาวี ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดฯ ปีที่ 8,  
                           ฉบับที ่2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558), หน้า 82-91   
lib_58_NA-5.9_4.2  บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรือ่ง “การจัดทําแผนและตัวบ่งช้ี” 
lib_58_NA-5.9_4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2558 ครั้งที ่
                           6/2558 หน้า 13-14 
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5 มีการนําผลประเมินมาพฒันาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลติงานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนือ่ง 
ผลการดําเนนิการ 

บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง  มีการผลิตผลงานวิจัยสถาบันอย่างต่อเน่ือง  โดยในปีการศึกษา 2558 มี
บุคลากรเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ “ สาเหตุและทัศนคติของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ที่มีต่อการค้างส่งหนังสือ : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยนางมัณฑนา เจริญแพทย์ 
(lib_58_NA-5.9_5.1) และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางแล้ว 
(lib_58_NA-5.9_5.2) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.9_5.1  การประชุมพิจารณาหัวข้อโครงการวิจัยจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
                           ของสาํนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2559 วาระที่ 4.1 หน้า 2 
lib_58_NA-5.9_5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  29  
                           เมษายน  2559  วาระที่ 4.1  หน้า 21 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
 

 
  



สํานักหอสมุดกลาง  65 
 
 

ตัวบ่งชี้ NA-5.10 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชลี มุสิกมาศ โทรศัพท์ : 1-5375 
ผู้รายงานผล : นายทรงยศ  ขันบุตรศรีและนายชินกร น้อยคํายาง โทรศัพท์ : 1-5380  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสญูเสีย (Waste) 
เพื่อทาํการปรบัปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอยา่งน้อย 1 กระบวนการ 

ผลการดําเนนิการ 

การคัดเลือกกระบวนการทํางานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากผลการประเมินความพึงพอใจของการขอใช้ห้องแบบเดิม  (lib_58_NA-5.10_1.1)  พบว่า  ผู้ขอใช้ห้องมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้ห้อง เน่ืองจากมีขั้นตอนการขอใช้ที่มากเกินไป ใช้เวลานานในการดําเนินการ  เป็นต้น จึงเป็น
สาเหตุในการเลือกกระบวนงานการขอใช้ห้องมาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_1.1  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการขอใช้หอ้ง 

 
2 มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบสุาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการดําเนนิการ 

จากการวิเคราะห์กระบวนการทํางานการจองห้องแบบเดิม (lib_58_NA-5.10_2.1) พบว่า สาเหตุหลักของ
ความสูญเสียมาจาก ความซ้ําซ้อนของขั้นตอนการทํางาน รองลงมาคือ ระยะเวลาการดําเนินการ และทรัพยากรท่ีใช้
ในการดําเนินงาน ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและจํานวนกระดาษที่ใช้ต่อการจองห้องแต่ละคร้ัง 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_2.1  ขั้นตอนการจองห้องแบบเดิม 
 

3 วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทาํงานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายที่จะใช้ติดตาม
และประเมินความสําเร็จของการปรบัปรุง 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางได้กําหนดตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงานไว้  ดังน้ี 
          1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองห้องออนไลน์ มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50  
          1.2 ลดระยะเวลาการดําเนินการจองห้อง ให้เหลือภายใน 2 วัน 
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นอกจากน้ี ยังได้มีการวางแผนการดําเนินงาน (lib_58_NA-5.10_3.1)  โดยมีการทดลองใช้ระบบจองห้อง
ออนไลน์ก่อนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
ระบบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสามารถใช้งานได้จริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 (lib_58_NA-5.10_3.2)   
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_3.1  แผนดําเนินงานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจองห้อง 
lib_58_NA-5.10_3.2  ขั้นตอนการจองห้องแบบออนไลน์ 
 
4 มีการดําเนนิการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทาํงานตามแผนท่ีระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
ผลการดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบในการรับการจองห้อง มีการดําเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนงานที่กําหนดไว้ คือ ให้
ผู้ขอใช้ห้องจองห้องผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดเก็บสถิติการใช้ (lib_58_NA-5.10_4.1) และประเมินความพึง
พอใจการขอใช้ห้องผ่านระบบออนไลน์ 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_4.1  รายงานสถิติการใช้ห้องประชุมสํานักหอสมุดกลางและผลการวิเคราะห์การลดความสูญเสีย 
 

5 มีการติดตามผลการดาํเนนิการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําหน่วยงานหรอื
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ พบว่า 
1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองห้องออนไลน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย = 4.29)  

