รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน สํานักหอสมุดกลาง
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2558

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด จํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 18 ตัวบ่งชี้
สํานักหอสมุดกลาง ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดทุกท่าน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทํารายงานฯ ตลอดจนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งสํานักหอสมุดกลางจะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ
(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินตนเองของสํานักหอสมุดกลาง ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
รวม 4 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของสํานักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาตามรายองค์ประกอบพบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1, 3, 4 และ5) มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ดังรายละเอียดดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

องค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

4.53
5.00
5.00
4.76
4.73

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

หมายเหตุ

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ 5 (ตัวบ่งชี้ NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน) ใช้คะแนนผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สํ านัก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ก่อตั้ง ขึ้ นมาพร้ อ มกั บวิ ทยาลั ยวิ ช า
การศึกษา กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นสํานักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนก
หอสมุด ขึ้นกับสํานักงานอธิการบดี และดําเนินงานควบคู่กับวิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด จน
เมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
สํานักหอสมุดกลางด้วย
เมื่อเริ่มแรก หอสมุดตั้งอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก 3 ชั้น 3) ดําเนินงานใน
ระยะ 7 ปีแรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพราะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM (ในขณะนั้น) โดย
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพื่อปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชาการศึกษาตามโครงการ
ความช่วยเหลือได้มีการส่งคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อินเดียน่า มาช่วยในการจัดตั้งหอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาตํารา และสื่อโสตทัศนศึกษา
ในปี พ.ศ. 2499 มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพื้นที่
912 ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2500 อาคารหอสมุดหลังนี้มีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุด
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น
เมื่ ออาคารเดิ มไม่ สามารถรองรับความต้องการได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการเพิ่ม วัส ดุต่างๆ
ประกอบกับวิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี จึงทําให้เนื้อที่สําหรับบริการผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทาง
วิทยาลัยจึงได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2514 ขนาดพื้นที่ 2,986 ตารางเมตร และ
เปิดให้ใช้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2515 ทําให้หอสมุดมีอาคาร 2 หลังเชื่อมติดต่อกัน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
3,898 ตารางเมตร
ในปี พ.ศ.2528 มหาวิ ท ยาลั ยพิ จ ารณาเห็ นว่ า อาคารหอสมุ ดมี ส ภาพแวดล้ อ มแออั ด อั น
เนื่องจาก มีนิสิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด สร้ า งอาคารหอสมุ ด หลั ง ใหม่ ขึ้ น พร้ อ มกั บ ขอพระราชทานพระนามาภิ ไ ธย
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” อัญเชิญจารึกเป็นชื่ออาคารสํานักหอสมุดกลาง
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2529 แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2544 สํานักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเพิ่มอีก 1 ชั้น
ทําให้ห้องสมุดมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร
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ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2528 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะแพทยศาสตร์ ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 3 เรียนระดับพรีคลินิก
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนในระดับคลินิกปีที่ 4 - 6 ต้องไปเรียนและฝึก
ปฏิ บัติ ที่ ว ชิร พยาบาล ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ จึง ได้ รั บ การจั ด ตั้ง ขึ้ น เมื่ อปี พ.ศ. 2530 เพื่ อ
ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่วชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ถือเป็นส่วนราชการหนึ่งของสํานักหอสมุดกลาง โดยทางนิตินัยให้มีการจัดทําแผนงาน
และดําเนินนโยบายร่วมกัน และในทางปฏิบัติให้ดําเนินงานขึ้นตรงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ
ในเดือนมกราคม 2543 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ชั้น 5 อาคารศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จังหวัดนครนายก และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายไปอยู่บริเวณชั้นล่างอาคารคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จนถึงปัจจุบัน
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ได้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะใหม่ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ เพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน แต่ข้อจํากัดในด้าน
สถานที่ของมหาวิทยาลัยที่ซอยประสานมิตร กอปรกับมหาวิทยาลัย มีที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบริษัท
ทํานาศีรษะกระบือ จํากัด จํานวน 947 ไร่เศษ ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจึงขยายงานผลิตบัณฑิตไปที่อําเภอองครักษ์ โดยผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่องครักษ์ ดําเนินการมาตั้งแต่กลางแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 โดยเริ่ม
งานพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้างอาคาร สําหรับหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
และเปิดให้บริการแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของ
ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ทําการชั่วคราว ต่อมาเมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงได้ย้ายไปที่อาคารใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2541
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สํานักหอสมุดกลาง

ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา

แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี
ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิสัยทัศน์ สํานักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนํา เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุง่ สู่องค์กรคุณภาพ
ค่านิยมองค์กร
WE CARE เราใส่ใจให้บริการ
W > Will ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ
E > Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ
C > Convenience ความสะดวกของบริการ
A > Accuracy ความแม่นยําของบริการ
R > Rapidness ความรวดเร็วของบริการ
E > Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ
สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ จึงได้กําหนดค่านิยมขององค์กรว่า “WE CARE” (การใส่ใจให้บริการ) และได้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ และกิจกรรมการจัดการความรู้ให้
บุคคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่เผยแพร่อยู่หน้า
เว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th/km/) เพื่อปลูกฝังค่านิยมนี้แก่บุคลากรทุกคน อันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการแสดงออก ทําให้การบริการของสํานักหอสมุดกลางแก่ผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นําจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 และ
จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาบูรณาการเข้ากับการจัดการความรู้
ด้านบริการด้วย
พันธกิจ
1. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ
3. สืบสานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
4. พัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ และธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. สืบสานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
4. การพัฒนาสูอ่ งค์กรคุณภาพ

สํานักหอสมุดกลาง
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แผนนที่ยุทธศาสตร์ (SStrategy Map)) สํานักหอสมุดกลาง
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สํานักหอสมุดกลาง

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สํานักหอสมุดกลาง
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง

สํานักงานผู้อํานวยการ

งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักหอสมุดกลาง

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
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งานเทคโนโลยีการศึกษา

หอสมุด มศว องครักษ์

รายชื่อผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2557
1. อาจารย์สาโรช
2. นางวนิดา

เมาลานนท์
วงศ์วัฒนะ

3. นางพิมล

เมฆสวัสดิ์

4. นางสาวรัตนาพร
5. นางมัณฑนา
6. นายเชิดชาติ

สงวนประสาทพร *
เจริญแพทย์ *
พุกพูน

7. นางสาวพรพิมล
8. นางสมพิศ
9. นางอัญชลี

แสนเสน่ห์
พรวิริยกุล
มุสิกมาศ

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน
หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการหอสมุด มศว องครักษ์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง

* นางสาวรัตนาพร พ้นจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
* นางมัณฑนา พ้นจากตําแหน่งหัวหน้างานวารสาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
รับตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายชื่อคณะกรรมการประจํา/บริหารหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2557
1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจยั
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
6. รองศาสตราจารย์อังศินันท์ อินทรกําแหง
7. อาจารย์ดวงแข ศรีคุณ
8. นายเชิดชาติ พุกพูน
9. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์
10. นายพัฒนา จัตวานิล
11. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

สํานักหอสมุดกลาง

จํานวนบุคลากร
ต่ํากว่าปริญญาตรี
22

จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
47

24
รวม

รวม
ปริญญาเอก
-

93
93

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
หมวดรายจ่าย/
แหล่งงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผ่นดิน
รายได้
รวม
แผ่นดิน
รายได้
รวม
5,682,900 5,682,900
5,721,100 5,721,100
5,385,300 19,283,700 24,669,000 11,497,900 19,921,700 31,419,600
2,350,000
2,350,000 9,646,600 7,608,200 17,254,800
8,701,100 8,701,100
7,201,600 7,201,600
500,000
500,000
535,000
535,000
50,000
50,000
250,000
250,000
7,735,300 34,217,700 41,953,000 21,144,500 41,237,600 62,382,100

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่

 อาคารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(หน่วย : ห้อง)
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่
พื้นทีเ่ ก็บ พื้นที่
ห้อง
ห้อง
ห้อง/มุม
มุม
อาคาร ห้อง
ห้อง
ห้อง
หนังสือ/ อ่าน ศึกษา ปฏิบัติการ
บริการ
โสต
สถานที่ ผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ประชุม
วารสาร หนังสือ ค้นคว้า คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ทัศน์
ชั้น 1
1
1
1
1
1
2
ชั้น 2
1
3
1
1
1
1
ชั้น 3
3
2
1
1
1
ชั้น 4
1
1
1
2
ชั้น 5
1
1
7
ชั้น 6
1
1
1
2
ชั้น 7
3
7
2
ชั้น 8
6
รวม
8
15
9
6
5
12
1
2
2
หมายเหตุ สามารถใช้ Wireless Access ได้ครอบคลุมทุกพื้นทีข่ องอาคารสํานักหอสมุดกลาง

สํานักหอสมุดกลาง
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 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่

(หน่วย : ห้อง)

พื้นทีเ่ ก็บ พื้นที่
ห้อง
อาคาร ห้อง
ห้อง
ห้อง
หนังสือ/ อ่าน
ศึกษา
สถานที่ ผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ประชุม
วารสาร หนังสือ ค้นคว้า
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
รวม

2
2

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
5

6
6
12

ห้อง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/

SALI
CENTER

2
2

1
1
2

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
องค์ประ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
กอบ
ปีการศึกษา 2556
1
ควรมีการเชื่อมโยงกรอบแผนอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4
1.ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น หรือร่วมมือระหว่าง
สถาบันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.ผลการดําเนินงานวิจัยล่าช้ากว่าที่กําหนด
ค่อนข้างมาก
3.มีการทําวิจัยเฉพาะทางค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
เอกสารทีร่ ายงานเป็นงานวิจัยติดตามผลการ
ดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการเป็นส่วนใหญ่
5
ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้
สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นต้นแบบให้กบั
หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงต่อไป
ตัวบ่งชี้ ควรดําเนินการให้บริการวิชาการกับการวิจัย
มศว ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
5.1.1 เปลี่ยนแปลงให้ตรงตามความเป็นจริงและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ควรบูรณาการการให้บริการวิชาการควบคู่ไปกับ
การทําวิจัย
12

ผลการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
จัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์ที่แสดงความเชื่อมโยงกับแผน
อุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรทําวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2. กําหนดช่วงเวลาส่งผลงานวิจัยอย่างต่ํา 2 ปี
และจัดสรรเวลาให้ทํางานวิจัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
3. ส่งเสริมให้บคุ ลากรทําวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานหรือพัฒนางาน รวมทั้งที่บูรณาการกับงานบริการ
วิชาการ
กําหนดแนวทางโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดย
มุ่งประเด็นรวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนควบคู่ไปกับ
การวิจัย

สํานักหอสมุดกลาง

องค์ประ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
กอบ
ปีการศึกษา 2556
ตัวบ่งชี้ ควรมีการถ่ายทอดในลักษณะที่มีการให้ข้อมูล
สกอ. ย้อนกลับ ไม่ใช่เพียงเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่านั้น
5.2
6
1.ควรเชื่อมโยงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดผลกระทบไปสู่การบูรณา
การกับภารกิจอื่น ๆ ได้ เช่น การวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
2.ขาดการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอื่น ๆ เช่น ด้านการวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้
สกอ.
7.1
ตัวบ่งชี้
มศว
7.2.1
ตัวบ่งชี้
มศว
7.5.1
ตัวบ่งชี้
มศว
7.7.1
8

ผลการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง

จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้บุคลากรที่มีความชํานาญ
งานถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริการวิชาการ
แก่สมาชิกอื่นในห้องสมุด
สํานักหอสมุดกลางได้การบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจการให้บริการแก่สังคมโดย
การร่วมจัดกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้รับการ
จัดสรรเงินจากทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
จํานวน 30,000 บาท เพื่อนําไปจัดโครงการบริการ
วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนมงคล
วิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัด
ระยองโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นิทาน
คุณธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาคม
อาเซียน
ควรนําเสนอหลักฐานการประเมินการบริหารงาน มีการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารและนําผลมา
ของผู้บริหารและภาวะผู้นํา เพื่อนํามาใช้ในการ ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารอย่างเป็น
รูปธรรม
จัดทํารายงานสรุปผลการจัดการความรู้ทุกประเด็น
หลักฐานการจัดการความรู้ ควรมีการสรุปราย
ความรู้ที่มีการดําเนินการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ละเอียดในประเด็นที่สอดคล้องกับหัวข้อประเด็น
ความรู้ทั้งสองเรื่องดังกล่าว ร่วมกับที่นําเสนอข้อมูล
web blog ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษา
กําลังจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล โดยใช้ข้อมูล
แผนพัฒนาบุคลากรควรเชื่อมโยงกับผลการ
วิเคราะห์กับอัตรากําลัง job description ผลการ เบื้องต้นที่ได้จาก “การวิเคราะห์ความต้องการของ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของบุคลากร โดย ตนเอง. ในแฟ้มสะสมงานของบุคลากร และสอบถาม
จัดทําเป็นรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า เพิ่มเติมจากแบบสอบถามแล้วนํามาแผนพัฒนา
รายบุคคล
ทางสายงานของแต่ละบุคคล
เพิ่มแสงสว่างโดยการใช้หลอดไฟแบบ LED แทน
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะนิสิต
หญิงที่มาใช้บริการที่ชั้น 6 ทีป่ ิดไฟตามมาตรการ สวิทช์ไฟฟ้าแบบกระตุก และเพิ่มการเดินตรวจตามชั้น
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง และไม่ ต่าง ๆมากขึ้น
มีเจ้าหน้าที่ประจําชั้น
จัดทํารายงานการใช้งบประมาณเป็นรายเดือน ราย
1.ควรมีวิเคราะห์สถานะทางการเงิน รวมถึง
ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์
ภารกิจของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับ
และตัดสินใจ
แผนการใช้จ่ายทางเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สํานักหอสมุดกลาง
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องค์ประ
กอบ

9
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ปีการศึกษา 2556
2.หลักฐานเกณฑ์ข้อ 4 เป็นหลักฐานการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย รายไตรมาสเท่านั้น ไม่แสดงความ
เชื่อมโยงกับแผนการใช้เงินของสํานัก
หอสมุดกลาง
3.หลักฐานเกณฑ์ข้อ 5 ขาดการวางแผนกลยุทธ์
การใช้เงิน
ควรให้มีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาต่างสถาบันต่อไป และควร
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้
มากขึ้น

ผลการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการใช้จ่าย
งบประมาณของสํานักหอสมุดกลาง

ควรแสดงการวิเคราะห์ของผู้บริหารระดับสูงในการ
ดําเนินการด้านการเงินในปีต่อไป
สํานักหอสมุดกลางได้ลงนามร่วมมือกับเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ 3
กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกัน ได้แก่ การศึกษาความพึง
พอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด การวิเคราะห์มาตรฐาน
ห้องสมุด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การให้การอบรมใน
เรื่องต่างๆ
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดกลางยังร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ภาคีห้องสมุดที่จัดตั้งโดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อนห้องสมุดเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยนําสิ่งพิมพ์ฉบับซ้ําที่ได้รับบริจาค
มาแลกเปลี่ยนกัน ห้องสมุดมีโอกาสได้คัดเลือกทรัพยากรที่
มีประโยชน์กลับมาให้บริการแก่ผู้ใช้ และมีกจิ กรรมร่วมกัน
เช่น การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ

สํานักหอสมุดกลาง

ส่วนที่ 2
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตาราง ส.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

บรรลุ คะแนน
ตัวหาร ผลลัพธ์ เป้าหมาย ประเมิน

หมาย
เหตุ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-1.5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

P

ข้อ

4.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

NA-1.9. มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน P

ข้อ

4.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

NA-1.10. ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ตอ่ บทบาทของ
สํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน

O

คะแนน 4.00

1,628.05

413.00

3.94

x

3.94

NA-1.11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

O

คะแนน 4.00

847.00

203.00

4.17

/

4.17

คะแนนเฉลีย่ (18.11/4)

4.53

การบริการวิชาการ
NA-3.2. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

P

ข้อ

4.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00

คะแนนเฉลีย่ (5/1)

5.00

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
NA-4.1. การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00

คะแนนเฉลีย่ (5/1)

5.00

การบริหารจัดการ
NA-5.1. กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5

5.00

/

4.00

NA-5.2. ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

NA-5.4. ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

P

ข้อ

4.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00

NA-5.5. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

I

ร้อยละ

80.00

90.00

93.00

96.77

/

5.00

NA-5.6. ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

O

คะแนน 3.00

3.34

1.00

3.34

/

3.34

NA-5.7. ระบบบริหารความเสี่ยง

P

ข้อ

6.00

1,2,3,4,5,6,7

7.00

/

5.00

NA-5.8. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6,7

7.00

/

5.00

NA-5.9. การส่งเสริมการใช้งานวิจยั สถาบันเพือ่ การพัฒนาหน่วยงาน

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. การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00

NA-5.13. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00

คะแนนเฉลีย่ (52.34/11)

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (80.45/17)

สํานักหอสมุดกลาง
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สรุปผลการดําเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ NA-1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางพิมล เมฆสวัสดิ์
นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางสาวอัญชลี ตุ้มทอง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5379
โทรศัพท์ : 1-5384

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการสํารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้เพื่อการ
เรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นในการใช้บริการผ่านทางช่องทางต่างๆ
ได้แก่ เว็บไซต์ห้องสมุด (บริการเสนอซื้อหนังสือ) (lib_57_NA-1.5_1.1) การติดต่อผ่านบรรณารักษ์ประสานงานตาม
กลุ่มสาขาวิชาสําหรับอาจารย์ (lib_57_NA-1.5_1.2) การเลือกซื้อหนังสือในงาน Book Fair (lib_57_NA-1.5_1.3)
กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ตามจุ ด ต่ า งๆ ภายในห้ อ งสมุ ด กระดานแสดงความคิ ด เห็ น ในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ (lib_57_NA1.5_1.4) เช่น หนังสือที่ผู้ใช้อยากอ่าน ห้องสมุดที่อยากให้เป็น รวมถึงทางสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
นอกจากนี้ในแต่ละปีทางสํานักหอสมุดกลางยังมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ และได้รับ
ข้อเสนอแนะในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัย (lib_57_NA-1.5_1.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-1.5_1.1
lib_57_NA-1.5_1.2
lib_57_NA-1.5_1.3
lib_57_NA-1.5_1.4

รายการเอกสารหลักฐาน
บริการเสนอซือ้ หนังสือผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง
บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์
แบบฟอร์มใบเสนอคัดเลือกงานออกร้านหนังสือ(Bookfair) สํานักหอสมุดกลาง มศว
สํานักหอสมุดกลางตอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้เรื่องการใช้บริการที่ได้จากกล่องรับ
ความคิดเห็นและกระดานแสดงความคิดเห็น และเฟซบุ๊ค
lib_57_NA-1.5_1.5 สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
การศึกษา 2556
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2. มีการนําผลการสํารวจความต้องการตามข้อ 1 มากําหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัย รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและจัด
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559 (lib_57_NA-1.5_2.1) และแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (lib_57_NA-1.5_2.2 และ 2.3) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ว่าด้วย “เป็น
แหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
รวมถึงมีการวางแผนงบประมาณสําหรับเรื่องดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงและจัดให้อย่างต่อเนื่อง (lib_57_NA-1.5_2.4
และ lib_57_NA-1.5_2.5) นอกจากนี้ยังจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (lib_57_NA-1.5_2.6 และ
lib_57_NA-1.5_2.7) และโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ (lib_57_NA-1.5_2.8 และ lib_57_NA-1.5_2.9)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยให้กับผู้ใช้อีกด้วย
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดกลางยังรับหน้าที่เป็นผู้ให้การฝึกอบรมการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ SWU ejournals system ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องในการจัดพิมพ์และเผยแพร่
วารสารสู่สาธารณะโดยผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผู้ใช้เองสามารถค้นหา
และเข้าถึงบทความได้โดยสะดวก ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบและทรัพยากรร่วมกันได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ (lib_57_NA-1.5_2.10) ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดอบรมการใช้งานให้แก่คณะ/สถาบัน จํานวน 7 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมมาจาก 6 คณะ/สถาบัน จํานวนรวม 59 คน (lib_57_NA-1.5_2.11)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-1.5_2.1
lib_57_NA-1.5_2.2
lib_57_NA-1.5_2.3
lib_57_NA-1.5_2.4