( lib_58_NA-5.10_5.1-5.2) 
          1.2 สามารถลดระยะเวลาการจองห้องให้เหลือเพียง 2 วัน 

            เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการจองห้อง ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน และทรัพยากร (กระดาษ) ที่ใช้ พบว่า 
 1.3 ลดขั้นตอนการดําเนินการได้ 5 ขั้นตอน 
1.4 ลดระยะเวลาการดําเนินการได้ 1 วัน 
1.5 ลดการใช้กระดาษลงได้ 2 แผ่น 
1.6 นอกจากน้ียังสามารถลดการเดินทางของผู้จองห้อง  และลดความผดิพลาดในการติดต่อ 

ประสานงานลงได้คณะทํางานได้รายงานผลการดําเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม  2559  (lib_58_NA-5.10_5.3) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_5.1  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบจองห้องออนไลน์ 
lib_58_NA-5.10_5.2  ตัวอย่างแบบสอบถาม 
lib_58_NA-5.10_5.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง 
                             ครั้งที่ 2/2558  หน้า 4 
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6 มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือ
ปรับใหเ้ปน็กระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สูผู่้ทีเ่ก่ียวข้อง 
ผลการดําเนนิการ 

จากข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ให้มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ( lib_58_NA-5.10_6.1) ดังน้ี 
            1. ปรับหน่วยเวลาที่ใช้ในการเปรยีบเทียบของทั้ง 2 กระบวนการ 
            2. เพ่ิมเติมกรอบการเขียนรายงานให้สมบูรณ์เพ่ือเป็นเอกสารที่ใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
            3. เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบการจองห้อง เพ่ือความรวดเร็วในการอนุมัติ 
            4. พิจารณาลดเวลาในการจองห้องจากเดิม 2 วัน เป็น  1 วัน 
            คณะทํางานได้ดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานตามคําแนะนําของคณะกรรมการประกันคุณภาพให้
สมบูรณ ์ และปรับแก้ไขตัวช้ีวัดเรื่องระยะเวลาการดําเนินการเป็นภายใน 24 ช่ัวโมง  (lib_58_NA-5.10_6.2) 
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.10_6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง 
                             ครั้งที่ 3/2558 หน้า 4 
lib_58_NA-5.10_6.2  รายงานผลการบริหารจัดการแบบลีนเรื่อง การจองห้องออนไลน์ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ NA-5.11 : การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ โทรศัพท์ : 1-5381 
ผู้รายงานผล : นางสาวอัมพร ขาวบาง โทรศัพท์ : 1-5381 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนนิการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลางมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานเพ่ือรับผิดชอบเรื่องการประหยัด 

พลังงาน (lib_58_NA-5.11_1.1, 1.2)  แต่ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับรวมโครงการประหยัดพลังงานและ
โครงการกิจกรรม 5ส เข้าไว้ด้วยกันเป็น “โครงการห้องสมุดสีเขียว” รับผิดชอบโดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส (lib_58_NA-5.11_1.3)  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ดังน้ี 

1) กําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลางโดยใช้หลัก 5ส  
(lib_58_NA-5.11_1.4)  

2) พัฒนามาตรการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก5ส (lib_58_NA-5.11_1.5)  
3) รณรงค์และเสริมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พลังงาน  

     ทั้งน้ีมีการแบ่งพ้ืนที่และหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการแต่ละคน (lib_58_NA-5.11_1.6) เพ่ือ
ติดตาม ดูแล และดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ในโครงการ (lib_58_NA-5.11_1.7)  
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.11_1.1  คําสั่งสํานักหอสมุดกลางที่ 30/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
                            ดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 
lib_58_NA-5.11_1.2  คําสั่งสํานักหอสมุดกลางที่ 34/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
                             ดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 
lib_58_NA-5.11_1.3  คําสั่งสํานักหอสมุดกลางที่ 31/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แต่งต้ังคณะกรรมการ  
                            ดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-5.11_1.4  นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-5.11_1.5  มาตรการห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
lib_58_NA-5.11_1.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม   
                            5ส ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.4 หน้าที่ 5 และเอกสาร 
                            แนบ 5 หน้า 15-16 
lib_58_NA-5.11_1.7  โครงการห้องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 
                            งบประมาณ 2559 วิธีดําเนินการและแผนการดําเนินงาน ข้อ 11 -12  หน้า 3-4 
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2 มีแผนการดําเนนิการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จและ
ค่าเป้าหมายทีต้่องการบรรล ุ
ผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุดกลางมีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 
โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนงาน (lib_58_NA-5.11_2.1)  ดังน้ี   