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556-2559
แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : งบลงทุนและงบ
รายจ่ายอื่น
lib_57_NA-1.5_2.5 งบลงทุนสํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
lib_57_NA-1.5_2.6 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
lib_57_NA-1.5_2.7 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
lib_57_NA-1.5_2.8 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-1.5_2.9 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
lib_57_NA-1.5_2.10 การเผยแพร่ SWU E-Journals บนเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง
lib_57_NA-1.5_2.11 สถิติการจัดอบรมวิธีการบริหารจัดการวารสารระบบการตีพิมพ์และเผยแพร่
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ OJS โดย
สํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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3. มีการดําเนินงานตามแผนฯ และมีการกํากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางสามารถดําเนินงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559 และ
แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ว่าด้วย
“เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
(lib_57_NA-1.5_3.1-3.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.5_3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)
lib_57_NA-1.5_3.2 ตัวอย่างการดําเนินการเพื่อปรับปรุงและจัดให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการ
lib_57_NA-1.5_3.3 ผลการคัดเลือกหนังสือจากงาน BOOKFAIR
lib_57_NA-1.5_3.4 ผลการจัดหาหนังสือตามรายชื่อที่มีการเสนอซื้อจากผู้ใช้บริการ
lib_57_NA-1.5_3.5 สถิติการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
4. มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมินความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น การตามแผนฯ อย่ า งครบถ้ ว นตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายที่ กํ า หนด และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
(lib_57_NA-1.5_4.1 และ lib_57_NA-1.5_4.2) โดยมีการสํารวจผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง และการแจก
แบบสํารวจภายในสํานักหอสมุดกลาง ผู้ตอบแบบสอบสํารวจประกอบด้วยอาจารย์ นิสิตและบุคลากร จํานวน 483
คน ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุดกลางด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก (X= 3.99) และด้านสนับสนุนต่อการวิจัยอยู่ในระดับมากเช่นกัน (X= 3.98) พร้อมทั้งได้รายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจดังกล่าวรวมถึงผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2558 (lib_57_NA-1.5_4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.5_4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-1.5_4.2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-1.5_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.1 หน้า 18-21 และ ข้อ 4.8
หน้า 40-42
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5. มีการนําผลสํารวจมาปรับปรุงให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางนําผลสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง โดยนําหัวข้อความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่ วสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริการสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้และวิจยั
ได้แก่ 1) การขยายเวลาเปิดบริการ โดยห้องสมุดได้ขยายเวลาเปิดบริการในช่วงก่อนสอบ 2 สัปดาห์ที่สํานักหอสมุดกลาง
และหอสมุด มศว องครักษ์ 2) การปรับเปลี่ยนบรรยากาศในห้องสมุด เช่น การจัดสถานที่ให้โปร่งขึ้น เพื่อระบายกลิ่นอับที่
เกิดจากหนังสือเก่า การจัดบรรยากาศให้สวยงามและน่าอ่าน 3) การปรับปรุงเว็บไซต์ และ 4) การจัดหาฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
(lib_57_NA-1.5_5.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.5_5.1 การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจต่อ
บริการของสํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
6. มีพัฒนาการของผลการดําเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดีเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีพันธกิจเดียวกัน
ผลการดําเนินการ
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้สํานัก
หอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สํานักหอสมุดกลางจึงมุ่งเน้นจัดหา
ทรั พ ยากรดั ง กล่ า วเพิ่ ม มากขึ้ น ได้แ ก่ การจั ดซื้ อ หนังสื ออิเ ล็ก ทรอนิกส์ และฐานข้ อมู ล ออนไลน์ (lib_57_NA1.5_6.1) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยที่สะดวก รวดเร็วและ
เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โดยปริมาณการจัดหาทรัพยากรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) ได้เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 100 (lib_57_NA-1.5_6.2)
นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางยังได้ดําเนินการตรวจสอบวารสารต่างประเทศที่บอกรับแบบแยกชื่อกับ
ฐานข้ อ มู ล วารสารออนไลน์ ที่ สํ า นั ก หอสมุ ด กลางให้ บ ริ ก าร (lib_57_NA-1.5_6.3) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และออนไลน์มาเป็นการบอกรับในรูปฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ให้
มากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้รวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการบอกรับวารสาร ทั้งนี้ผล
การตรวจสอบดังกล่าว พบว่า ร้อยละ 58.70 ของวารสารฉบับพิมพ์ มีบริการในฐานข้อมูลออนไลน์ และร้อยละ 50
ของวารสารฉบับพิมพ์ที่ไม่มีบริการในฐานข้อมูล ออนไลน์นั้น มีวารสารออนไลน์อื่นที่มี ชื่อใกล้เคียงหรื ออาจจะ
ทดแทนได้ พร้อมกันนี้ ยังเสาะหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายไว้บริการเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
ของห้องสมุดอีกด้วย (lib_57_NA-1.5_6.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.5_6.1 รายงานประจําปี 2557 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หัวข้อประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศทีใ่ ห้บริการ หน้า 36
lib_57_NA-1.5_6.2 เปรียบเทียบการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ สํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ
2555-2558
สํานักหอสมุดกลาง
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.5_6.3 ผลการตรวจสอบวารสารต่างประเทศฉบับพิมพ์ที่สํานักหอสมุดกลางบอกรับกับ
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-1.5_6.4 บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จา่ ยบนเว็บไซต์สํานัก
หอสมุดกลาง
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6

6.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน



5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-1.9
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางพิมล เมฆสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 1-5379
นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางสาวอัญชลี ตุ้มทอง
โทรศัพท์ : 1-5384
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการสํารวจตําราหลักที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมอบหมายหน้าที่การสํารวจตําราหลักแก่บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์ (lib_57_NA1.9_1.1) ซึ่งมีหน้าที่สําคัญ คือ การประสานงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้น สํานัก
หอสมุดกลางจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และแนวทางการดําเนินการที่
เหมาะสม (lib_57_NA-1.9_1.2, lib_57_NA-1.9_1.3 และ lib_57_NA-1.9_1.4) จากนั้นจัดประชุมบรรณารักษ์
ประสานงานอาจารย์เพื่อชี้แจงขั้นตอนการสํารวจตําราหลักและเริม่ ดําเนินการ เมื่อพบปัญหาจากการดําเนินการใน
ระยะแรกจึงได้มีการประชุมเพื่อปรับวิธีการให้เหมาะสม ในที่สุดได้แบบสํารวจตําราหลักที่สมบูรณ์และเข้าใจตรงกัน
(lib_57_NA-1.9_1.5 และ lib_57_NA-1.9_1.6) และจัดประชุมอีกครั้งเพื่อแบ่งงานกันตามกลุ่มความรับผิดชอบ
(lib_57_NA-1.9_1.7 และ lib_57_NA-1.9_1.8)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-1.9_1.1
lib_57_NA-1.9_1.2
lib_57_NA-1.9_1.3
lib_57_NA-1.9_1.4
lib_57_NA-1.9_1.5
lib_57_NA-1.9_1.6
lib_57_NA-1.9_1.7
lib_57_NA-1.9_1.8

รายการเอกสารหลักฐาน
บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์
ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจตําราหลัก ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรและรายวิชา 1_2557 จากระบบ TQF
หลักสูตรและรายวิชา 2_2557 จากระบบ TQF
แบบฟอร์ม 1 สํารวจตําราหลัก
แบบฟอร์ม 2 สรุปผลสํารวจตําราหลัก
ผู้รับผิดชอบการสํารวจตําราหลักรายคณะ ปีการศึกษา 2557
ผู้รับผิดชอบการสํารวจตําราหลักรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

2. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาขา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนการสอนครบตาม
กลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามการเสนอแนะของอาจารย์
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (lib_57_NA-1.9_2.1 และ lib_57_NA-1.9_2.2)
สํานักหอสมุดกลาง
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ที่สําคัญก่อนการเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาของแต่ละคณะ อาจารย์จะแจ้งความประสงค์ขอจํานวนรายการทรัพยากร
สารสนเทศในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อให้สํานักหอสมุดกลางสํารวจจํานวนที่มีให้บริการในห้องสมุดเพื่อทราบ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศภายในหลักสูตรนั้นๆ (lib_57_NA-1.9_2.3 และ lib_57_NA-1.9_2.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.9_2.1 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือตามกลุ่มสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-1.9_2.2 การจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ตามกลุม่ สาขาวิชาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และ 2558
lib_57_NA-1.9_2.3 ตัวอย่างการสํารวจทรัพยากรจากคณะวิชาเพื่อเปิดหลักสูตร : จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
lib_57_NA-1.9_2.4 ตัวอย่างการสํารวจทรัพยากรจากคณะวิชาเพื่อเปิดหลักสูตร : ผลสํารวจข้อมูล
ทรัพยากรที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. มีการจัดหาตําราหลักได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
จากผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557 (lib_57_NA-1.9_3.1) ตามที่ปรากฏใน มคอ. 3 ของคณะ/
สถาบัน/สํานักจํานวน 19 คณะ/สถาบัน/สํานัก และ 130 หลักสูตรที่เปิดสอนจากเว็บไซต์ของคณะ พบว่า จาก
หลักสูตรที่สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการสํารวจแล้วเสร็จจํานวน 127 หลักสูตร นั้น ประกอบด้วยตําราหลัก
จํ า นวน 7,862 รายการ เมื่ อสํ า รวจเที ย บกั บทรัพ ยากรของห้อ งสมุ ด พบว่า มี ตํา ราในรู ป แบบฉบั บพิ ม พ์ ฉบั บ
อิเล็กทรอนิกส์ และทั้งสองรูปแบบที่ให้บริการจํานวน 5,486 รายการ (ร้อยละ 69.78) และไม่มีให้บริการจํานวน
2,376 รายการ (ร้อยละ 30.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสัดส่วนรายการที่ห้องสมุดมีและไม่มี
ให้บริการโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือร้อยละ 70/30
สําหรับตําราหลักที่สํานักหอสมุดกลางไม่มีให้บริการนั้น ร้อยละ 10.02 เป็นข้อมูลทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต
หรือเอกสารประกอบการสอนเฉพาะวิชา และร้อยละ 20.20 เป็นรายการที่ห้องสมุดต้องดําเนินการจัดหา อย่างไรก็
ตาม ในส่ ว นของเอกสารประกอบการสอนซึ่ ง บางรายวิ ช าไม่ ไ ด้ เ ผยแพร่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น สํ า นั ก
หอสมุดกลางมีโครงการจัดทําเอกสารตําราของอาจารย์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ขณะเดียวกัน สํานักหอสมุดกลางยังดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีค่ ณาจารย์เสนอซื้อเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง (lib_57_NA-1.9_3.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.9_3.1 สรุปผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-1.9_3.2 ผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีการเสนอซื้อ
จากคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2557
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4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตและอาจารย์มีทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีบริการแนะนํา/อบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยจํานวน 3 โปรแกรม ได้แก่
โปรแกรมแนะนําห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น โปรแกรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการค้นคว้าวิจัย และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote โดยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสามารถ
ติดต่อสอบถาม/รับคําแนะนําเป็นรายบุคคลที่เคาน์เตอร์บริการตอบคําถาม หรือนัดอบรมเป็นรายกลุ่ม (lib_57_NA1.9_4.1) รวมถึงยังมีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์โดยเชิญวิทยากรมาจากบริษัทตัวแทนฐานข้อมูลนั้นๆ
เมื่อมีการบอกรับฐานข้อมูลใหม่หรือมีการปรับปรุงการสืบค้นฐานข้อมูลใหม่ (lib_57_NA-1.9_4.2, lib_57_NA1.9_4.3, lib_57_NA-1.9_4.4 และ lib_57_NA-1.9_4.5)
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดกลางยังมีบริการให้คําแนะนําและตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ห้องสมุด
เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย เช่น การใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากการสอบถาม/รับ
คําแนะนําผ่านเคาน์เตอร์บริการตอบคําถามแล้ว (lib_57_NA-1.9_4.1) ผู้ใช้ยังสามารถศึกษาข้อมูลและ/หรือ
สอบถามข้อมูลได้จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค เอกสารแผ่นพับ และอีเมล (lib_57_NA1.9_4.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.9_4.1 บริการอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และบริการช่วยการค้นคว้า
สารสนเทศ
lib_57_NA-1.9_4.2 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
lib_57_NA-1.9_4.3 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-1.9_4.4 สถิติการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-1.9_4.5 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
ฐานข้อมูลออนไลน์
lib_57_NA-1.9_4.6 แนะนําวิธีการ/คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
5. มีการเก็บสถิติการใช้ วิเคราะห์ผลการสํารวจหรือสถิติต่างๆ อุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงตําราหลักและสื่อ
อื่นที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้วิเคราะห์รายชื่อตําราหลักที่สํารวจกับทรัพยากรของสํานักหอสมุดกลาง โดยผลการ
วิเคราะห์ (lib_57_NA-1.9_5.1) พบว่า จากตําราหลักทั้งหมดจํานวน 7,862 รายการ สํานักหอสมุดกลางมีตําราใน
รูปแบบฉบับพิมพ์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และทั้งสองรูปแบบที่ให้บริการจํานวน 5,486 รายการ (ร้อยละ 69.78) และ
ไม่มีให้บริการจํานวน 2,376 รายการ (ร้อยละ 30.22) โดยในกลุ่มตําราหลักที่สํานักหอสมุดกลางไม่มีให้บริการนั้น
ประกอบด้วยรายการข้อมูลทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารประกอบการสอนเฉพาะวิชา จํานวน 788 รายการ
(ร้อยละ 10.02) และรายการที่ห้องสมุดต้องดําเนินการจัดหา จํานวน 1,588 รายการ (ร้อยละ 20.20)
เมื่อนํารายการที่ห้องสมุดต้องดําเนินการจัดหา จํานวน 1,588 รายการดังกล่าว มาพิจารณาเพื่อการจัดหา
พบว่า มีรายการที่ห้องสมุดจะดําเนินการจัดหาจํานวน 1,044 รายการ (ร้อยละ 61.23) โดยในส่วนที่เหลือนั้น
ห้องสมุดจะไม่ดําเนินการจัดหาเนื่องจากไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่หรือไม่มีการพิมพ์ซ้ํา
สํานักหอสมุดกลาง
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สําหรับตําราหลักที่สํานักหอสมุดกลางมีให้บริการอยู่แล้วนั้น มี 2,622 รายการ (ร้อยละ 41.01) ที่ทางสํานัก
หอสมุดกลางได้พิจารณาจัดหาเพิ่มในกรณีที่รายการนั้นเป็นตําราหลักที่ใช้ร่วมกันหลายวิชา/หลักสูตร หรือมีสถิติการใช้
หรือมีจัดพิมพ์ปีพิมพ์ใหม่กว่าที่ห้องสมุดมีไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.9_5.1 สรุปผลการสํารวจตําราหลักปีการศึกษา 2557
6. นําเสนอข้อมูลของเกณฑ์ในข้อ 5 แก่คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุง
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางนําผลวิเคราะห์การสํารวจตําราหลักประจําปีการศึกษา 2557 ในข้อ 5 เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (lib_57_NA-1.9_6.1) และที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (lib_57_NA-1.9_6.2)
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-1.9_6.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 หน้า 1-11
lib_57_NA-1.9_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางจากการประชุมครั้งที่
3/2558 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.6 หน้า 35-43
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6

6.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน



5.00

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้ NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O)
การคิดรอบปี
: ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: นางพิมล เมฆสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 1-5379
ผู้รายงานผล
: นางอรุณรัตน์ พุกพญา และนางสาวศิวพร ชาติประสพ โทรศัพท์ : 1-5386
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุน
การเรียนการสอน จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
สํานักหอสมุดกลางได้สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งเป็นด้านหนึ่งของการสํารวจความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
การศึกษา 2557 โดยผลการสํารวจ พบว่า นิสิตและคณาจารย์มีความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลางใน
ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ มีการสอนหรือแนะนําการใช้ห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-1.10_1

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลาง
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่

รายการข้อมูล

จํานวน

หน่วยนับ

1.

คะแนนรวมความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานัก
หอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน

1628.05 คะแนน

2.

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ
สํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน

413.00

คน

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
4.00 คะแนน

สํานักหอสมุดกลาง

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1628.05

413.00

3.94



คะแนน
3.94

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-1.11 : ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาท
ของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O)
การคิดรอบปี
: ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: นางพิมล เมฆสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 1-5379
ผู้รายงานผล
: นางอรุณรัตน์ พุกพญา และนางสาวศิวพร ชาติประสพ โทรศัพท์ : 1-5386
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ
สํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
สํานักหอสมุดกลางได้สํารวจความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อ
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยซึ่งเป็นด้านหนึ่งของการสํารวจความพึงพอใจต่อ
บริการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2557 โดยผลการสํารวจ พบว่า นิสิต คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจต่อบริการของสํานักหอสมุดกลางในด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
รายการข้อมูล
จํานวน หน่วยนับ
1. คะแนนความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อ
847.00 คะแนน
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
2. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
203.00 คน
วิชาการต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อ
4.17
คะแนน
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-1.11_1

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อบทบาท
ของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยปีการศึกษา 2557

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
4.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