1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90 
2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 80   

              สําหรับโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2559 น้ัน ได้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน รวมถึง
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายเช่นกัน (lib_58_NA-5.11_2.2)  ได้แก่ 

1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
2. มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง 
3. ร้อยละการบรรลุความสําเร็จตามแผนดําเนินงาน ร้อยละ 85 
4. ระดับความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส  คะแนนเฉล่ีย >3.50 
5. ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับการประเมินผ่าน รอ้ยละ 90 
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน คะแนนเฉล่ีย >3.50 

  
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.11_2.1  โครงการประหยัดพลังงาน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                            ประจําปีงบประมาณ 2558 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเป้าหมาย  ข้อ 14 หน้า 5 
lib_58_NA-5.11_2.2  โครงการห้องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                            ประจําปีงบประมาณ 2559 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเป้าหมาย ข้อ 14 หน้า 6-7 
 
3 มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
 

ผลการดําเนนิการ 
              สํานักหอสมุดกลางได้ประกาศนโยบาย มาตรการการประหยัดพลังงาน แผนการดําเนินงาน (lib_58_NA-
5.11_3.1, 3.2) และเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แบบติดตามผลการดําเนินงาน แบบตรวจประเมินพ้ืนที่ เพ่ือเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางทราบและถือปฏิบัติผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในรูปของเอกสาร
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  และในรูปอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ผ่านทางอีเมลของบุคลากรและบนหน้าเว็บไซต์ของสํานัก
หอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.11_3.3) โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้ติดตามและรายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการประหยัดพลังงานและที่ประชุมผู้บริหารทราบ (lib_58_NA-5.11_3.4-3.8)       

นอกจากน้ี ยังมีการรณรงค์และสร้างเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (lib_58_NA-5.11_3.9) รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
บุคลากรและผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมในการดําเนินการตามแผน เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็น
ต้น (lib_58_NA-5.11_3.10) และได้นําผลการจัดและภาพกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คของ
สํานักหอสมุดกลาง (lib_58_NA-5.11_3.11)   
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.11_3.1  นโยบายฯ มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง และแผนการดําเนินงาน 
                             โครงการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2558  
lib_58_NA-5.11_3.2  นโยบายฯ มาตรการ และแผนการดําเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_3.3  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายฯ มาตรการฯ แผนการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน 
                            /โครงการห้องสมุดสีเขียว และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร ของสํานักหอสมุดกลางทราบและถือปฏิบัติ  
lib_58_NA-5.11_3.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 
                             27 สิงหาคม 2558 วาระที่ 3.1 หน้าที่ 10-30 
lib_58_NA-5.11_3.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส  
                             ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 1.4.2 หน้าที่ 4 เอกสารแนบ 2.2  
                             หน้า 12-13 และวาระที่ 4.1 หน้า 7 เอกสารแนบ 4 หน้า 18-38  
lib_58_NA-5.11_3.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส  
                             ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 วาระที่ 1.4 หน้าที่ 2, 17-20   และวาระที่ 1.5 หน้า 3, 20-35 
lib_58_NA-5.11_3.7  รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บริหารสํานักหอสมดุกลาง ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน   
                             2559 วาระที่ 1.2.2 หน้า 4-8 
lib_58_NA-5.11_3.8  รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บริหารสํานักหอสมดุกลาง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน  
                             2559 วาระที่ 1.2.3 และวาระที่ 1.2.4 หน้า 3-10  
lib_58_NA-5.11_3.9  การรณรงค์และสร้างเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร 
                             กับสิง่แวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_3.10 ภาพและผลการจัดกิจกรรมตามแผนโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_3.11 ช่องทางการเผยแพร่ผลและภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการห้องสมุดสีเขียว  
                             ปีงบประมาณ 2559 
 
4 มีการดําเนนิการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2558 และโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีของแผนกําหนดไว้ ซึ่งการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการดําเนินงานทั้ง 2 โครงการ สรุปได้ดังน้ี 
                4.1 โครงการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 
                      4.1.1 บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมอืเขา้ร่วมโครงการประหยัดพลังงาน เฉลี่ยร้อยละ 96  
                      4.1.2 มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90  โดยประเมินผลสําเร็จจากแบบ
ติดตามผลการดําเนินงานว่า บุคลากรมีพฤติกรรมตามแบบติดตามหรือไม่  

นอกจากน้ี คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการประหยัด
พลังงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา  (lib_58_NA-5.11_4.1-4.2) 
                4.2 โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2559 
                       4.2.1 บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมอืเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 : การจัด
กิจกรรม 3 กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (จากทั้งหมด 6 กิจกรรม) มีบุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 98.44  (lib_58_NA-5.11_4.3-4.5) ได้แก่  
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                             1) กิจกรรม Big Cleaning Day 
                                  ครั้งที่ 1/2559 ณ ช้ัน 7 หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 
20 คน จากทั้งหมด 22 คน คดิเป็นร้อยละ 90.91 
                                  ครั้งที่ 2/2559 ณ ช้ัน 5 สํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 67 
คน จากทั้งหมด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 
                                  ครั้งที่ 3/2559 มีกําหนดจะจดักิจกรรม ณ ช้ัน 6 หอสมุด มศว องครักษ์  ในวันที่  22 
กรกฎาคม 2559  
                             2) การศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน เรื่อง  “การปลูกจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พลังงาน 
การจัดการขยะ และการจัดการนํ้า” ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่  25 
พฤษภาคม 2559  มีผู้เข้าร่วมครบทั้ง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                             3) กิจกรรมการอบรมใหแ้ก่บุคลากร 

ครั้งที่ 1 เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ทําได้ไม่ยาก” ณ สํานักหอสมุดกลาง 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 74 คน จากทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                               ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  
มีผู้เข้าร่วม 42 คน จากทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 105.00 
                    4.2.2 มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง : มีการให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริม
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน 5 ช่องทาง (lib_58_NA-5.11_4.6) ได้แก่ 1) โปสเตอร์ติดภายในจุดต่างๆ ในห้องสมุด 
2) ตู้นิทรรศการ 3) สื่อมัลติมีเดีย Mbox บริเวณหน้าลิฟต์ผู้ใช้บริการ 4) บล็อคโครงการห้องสมุดสีเขียวบนเว็บไซต์
ของห้องสมุด และ5) การโพสต์ภาพและการแชร์ความรู้จากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ บนเฟซบุ๊คของห้องสมุด  
                    4.2.3 ร้อยละการบรรลุความสําเร็จตามแผนดําเนินงาน ร้อยละ 85 : จากกิจกรรมในโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก (26 กิจกรรมย่อย) ณ เดือนมิถุนายน 2559 สามารถดําเนินการได้สําเร็จตาม
แผนจํานวน 11 กิจกรรมหลัก (18 กิจกรรมย่อย) คิดเป็นร้อยละ 69.23 ส่วนกิจกรรมย่อยที่เหลือน้ัน ยังไม่ถึง
กําหนดการดําเนินงานตามแผนซึ่งมีกําหนดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559 (lib_58_NA-5.11_4.7) 
                   4.2.4 ระดับความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส  คะแนนเฉล่ีย >3.50 : จาก
การประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประหยัดพลังงานจากกิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรจํานวน 2 ครั้ง 
พบว่า บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเฉลี่ยรวม 4.24  (lib_58_NA-5.11_4.8) 
                           ครั้งที่ 1 เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ทําได้ไม่ยาก” ณ สํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2559 บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจหลงัการอบรมเฉลี่ย 4.07 
                           ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเฉลี่ย 4.40    
                  4.2.5 ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับการประเมินผ่าน ร้อยละ 90 : จากการตรวจประเมินพ้ืนที่ จํานวน 3 ครัง้ 
จากทั้งหมด 5 ครั้ง (สํานักหอสมุดกลาง 2 ครั้ง และหอสมดุ มศว องครักษ์ 3 ครั้ง) โดยคร้ังที่ 4-5 จะดําเนินการตรวจ
ประเมินในเดือนกรกฎาคม 2559 น้ัน พบว่าทุกพ้ืนที่ผ่านการประเมินโดยได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 
มาก-มากที่สุด (lib_58_NA-5.11_4.9) 
                   4.2.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน คะแนนเฉลีย่ >3.50 : 
เน่ืองจากยังไม่ถึงกําหนดปิดโครงการห้องสมุดสีเขียวซึ่งดําเนินงานตามปีงบประมาณจึงยังไม่ได้ดําเนินการประเมิน
ระดับความพึงพอใจดังกล่าว อย่างไรก็ตามสํานักหอสมุดกลางมีการประเมินระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการทํางานพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.78) 
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ตรงกับประเด็นความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางาน (ข้อ13) พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.80) (lib_58_NA-5.11_4.10)   
                  สําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานต่างๆ ตามแผนโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 ต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักน้ัน เน่ืองจากกิจกรรมที่สําคญัส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จึง
ดําเนินการเพียงนําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเท่าน้ัน (lib_58_NA-5.11_4.6, 4.11-4.12) และจะนําเสนอสรุปผลรวม
ต่อที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักเมื่อเสร็จสิ้นโครงการต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.11_4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2/2558 
                            วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 1.1.8 หน้า 19 
lib_58_NA-5.11_4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558  
                             วันที ่17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 1.3.2-1.3.6 หน้า 7-13 และวาระที่ 4.9 หน้า 49 
lib_58_NA-5.11_4.3  ผลการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม   
                            5ส ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 1.4.1 หน้า 4 เอกสารแนบ 2.1 หน้า 11-12  
lib_58_NA-5.11_4.5  รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บริหารสํานักหอสมดุกลาง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน  
                             2559 วาระที่ 1.2.1 หน้า 2  
lib_58_NA-5.11_4.6  ช่องทางในการให้ความรู้ รณรงคแ์ละสร้างเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและการสรา้ง 
                            บรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_4.7  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
lib_58_NA-5.11_4.8  ผลการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 หน้า 1-3  
lib_58_NA-5.11_4.9  รายงานผลการตรวจประเมินพ้ืนที่  
lib_58_NA-5.11_4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 3/59 วันที่ 21 มิถุนายน  
                             2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.1.6 หน้า 7-10  
lib_58_NA-5.11_4.11 รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บรหิารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที ่4/2559 วันที่ 20 เมษายน  
                             2559 วาระที่ 1.2.2 หน้า 4-8  
lib_58_NA-5.11_4.12 รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บรหิารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที ่6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน  
                              2559 วาระที่ 1.2.3 และวาระที่ 1.2.4 หน้า 3-10  
  