847.00

203.00

4.17



คะแนน
4.17

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ NA-3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางพิมล เมฆสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 1-5382
นางมาลินี ภูหมั่นเพียร และนางสาวกัญญดา งึมกระโทก โทรศัพท์ : 1-5382
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินการ
สํานั กหอสมุ ดกลาง ได้จัดทํ าแผนบริการวิชาการประจําปีการศึ กษา 2557 (lib_57_NA-3.2_1.1) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558 (lib_57_NA-3.2_1.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-3.2_1.1 แผนบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-3.2_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.1 หน้าที่ 18-20
2. มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือสังคม
เสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางได้ จั ด ทํ า แผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557
(lib_57_NA-3.2_2.1)
ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือสังคม และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (lib_57_NA-3.2_2.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-3.2_2.1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจําปี 2557
lib_57_NA-3.2_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.4 หน้าที่ 33-36
สํานักหอสมุดกลาง
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3. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ1 และแสดงผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคมและนําเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการประจําปีการศึกษา 2557
(lib_57_NA-3.2_3.1) และประเมินความสําเร็จโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการสร้าง
คุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคม เช่น รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจําปี
งบประมาณ 2556 - 2558 กิจกรรม “แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน
จังหวัดนครนายก” (lib_57_NA-3.2_3.2) และ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการ
วิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
(lib_57_NA-3.2_3.3) และได้นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 เพื่อ
พิจารณาและที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (lib_57_NA-3.2_3.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-3.2_3.1 การประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
lib_57_NA-3.2_3.2 รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 - 2558 กิจกรรม “แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก"
lib_57_NA-3.2_3.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
lib_57_NA-3.2_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.7 หน้าที่ 35-39
4. นําผลการประเมินและผลการพิจารณาตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ผลการดําเนินการ
เนื่ อ งจากในปี ก ารศึ ก ษา 2558 สํ า นั ก หอสมุ ด กลางกํ า ลั ง อยู่ ใ นช่ ว งการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ข องสํ า นั ก
หอสมุดกลาง (2559 – 2562) ดังนั้น แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 จึงยังไม่ได้ดําเนินการ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้กําหนดทิศทางการปรับปรุงแนวทางการให้บริการวิชาการในปีการศึกษา 2558
เช่น โครงการแบ่งปันทรัพยากร ควรปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) จะปรับรูปแบบใหม่โดยให้นิสิตจากคณะต่างๆ บอกเล่า
ประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ควรปรับกลุ่ม
นักเรียนเป็น 10-15 คน เพื่อจะได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและผู้อ่านอย่างทั่วถึง และขอความร่วมมือจาก
โรงเรียน ให้จัดมุมหรือห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพาะสําหรับหนังสือแต่ละเล่ม
2. แนะนําการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ (SWU discovery) พร้อมทั้งสอนวิธีการเพิ่มรายการ
หนังสือที่ต้องการลงใน e-Shelf ของระบบ เพื่อส่งรายการหนังสือที่ต้องการยืมมาทางอีเมล
3. สถิติการยืมหนังสือของปี 2558 ของบางโรงเรียนค่อนข้างน้อย วิธีแก้ปัญหาคือให้อาจารย์เสนอหัวเรื่อง
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หรือรายชื่อหนังสือที่นักเรียน / ครู มีความต้องการแล้วส่งอีเมลมาให้ห้องสมุดเพื่อจัดเตรียมตัวเล่ม
4. โรงเรียนมีปัญหาส่งหนังสือคืนล่าช้า ไม่คืนหนังสือ วิธีแก้ปัญหาคือให้นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนและผู้ปกครองก่อนยืมหนังสือเพื่อการติดตาม
5. การส่งเสริมการอ่าน หลายโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่สนใจอ่านหนังสือ ไม่ค่อยยืมหนังสือ วิธี
แก้ปัญหาคือ ครูควรสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านด้วยการให้คะแนนเพิ่ม หรือใบประกาศนียบัตร หรือรางวัลแก่
เด็กนักเรียนที่ยืมหนังสือไปอ่านและเขียนเล่าเรื่องที่อ่าน จัดกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่องจากหนังสือ เป็นต้น
6. ครูและผู้บริหารโรงเรียนบางท่านไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิธีแก้ปัญหาคือ ให้
บรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานเข้าไปพูดคุยกับครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว ขอความร่วมมือให้เด็กนักเรียนร่วมทํา
กิจกรรมรักการอ่าน
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-3.2_4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจําปี
งบประมาณ 2556 - 2558 กิจกรรม “แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสูห่ ้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก" หน้า 21-22
5. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้ส่งบุคลากรในหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยได้แก่ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ใน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (lib_57_NA-3.2_5.1) และจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 (lib_57_NA-3.2_5.2) และ (lib_57_NA3.2_5.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-3.2_5.1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
lib_57_NA-3.2_5.2 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รุ่นที่ 2
lib_57_NA-3.2_5.3 รายงานการเข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.00 ข้อ
สํานักหอสมุดกลาง

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์
1,2,3,4,5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ NA-4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางจงกล พุกพูน
นางจงกล พุกพูน และนางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-5381

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนและกิจกรรม ด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของ
สํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-4.1_1.1) เพื่อรับผิดชอบพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทํานโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน (lib_57_NA4.1_1.2) จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (lib_57_NA-4.1_1.3) และจัดทํา
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-4.1_1.4) โดยได้รับ
งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมในปี 2558 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (lib_57_NA-4.1_1.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-4.1_1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน สํานัก
หอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-4.1_1.2 นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน ของสํานักหอสมุด
กลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-4.1_1.3 แผนการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-4.1_1.4 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง
ประจําปี 2558
lib_57_NA-4.1_1.5 งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน : อนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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2. กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง ได้กําหนดแผนการ
ดําเนินงานประจํ าปี 2558 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมหลักจํานวน 8 กิ จกรรม พร้อมทั้งกํ าหนดตั วชี้วัด
ความสําเร็จ ผู้เข้าร่วม และผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (lib_57_NA-4.1_2.1) เพื่อเป็นการกํากับการ
ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-4.1_2.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต การทํ า งานของสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ได้ มี ก าร
ประเมินผลการจัดกิจกรรมว่า ประสบผลสําเร็จตามตัวบ่งชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยจัดทําแบบประเมินเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม และนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลางได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย)
อําเภอเมื อง จังหวัดระยอง ร่วมกั บชมรมผู้สูงอายุ มศว (lib_57_NA-4.1_3.1) กิ จกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกั บ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
(lib_57_NA-4.1_3.2) กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (lib_57_NA-4.1_3.3) กิจกรรมการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ (lib_57_NA-4.1_3.4) กิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา (lib_57_NA-4.1_3.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-4.1_3.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 12/2557
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วาระที่ 1.4.1 หน้า 3 - 4
lib_57_NA-4.1_3.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 12/2557
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วาระที่ 1.4.2 หน้า 4 - 5
lib_57_NA-4.1_3.3 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 13 มกราคม 2558 วาระที่ 1.4.1 หน้า 9
lib_57_NA-4.1_3.4 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 1.4.5 หน้า 13 – 14
lib_57_NA-4.1_3.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียน
พรรษา

สํานักหอสมุดกลาง

31

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง ได้ไปร่วมจัด
โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง กับชมรมผู้สูงอายุ มศว และได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (lib_57_NA-4.1_4.1) และ
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง (lib_57_NA-4.1_4.2) มาพิจารณา และจะนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในปีต่อไปว่า ควรจะจัด
กิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สามเณรส่วนหนึ่ง
เป็นชาวเขา) และเน้นการให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น เช่น ชุดประจําชาติ อาหารประจําชาติ เป็นต้น
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-4.1_4.1
lib_57_NA-4.1_4.2
lib_57_NA-4.1_4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา
(วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
สรุปผลการประเมิน ความรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
ในโครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา
(วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

5. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และบุคลากรใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พั ฒ นาชี วิ ต การทํ า งานของสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามสนใจ และเพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน คณะกรรมการฯ จึงได้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่างๆ
ของสํานักหอสมุดกลาง เช่น เว็บไซต์ของห้องสมุด (lib_57_NA-4.1_5.1) การจัดนิทรรศการบริเวณโถงด้านในของ
สํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-4.1_5.2) และผ่านทาง Social Media (Facebook) ของสํานักหอสมุดกลาง
(lib_57_NA-4.1_5.3) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการเข้าร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ประจําปี 2558 ทั้งที่
ประสานมิตรและองครักษ์อีกด้วย (lib_57_NA-4.1_5.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-4.1_5.1 เว็บไซต์ของห้องสมุด เมนู บล็อก หัวข้อ วัฒนธรรมและศิลปะ
lib_57_NA-4.1_5.2 ภาพนิทรรศการวันสงกรานต์
lib_57_NA-4.1_5.3 Social Media Facebook ของสํานักหอสมุดกลาง ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
32

สํานักหอสมุดกลาง

รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-4.1_5.4 หนังสือเข้าร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ประจําปี 2558 และภาพการเข้า
ร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ทั้งทีป่ ระสานมิตร และองครักษ์
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5

5.00

5.00 ข้อ
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บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ NA-5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการ (P)
ปีงบประมาณ 2558
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-5381

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีทผี่ ่านมาของหน่วยงาน
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์(outcome) และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ.2556–2559 (lib_57_NA-5.1_1.1)
เมื่อวันที่ 16, 20 และ 29 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสภาพการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ใช้บริการ เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้มาพิจารณา
- การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis)
- การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.1_1.2)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (lib_57_NA-5.1_1.3) และปีการศึกษา 2557 รอบ
9 เดือน (lib_57_NA-5.1_1.4)
- ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (lib_57_NA-5.1_1.5)
- แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (lib_57_NA-5.1_1.6)
และได้ทบทวนปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง
จนได้แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต และค่าเป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ได้นําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 (lib_57_NA-5.1_1.7)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – 2559
lib_57_NA-5.1_1.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ.2558 วาระ 1 ข้อ 1.3.1 หน้า 2-5
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.1_1.3 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 17 กันยายน
2557 วาระ 1 ข้อ 1.5.3 หน้า 16-18
lib_57_NA-5.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 วาระ 1 ข้อ 1.1 หน้า 2-3
lib_57_NA-5.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน 2558 วาระ 4 ข้อ 4.8 หน้า 40-48
lib_57_NA-5.1_1.6 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
lib_57_NA-5.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่
19 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.4 หน้า 25-31
2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลาการ
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานัก
หอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.1_2.1) โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก
หอสมุ ด กลางและมี ก ารถ่ า ยทอดแผนแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ข องสํ า นั ก หอสมุ ด กลางให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
(lib_57_NA-5.1_2.2) โดยฝ่ายวิชาการและแผน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA5.1_2.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.1_2.1
lib_57_NA-5.1_2.2

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 (หน้าเว็บไซด์สํานักหอสมุดกลาง)
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 หน้า 38

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2558
โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (lib_57_NA-5.1_3.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.8 หน้า 40-48
สํานักหอสมุดกลาง

35

4. มีก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัวบ่ ง ชี้ของแผนกลยุ ทธ์ อย่ างน้ อยปีล ะ 1 ครั้ ง และรายงายผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (lib_57_NA-5.1_4.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.7 หน้า 43-73
5. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น
- ข้อเสนอแนะว่าการดําเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจําปีการศึกษา
2557 ให้นําผลของการจัดกิจกรรมมากําหนดเป็นตัวชี้วัดแทนจํานวนของการเข้าร่วมของบุคลากร (lib_57_NA5.1_5.1) ซึ่งในการปรับแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2559-2562) ได้กําหนดตัวชี้วัดใหม่ (lib_57_NA-5.1_5.2)
- ข้อเสนอแนะว่า ตู้นิทรรศการที่จัดหน้าสํานักหอสมุดกลาง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควรนําไปจัดแสดงตาม
โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (lib_57_NA-5.1_5.3) ซึ่งในการปรับแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2559-2562) ได้กําหนด
ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของสํานักหอสมุดกลางให้มากขึ้น (lib_57_NA-5.1_5.2)
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีการ
นําเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2559-2562) คณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์นั้น
ควรมีการจัดทําโครงร่างองค์กร และกําหนดยุทธศาสตร์เชิงท้าทายไว้ด้วย นอกเหนือจากประเด็นยุทธศาสตร์ทั่วไป
ซึ่งผู้บริหารสํานักหอสมุดกลางได้นําข้อเสนอแนะนี้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2559-2562) ต่อไป (lib_57_NA5.1_5.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.1_5.1
lib_57_NA-5.1_5.2
lib_57_NA-5.1_5.3
lib_57_NA-5.1_5.4
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รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.9 หน้า 49
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2559-2562)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.1 หน้า 18-20
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.7 หน้า 43-73
สํานักหอสมุดกลาง