5 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานมาใชใ้นการแก้ไขปรับปรุงหรือ
กําหนดแนวทางในการดําเนนิงานปีต่อไป 
 

ผลการดําเนนิการ 
               เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนโครงการห้องสมุดสีเขียวยังไม่ได้มีการนําเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง แต่อย่างไรก็ตาม มติของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีของแผน โดยนําผลของการจัดกิจกรรมมากําหนด
เป็นตัวบ่งช้ี  คณะกรรมการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานฯ ประจําปี 2559 จึงได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับ
เพ่ิมตัวบ่งช้ีของแผน  จากเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพียงอย่างเดียว โดยเพ่ิมตัวบ่งช้ีในเร่ืองระดับความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรต่อการประหยัดพลังงานเข้าไปด้วย  (lib_58_NA-5.11_5.1-5.3) 
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.11_5.1  รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที ่ 2/2558 วันที่ 17 มิถุนายน  
                            2558 วาระที่ 4.9 หน้า 49 
lib_58_NA-5.11_5.2  แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-5.11_5.3  โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2559 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00  
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ตัวบ่งชี้ NA-5.13 : การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางมัณฑนา เจริญแพทย์ โทรศัพท์ : 1-5379 
ผู้รายงานผล : นางมัณฑนา เจริญแพทย์ โทรศัพท์ : 1-5379  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. คณะกรรมการประจําหนว่ยงานและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ผลการดําเนนิการ 

               ผู้บริหารสํานักหอสมุดกลางให้ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  (lib_58_NA-5.13_1.1) และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากร 
รวมถึงสาธารณชนทราบโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด นอกจากน้ี ยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการและกรรมการอีกจํานวนหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่ กํากับดูแลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  (lib_58_NA-5.13_1.2)      

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.13_1.1  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-5.13_1.2  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  
 
2 มีการดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคณุภาพ และ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลาง มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปี

การศึกษา 2558  (lib_58_NA-5.13_2.1) และมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามรายงานผลการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี 2557 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลางรับทราบ (lib_58_NA-5.13_2.2) รวมถึงจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 รอบ 
6 เดือนผ่านระบบ QA SAR Online อีกด้วย  (lib_58_NA-5.13_2.3)    
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รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.13_2.1  แผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  
lib_58_NA-5.13_2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558  
                            วันที ่14 ตุลาคม 2558 หน้า 3 
lib_58_NA-5.13_2.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง 
                            ครั้งที ่1/2559 วันที่  1  มีนาคม 2559  หน้า 9-16 
 
3 มีการนําผลการประเมินคณุภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน และเชือ่มโยงสู่แผนกล
ยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลางนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 มาจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 (lib_58_NA-5.13_3.1) และมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําปี 
2559 อันจะทําให้การดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (lib_58_NA-5.13_3.2-3.3)    
 

รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.13_3.1   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 
lib_58_NA-5.13_3.2   แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-5.13_3.3   ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาคุณภาพกับแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
 
4 มีการนําผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการ
ดําเนนิงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึน้กว่าปีก่อน 
 

ผลการดําเนนิการ 
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้

ข้อเสนอแนะหรือข้อที่ควรปรับปรุง 2 เรื่อง ดังน้ี 
          1. แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ขาดการกําหนด KPI และเป้าหมาย ซึ่งไมส่ามารถประเมนิ
ความสําเร็จของแผนได้  ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ที่
มีการกําหนด KPI และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน (lib_58_NA-5.13_4.1-4.2) 
            2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรน้ัน พบว่า ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34)  สํานักหอสมุดกลางควรพัฒนาในเร่ืองดังกล่าว ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 
2559 จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร  เช่น มีการจัดกิจกรรมสันทนาการในช่วง
การสัมมนาประจําปี  การทํา Big Cleaning Day เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือ
การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมากกว่า 15  ปี รวมถึงการเสนอช่ือบุคลากร
ห้องสมุดให้ได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยส่งผลให้ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรของปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.13_4.1  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ 2559 
lib_58_NA-5.13_4.2  แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2559 
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5 มีเครือขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณอั์กษร 
 

ผลการดําเนนิการ 
สํานักหอสมุดกลางเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีสมาชิก

อีก 3 แห่ง ได้แก่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กิจกรรมของเครือข่ายได้แก่ การประชุมผู้บริหารห้องสมุด การประชุม
คณะทํางาน การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การประเมินคุณภาพห้องสมุดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในห้องสมุดแต่ละแห่ง ทั้งน้ี ในรอบปีที่ 5  มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายเพ่ิมด้วย (lib_58_NA-5.13_5.1) 
 
รายการหลักฐาน 
lib_58_NA-5.13_5.1  เว็บไซต์เครือข่ายห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา      
                             https://sites.google.com/site/5moulibqa/ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ังตัวหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา  

 
 

องค์ประกอบท่ี  1 การสนบัสนนุการผลติบัณฑิต  
จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ิมขึ้น  
 
 
 
 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  พบว่า มี
ระดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จงึช้ีได้ว่า ผลการดําเนินงาน
สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของห้องสมุดได้อย่างดี  
 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. เพ่ิมจํานวนประชากรที่ใช้ในการสํารวจ และแยก
ผลการสํารวจออกเป็นแต่ละห้องสมุด 

 
 

จุดที่ควรพฒันา  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
1. ประสานงาน และกระตุ้นให้อาจารย์เสนอรายช่ือ
หนังสือที่ใช้เป็นตําราหลักในระบบ CLBS มากขึ้น 
 

พัฒนาระบบ CLBS ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับ
ห้องสมุด 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)  นวัตกรรม (ถ้ามี)  
     มีระบบสํารวจตําราหลัก CLBS (Central Library 

Book Suggestion) 
   
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวชิาการ  

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือนํามา
กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ทําให้
ชุมชนสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน  
 

1.จัดกิจกรรมที่บูรณาการกับโครงการหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

  

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1.มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
 

1.ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้น  
 

จุดที่ควรพฒันา   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง    
 
 

    

 วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)    นวัตกรรม (ถ้ามี)    
       
 

  

 
   องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ   

จุดแข็ง   แนวทางเสริมจุดแข็ง   
1.มีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  
 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
 
3.มีการพัฒนาทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 
4.บุคลากรมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร 

 

1. ควรเผยแพร่และแลกเปลีย่นแนวปฏิบัติที่ได้จาก
การจัดการความรู้กับห้องสมุดสถาบันอ่ืนที่มีพันธกิจ
เดียวกัน 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทีค่ดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ได้
นําเสนอผลงานในที่ประชุมทัง้ภายในและภายนอก 
เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรให้ความสําคัญเรื่องเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 
(career path) แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน 
 

  

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
   
 

มีระบบการจองห้องออนไลน์ 

 
 

 