6. มีการกําหนดคู่เทียบสมรรถนะและกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ

สํานักหอสมุดกลาง

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5

5.00

✓

คะแนน
4.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-1973

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัตหิ น้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ
หน่วยงานกําหนดอย่างครบถ้วนมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และพันธกิจของสํานักหอสมุดกลางกําหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองซึ่งได้ผลโดยรวมคือ “ปฏิบัติได้ดี
มาก”และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า “ควรศึกษาแผนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยและสํานักหอสมุดกลาง และ
มีการติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดจาก มติ/นโยบายของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง”
ซึ่ง
คณะกรรมการประจํ าสํ านั กทุกท่านได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ มีการสอบถาม ติดตาม
แผนงาน ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางอยู่อย่างสม่ําเสมอ (lib_57_NA-5.2_1.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1.2
หน้า 2-3
2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น
ผลการดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่แสดงออกถึงความใส่ใจและมุ่งมั่นในค่านิยมของ
สํานักหอสมุดกลางที่กําหนดว่า “WE CARE เราใส่ใจให้บริการ” โดยแปลงค่านิยมนีส้ ู่โครงการต่าง ๆ ทีเ่ น้นให้บริการทีด่ ี
สู่ผู้รับบริการ เช่น
- การปรับพื้นที่ห้องสมุดสําหรับบริการนิสิตได้ตลอดเวลา (lib_57_NA-5.2_2.1)
- การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็วไม่จํากัดเวลา (lib_57_NA-5.2_2.2)
38

สํานักหอสมุดกลาง

- การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือที่มีขีดความสามารถมาใช้ในห้องสมุดให้มากยิ่งขึน้ เพื่อ
บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ที่จะช่วยขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จํากัด
เวลาได้ และเป็นไปตามความต้องการแบบรายบุคคลได้ (lib_57_NA-5.2_2.3)
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บคุ ลากรนําค่านิยมของสํานักหอสมุดกลางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการได้ (lib_57_NA-5.2_2.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_2.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 1
lib_57_NA-5.2_2.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 1-2
lib_57_NA-5.2_2.3 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 2-3
lib_57_NA-5.2_2.4 “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” ใน Lib Blog หัวข้อ การจัดการความรู้
3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอก
ในหลาย ๆ ช่องทาง คือ
1. นําเสนอภารกิจของสํานักหอสมุดกลางเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผล
การดําเนินงาน (lib_57_NA-5.2_3.1)
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางทุก 2 เดือน เพื่อขออนุมัติแผนงานและรายงาน
การดําเนินงาน เพื่อนํามาปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึ้น (lib_57_NA-5.2_3.2)
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งประกอบด้วยรอง/
ตัวแทนคณบดี/สํานัก/สถาบัน เป็นกรรมการ (lib_57_NA-5.2_3.3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชานั้นๆ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัยกับ
ห้องสมุด และเป็นช่องทางในการสื่อสารและประสานงานระหว่างห้องสมุดกับคณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัยได้
สะดวก
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ (lib_57_NA-5.2_3.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_3.1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ครั้ ง ที่
11/2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.4 หน้า 6-7
lib_57_NA-5.2_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 1-2
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด
กลาง ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
lib_57_NA-5.2_3.4 กล่องรับความคิดเห็น,กระดานฝากข้อความ และอีเมลผู้อํานวยการ:
saroch@swu.ac.th
4. ผู้บ ริ หารระดับ สูงสื่ อสารแผนปฏิบัติการประจํา ปีแ ละผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยั งบุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นประธานในการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของสํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.2_4.1) และได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
และแผนเป็นผู้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ให้แก่บุคลากร (lib_57_NA-5.2_4.2)
และจะสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ให้แก่บุคลากรได้ทราบในเดือนตุลาคม 2558 ต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_4.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.2.1 หน้า 2
lib_57_NA-5.2_4.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 หน้า 38
5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน
ผลการดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
1. หลักประสิทธิผล มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย (lib_57_NA-5.2_5.1)
2. หลักประสิทธิภาพ มีการนําข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (lib_57_NA-5.2_5.2) นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารคุณภาพภายในหน่วยงาน ได้แก่การบริหารความเสี่ยง
(lib_57_NA-5.2_5.3) กิจกรรมการประหยัดพลังงาน (lib_57_NA-5.2_5.4) กิจกรรม 5ส (lib_57_NA-5.2_5.5,
lib_57_NA-5.2_5.6) และมี ร ายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ นในที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก
หอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.2_5.7) ทําให้การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. หลักการตอบสนอง มีการดูแลการดําเนินงานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
และบุคลากร เช่น การเพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มี
สมรรถนะสูงขึ้น (lib_57_NA-5.2_5.8)
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4. หลักภาระความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางให้มีความพร้อมเพื่อ
รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเพิ่มการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
รูปแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือ เพื่อขยายขีดความสามารถของผู้ใช้ใน
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จํากัดเวลา (lib_57_NA-5.2_5.9)
5. หลักความโปร่งใส มีการติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส พร้อมทั้งรายงานเป็น
ประจําทุกเดือนต่อที่ประชุมผู้บริหาร (lib_57_NA-5.2_5.10) นอกจากนี้ในการแปลงผันงบประมาณได้พิจารณาถึง
ความจําเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน (lib_57_NA-5.2_5.11)
6. หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกได้แสดงความ
คิดเห็น และข้อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางในที่ประชุม (lib_57_NA-5.2_5.12) กล่องรับ
ความคิ ด เห็ น (lib_57_NA-5.2_5.13) กระดานฝากข้ อ ความ (lib_57_NA-5.2_5.14) และผ่ า นทางอี เ มล
(lib_57_NA-5.2_5.15)
7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการดําเนินงานของหน่วยงานเป็น
ลําดับขั้นชัดเจน ตั้งแต่รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และหัวหน้างาน
(lib_57_NA-5.2_5.16) นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (lib_57_NA-5.2_5.17)
เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพ
8. หลักนิติธรรม มีการดําเนินงานตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย (lib_57_NA-5.2_5.18)
9. หลักเสมอภาค เปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยการจัดพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ระดับตําแหน่งตามประเภทที่กําหนด และการกําหนดกรอบ จํานวน ระดับ และตําแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (lib_57_NA-5.2_5.19) และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เช่น การส่งบุคลากรไป
อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งภายในที่จัดเอง และที่หน่วยงานภายนอกจัด (lib_57_NA-5.2_5.20)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการบริหารงานที่ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับ
บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมคือ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ
(lib_57_NA-5.2_5.21) การประชุมผู้บริหารสํานักฯ (lib_57_NA-5.2_5.22) การประชุมงานต่าง ๆ (lib_57_NA5.2_5.22) และการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (lib_57_NA-5.2_5.23, lib_57_NA-5.2_5.24) เป็นต้น
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.2_5.1
lib_57_NA-5.2_5.2
lib_57_NA-5.2_5.3
lib_57_NA-5.2_5.4
lib_57_NA-5.2_5.5
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รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.8 หน้า 40-48
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หน้า 17-19
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 หน้า 41-46
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระ 1 ข้อ 1.3.1 – 1.3.6 หน้า 4-13
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2558 วาระ 1 ข้อ 1.5.3 หน้า 12-13
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รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.2_5.6
lib_57_NA-5.2_5.7
lib_57_NA-5.2_5.8
lib_57_NA-5.2_5.9
lib_57_NA-5.2_5.10
lib_57_NA-5.2_5.11
lib_57_NA-5.2_5.12
lib_57_NA-5.2_5.13
lib_57_NA-5.2_5.14
lib_57_NA-5.2_5.15
lib_57_NA-5.2_5.16
lib_57_NA-5.2_5.17
lib_57_NA-5.2_5.18
lib_57_NA-5.2_5.19
lib_57_NA-5.2_5.20
lib_57_NA-5.2_5.21
lib_57_NA-5.2_5.22
lib_57_NA-5.2_5.23
lib_57_NA-5.2_5.24
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รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.5.4 หน้า 16
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 ข้อ 4.9-4.10 หน้า 49-60
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2558 วาระ 1.12 ข้อ 1.12.1 หน้า 13-14
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วาระ 1 ข้อ 1.1.1 หน้า 1-3
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2557 วาระ 1 ข้อ 1.12.1-1.12.2 หน้า 18-19
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 หน้า 47-49
วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กล่องรับความคิดเห็น
กระดานฝากข้อความ
อีเมลผู้อํานวยการ : saroch@swu.ac.th
การแต่งตั้งรองผอ./ผู้ช่วย และภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดประหยัดพลังงาน และ กรรมการความเสี่ยง
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
สํานักหอสมุดกลาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.11 หน้า 50-56
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส

สํานักหอสมุดกลาง

6. ผู้บริหารระดับสูงนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการนําองค์กรและวางแผน
พัฒนาตนเอง
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คือ
- การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.2_6.1)
- ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (lib_57_NA-5.2_6.2)
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (lib_57_NA-5.2_6.3)
ผลการประเมินทั้งหมดมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และมีการนําผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานผ่านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง (2556-2559) (lib_57_NA-5.2_6.4) เมื่อวันที่ 16, 20 และ 29 กรกฎาคม
2558 จนได้เป็นแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2562) (lib_57_NA-5.2_6.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.2_6.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ.
2558 วาระ 1 ข้อ 1.3.1 หน้า 2-5
lib_57_NA-5.2_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระที่ 1ข้อ 1.1.5 หน้า 4-5
lib_57_NA-5.2_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.8 หน้า 40-48
lib_57_NA-5.2_6.4 แผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง (2556-2559)
lib_57_NA-5.2_6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19
สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.4 หน้า 25-31
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6

6.00

5.00 ข้อ

สํานักหอสมุดกลาง

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
: ผลลัพธ์ (O)
: ปีการศึกษา
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิยาลัย (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2557
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ได้ รั บ การประเมิ น จากอธิ ก ารบดี
เป็นคะแนน…………..…จากคะแนนเต็ม 5 (สํานักหอสมุดกลางไม่ต้องรายงานข้อมูล)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...........ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

..............

.................

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

/ 

...............

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-1973

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และความ
ต้องการของบุคลากรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และความ
ต้องการของบุค ลากรและผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย และมีความสอดคล้องกั บ แผนยุ ทธศาสตร์แ ละค่ านิ ยมของสํานัก
หอสมุดกลาง และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (lib_57_NA-5.4_1.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.4_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ
4.2 หน้า 28-32
2. มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการดําเนินการ
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์
(lib_57_NA-5.4_2.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.4_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
หน้า 28 -32
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3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้นําจรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาเผยแพร่
อยู่ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก หอสมุ ด กลางเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากร (lib_57_NA-5.4_3.1) และเคยนํ า มาประชุ ม
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานต่าง ๆ จนในที่สุ ด สํานักหอสมุ ดได้บูรณาการเข้ ากั บค่านิยมของสํานัก
หอสมุดกลางคือ WE CARE (เราใส่ใจให้บริการ) เป็นประเด็นการจัดการความรู้ตลอดมา โดยในปีงบประมาณ 2558
ได้กําหนดการจัดการความรู้เรื่อง “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” ได้เน้นด้านบุคลิกภาพและการแต่งกายของ
ผู้ปฏิบัติงานบริการประจําหน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมด (lib_57_NA-5.4_3.2) มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
โดยจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 รอบ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558 (lib_57_NA-5.4_3.3) ซึ่งเมื่อจัด
กิจกรรมรอบที่ 1-2 แล้ว ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติของสํานักหอสมุดกลาง และเผยแพร่ที่หน้า
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.4_3.4) รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาประจําปี 2558 เรื่อง แรงบันดาลใจ
ในการทํางาน (lib_57_NA-5.4_3.5) ซึ่งจะเป็ นการให้ความรู้เกี่ ยวกับแรงบันดาลใจแก่บุคลากรเพื่อก่อให้เกิด
ความคิดเชิงบวกในการทํางานที่ดี
นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางกําหนดค่านิยมนี้เป็นสมรรถนะหลักข้อหนึ่งในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญ เป็นการควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ (lib_57_NA-5.4_3.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.4_3.1 จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด
lib_57_NA-5.4_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วาระ
ที่ 5 ข้อ 5.1 หน้า 27
lib_57_NA-5.4_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วาระที่ 3 ข้อ 3.1
lib_57_NA-5.4_3.4 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกายและการพูดในการให้บริการ” ใน Lib
Blog หัวข้อ การจัดการความรู้
lib_57_NA-5.4_3.5 กิจกรรมสัมมนาประจําปี 2558 สํานักหอสมุดกลาง เรื่อง แรงบันดาลใจในการ
ทํางาน ใน โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง
lib_57_NA-5.4_3.6 ตัวอย่าง KPI ที่แสดงให้เห็น สมรรถนะหลัก
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้สรุปและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (lib_57_NA-5.4_4.1) และนําเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2558 (lib_57_NA-5.4_4.2)
สําหรับปีงบประมาณ 2558 สํานักหอสมุดกลางได้นําเสนอข้อสรุปและประเมินผลความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2558 (lib_57_NA-5.4_4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.4_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วาระที่ 4 ข้อ 4.1
lib_57_NA-5.4_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
หน้า 21-27
lib_57_NA-5.4_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระ 4.3
หน้า 17-24
5. มีก ารนํา ผลการประเมิ น และผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการประจํ า หน่ วยงานไปปรับ ปรุ ง แผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินการ
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ เรื่องการสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ
2557 เกี่ยวกับการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/สัมมนารายบุคคล ทีค่ วรมีการสรุปผลจํานวนการเข้าร่วมและจํานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วมในแต่ละครัง้ ด้วย(lib_57_NA-5.4_5.1) ดังนั้นฝ่ายวิชาการและแผนจึงได้สรุปผลการส่งบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมตามที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะ (lib_57_NA-5.4_5.2)
สํ า หรั บ ปี ง บประมาณ 2558 สํ า นั ก หอสมุ ด กลางได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก
หอสมุดกลาง ในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ (lib_57_NA-5.4_5.3)
- ควรนํา “ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.80” มาพิจารณา และควรนําแบบสอบถามของฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแก้ไขเป็นบริบทของสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใจแบบสอบถามได้มากขึ้น
- เป้าประสงค์ “ข้อ 3. เพื่อให้สํานักหอสมุดกลางมีระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด” กําหนดตัวชี้วัดเป็น “กระบวนการ” ไม่จําเป็นต้องเสนอโครงการการจัดการความรู้ในเป้าประสงค์นี้
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
หน้า 21-27
lib_57_NA-5.4_5.2 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
lib_57_NA-5.4_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระ 4.3 หน้า 17-24
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้ NA-5.5

: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นําเข้า (I)
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
ที่ได้รับการพัฒนาโดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

คะแนน 5
> 80%

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
สํานักหอสมุดกลางมีนโยบายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
1.1 สํานักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมเอง (lib_57_NA-5.5_1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
1.2 สํานักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด (lib_57_NA-5.5_1.5)
1.3 สํานักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัด (lib_57_NA-5.5_1.6)
2. การศึกษาดูงาน (lib_57_NA-5.5_1.7)
3. การพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ เช่น บุคลากรไปบริการวิชาการแก่ชุมชนตามห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ซึ่ง
จะเป็นการฝึกการปฏิบัติงานจริงที่ต้องอาศัยทักษะในวิชาชีพ อันจะทําให้บุคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ยิ่งขึ้นไป
(lib_57_NA-5.5_1.8) เป็นต้น
ซึ่งจากการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดแล้ว สรุปว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 93 คน ได้รับการพัฒนา 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.77 (lib_57_NA-5.5_1.9)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
รายการข้อมูล
1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด
3. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
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จํานวน
90.00
93.00
96.77

หน่วยนับ
คน
คน
ร้อยละ
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.5_1.1 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
lib_57_NA-5.5_1.2 บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ความรู้ทางการเงินในที่
ทํางาน”
lib_57_NA-5.5_1.3 บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่
งานบริการชั้น First Class”
lib_57_NA-5.5_1.4 บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม”
lib_57_NA-5.5_1.5 บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”
lib_57_NA-5.5_1.6 รายละเอียดประกอบการรายงานการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
lib_57_NA-5.5_1.7 รายละเอียดประกอบการรายงานการพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
lib_57_NA-5.5_1.8 ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาดูงาน
lib_57_NA-5.5_1.9 รายละเอียดประกอบการรายงานการพัฒนาบุคลากร(การบริการวิชาการ)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
80.00 ร้อยละ

50

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร

ผลลัพธ์

90.00

96.77

93.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้ NA-5.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ผลลัพธ์ (O)
ปีการศึกษา
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
โทรศัพท์ : 1-5381
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนายชินกร น้อยคํายาง
โทรศัพท์ : 1-1973
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
สํานักหอสมุดกลางมีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อ ให้ทราบความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากร และเป็นข้อมูล พื้นฐานในการปรับปรุงและพั ฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในสํานักหอสมุดกลางต่อไป การสํารวจจัดทําในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ E-Survey
(https://www.surveycan.com/survey146053) มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 81 คน จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
สภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดังนี้
- ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.40)
- ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.38)
- ด้านสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ย = 3.31)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่
ในระดับมากจํานวน 4 ข้อ ดังนี้
- ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรเป็นเรื่องที่บุคลากรทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข (ค่าเฉลี่ย = 3.95)
- ท่ า นเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เ พื่ อ ให้ ง านขององค์ ก รประสบความสํ า เร็ จ
(ค่าเฉลี่ย = 3.83)
- ท่านเต็มใจที่จะเสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสําเร็จขององค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.60)
- ท่านภูมิใจที่เป็นบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.59)
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่

รายการข้อมูล

1.

จํานวน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
จากคะแนนเต็ม 5

รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.6_1.1

3.34

หน่วย
นับ
คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

3.34

1.00

3.34

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

3.34

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้ NA-5.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ (P)
ปีงบประมาณ 2558
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนางสาวอัมพร ขาวบาง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-5381

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การควบคุ ม ภายในโดยมี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก
หอสมุดกลางเป็นประธานคณะกรรมการ (lib_57_NA-5.7_1.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบการวิเคราะห์
ดังเช่น
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ - ด้านการเงิน
- ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ด้านปฏิบัติการ
- ด้านบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์อย่างน้อย 2
ประเด็น
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลางได้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
ของหน่วยงานในประเด็ นที่ กําหนดภายใต้กรอบการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง (lib_57_NA-5.7_2.1 และ
lib_57_NA-5.7_2.2) จนสรุปว่างาน/กิจกรรมในประเด็นที่กําหนดมีอยู่ 4 ประเด็นคือ 1.ด้านบริหารและจัดการ
หน่วยงาน ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจําแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร 2.ด้านกลยุทธ์
ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3.ด้านความปลอดภัย ได้แก่ ความ
เสี่ยงเรื่องอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ และ 4.ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง
สิ่งพิมพ์เก่าชํารุดจากการใช้งานของผู้ใช้
สํานักหอสมุดกลาง

53

รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_2.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 31-34
lib_57_NA-5.7_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2557 วันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 8-10
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลางได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (lib_57_NA-5.7_3.1 และ lib_57_NA-5.7_3.2) ได้
ดังนี้
- ลําดับที่ 1 ความเสี่ยงเรื่องความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจําแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร (ระดับ
ความเสี่ยง 20 = สูงมาก)
- ลําดับที่ 2 ความเสี่ยงเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ระดับความเสี่ยง
20= สูงมาก)
- ลําดับที่ 3 ความเสี่ยงเรื่องอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ (ระดับความเสี่ยง 16= สูง)
- ลําดับที่ 4 ความเสี่ยงเรื่องสิ่งพิมพ์เก่าชํารุดจากการใช้งานของผู้ใช้ (ระดับความเสี่ยง 9= ปานกลาง)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_3.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 31-34
lib_57_NA-5.7_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2557 วันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 8-10
4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลางได้วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง และส่งผลต่อการดําเนินงาน (lib_57_NA-5.7_4.1 และ lib_57_NA-5.7_4.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_4.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 31-34
lib_57_NA-5.7_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2557 วันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 8-10
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5. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯรวมทั้งจัดส่งรายงาน
ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลางได้นํางานที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง
และปานกลางมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (20) ได้แก่ 1) ความเสี่ยงเรื่องความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจําแนกผู้ใช้ที่
เข้าออกอาคาร (ด้านบริหารและจัดการหน่วยงาน) และ 2) ความเสี่ยงเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ด้านกลยุทธ์)
ความเสี่ยงระดับสูง (16) ได้แก่ ความเสี่ยงเรือ่ งอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ (ด้านความปลอดภัย)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (9) ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องสิ่งพิมพ์เก่าชํารุดจากการใช้งานของผู้ใช้ (ด้านอื่นๆ
ตามบริบทของหน่วยงาน) และมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งจัดส่งรายงานตาม
กําหนดของมหาวิทยาลัย (lib_57_NA-5.7_5.1 และ lib_57_NA-5.7_5.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_5.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 35-38
lib_57_NA-5.7_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2557 วันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 11-14
6. มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key
Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสํานักหอสมุดกลางมีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
แผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัด และมีการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (lib_57_NA-5.7_6.1) และได้
นําผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (lib_57_NA-5.7_6.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_6.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อ 4.2 หน้า 41-46
lib_57_NA-5.7_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.6 หน้า 30-34
7. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
สํานักหอสมุดกลาง
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ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลาง ได้นําผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงแจ้งให้คณะกรรมการประจําสํานักฯ รับทราบ
และเสนอแนะ และได้พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงในข้อ 3 รวมทัง้ ความเสี่ยงใหม่
จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักหอสมุดกลาง มีการบริหารความเสี่ยง 4 ประเด็น และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ประเด็นความเสี่ยง : ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจําแนกผูใ้ ช้ที่เข้าออกอาคาร มี 1 ตัวชี้วัด คือ
มีข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการบริหารงานสามารถรายงานสถิติได้ตรงตามประเภทของผู้ใช้ในแต่ละเดือน
- ประเด็นความเสี่ยง : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี 3 ตัวชี้วัด คือ
1) จํานวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม
2) คณาจารย์ได้รับการอบรมทุกคณะ
3) เพิ่มช่องทางการให้ความรู้การใช้ระบบใหม่
- ประเด็นความเสี่ยง : อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ มี 1 ตัวชี้วัด คือ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ/การ
ขัดข้อง
- ประเด็นความเสี่ยง : สิ่งพิมพ์เก่าชํารุดจากการใช้งานของผู้ใช้ มี 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละทรัพยากรที่ได้รับ
การแปลงผัน
ทั้ง 4 ประเด็นความเสี่ยงได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
(lib_57_NA-5.7_7.1-7.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.7_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 16 กันยายน
2557 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 หน้า 17-24
lib_57_NA-5.7_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 15 ตุลาคม
2557 หน้า 7 - 14
lib_57_NA-5.7_7.3 อีเมลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ให้คําแนะนําประเด็น
ความเสี่ยง
lib_57_NA-5.7_7.4 RM7.4-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ให้คําแนะนํา
lib_57_NA-5.7_7.5 RM7.4-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ให้คําแนะนํา
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6,7

7.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.8
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ
นางวนิดา วงศ์วัฒนะ และนางสาวอัมพร ขาวบาง
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5381
โทรศัพท์ : 1-5381

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการกําหนดผู้รบั ผิดชอบ หรือคณะทํางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็นคณะทํางาน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน
เป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ (lib_57_NA-5.8_1.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
2. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีโครงการการจัดการความรู้ที่มีแผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยม
และสมรรถนะหลักของสํานักหอสมุดกลาง นอกจากนี้ในแต่ละกิจกรรมของโครงการการจัดการความรู้ยังกําหนด
กลุ่มบุคลากรทีจ่ ะเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน (lib_57_NA-5.8_2.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_2.1 โครงการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ 2558
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 เพื่อกําหนดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2558 ได้แก่
สํานักหอสมุดกลาง
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1. กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” (lib_57_NA-5.8_3.1
และ lib_57_NA-5.8_3.2)
2. กิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (lib_57_NA-5.8_3.3)
3. กิจกรรม “การแต่งกายและการพูดในการให้บริการ” (lib_57_NA-5.8_3.4 และ lib_57_NA-5.8_3.6)
4. กิจกรรม "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน" (lib_57_NA-5.8_3.5)
ทุกกิจกรรมกําหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําความรู้และทักษะของแต่ละ
บุคคลมาแบ่งปันกัน ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จในแต่ละกิจกรรมจะรวบรวมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่สู่
บุคคลากรผ่านหน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง และช่องทางต่างๆ (lib_57_NA-5.8_3.6 และ lib_57_NA-5.8_3.7)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_3.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ” เรื่อง การบริการการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ
ใน Lib Blog หัวข้อ การจัดการความรู้
lib_57_NA-5.8_3.2 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ” เรื่อง การดําเนินงานหนังสือบริจาค ใน Lib Blog หัวข้อ การ
จัดการความรู้
lib_57_NA-5.8_3.3 กิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
lib_57_NA-5.8_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วาระที่ 3 ข้อ 3.1
lib_57_NA-5.8_3.5 กิจกรรม "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน"
lib_57_NA-5.8_3.6 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกาย/บุคลิกภาพ และการพูดในการ
ให้บริการ” ใน Lib Blog หัวข้อ การจัดการความรู้
lib_57_NA-5.8_3.7 ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร
4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ หรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ
ผลการดําเนินการ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการจัดการความรู้นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติไปช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง คณะทํางานจะเชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมาประชุมแลกเปลี่ยนถึงปัญหาการปฏิบัติ และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกายและการ
พูดในการให้บริการ” กําหนดการประชุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 2 ครั้ง (lib_57_NA-5.8_4.1) คือ
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
เฉพาะที่ปฏิบัติงานบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ จํานวน 4 กลุ่มๆ ละ 9-10 คน และหอสมุด มศว องครักษ์
จํานวน 1 กลุ่ม รวมจํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 62 คน เป็นการพูดคุยในบุคลากรกลุ่มเป้าหมายแต่แบ่งเป็นกลุ่มขนาด
เล็กเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการปฏิบัติ
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง จํานวน
3 กลุ่ ม ๆ ละ 19-20 คน และหอสมุ ด มศว องครั ก ษ์ จํ า นวน 1 กลุ่ ม รวมจํ า นวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด 78 คน
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คณะทํางานประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลสรุปจากการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ในรอบที่ 1 และให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
หลั ง จากนั้น คณะทํ า งานได้ ส รุ ป ผลและกํ าหนดแนวปฏิ บัติ เ ผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลากรรั บ ทราบผ่ า นทางอี เ มล
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟต์บุคลากร (lib_57_NA-5.8_4.2) รวมถึงนําขึ้นบนเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง
ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้”( lib_57_NA-5.8_4.3)
ส่วนกิจกรรมการจัดการความรู้อื่นๆ คือ กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ” มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน 2 ครั้ง (lib_57_NA-5.8_4.4 และ lib_57_NA-5.8_4.5) โดยมีการพูดคุยใน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการปฏิบัติ และมีระยะเวลานําไปปฏิบัติ
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_4.1 รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกายและการพูดในการให้บริการ”
lib_57_NA-5.8_4.2 ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร (ข้อ 3)
lib_57_NA-5.8_4.3 แนวปฏิบัตขิ อง “การแต่งกายและการพูดในการให้บริการ” บนเว็บไซต์ใน Lib Blog
หัวข้อ การจัดการความรู้
lib_57_NA-5.8_4.4 รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่
จะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง การบริการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ
lib_57_NA-5.8_4.5 รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่
จะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง การดําเนินงานหนังสือบริจาค
5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่นําไปใช้
งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดําเนินการ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการจัดการความรู้นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติไปช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง คณะทํางานจะเชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมาประชุมแลกเปลี่ยนกันถึงปัญหาการปฏิบัติ และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีการเผยแพร่บนเว็บไซด์สํานักหอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.8_5.1-5.3) และ
ช่องทางอื่นๆ (lib_57_NA-5.8_5.4) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆ มีแนวการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถ
ปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่ดี
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_5.1 แนวปฏิบัติของ “การแต่งกายและการพูดในการให้บริการ” บนเว็บไซต์ใน Lib Blog
หัวข้อ การจัดการความรู้
lib_57_NA-5.8_5.2 แนวปฏิบัติงานเรื่อง “การดําเนินงานหนังสือบริจาค” บนเว็บไซต์สํานัก
หอสมุดกลาง เมนูห้องสมุด เมนูย่อยแนวการปฏิบัติงาน
lib_57_NA-5.8_5.3 แนวปฏิบัติงานเรื่อง “การยืม-คืนและค่าปรับ” บนเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง เมนู
ห้องสมุด เมนูย่อยแนวการปฏิบัติงาน
lib_57_NA-5.8_5.4 ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ/ผลสรุปการจัดการความรู้สู่บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง
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6. มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของแผนการจั ด การความรู้ ต ามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผน และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางได้ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการการจัดการความรู้ (lib_57_NA-5.8_6.1) ซึ่ง
บุคลากรได้ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับมากเช่น โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประโยชน์ที่ได้จากการทํากิจกรรมการจัดการความรู้ (X= 4.13)
นอกจากนี้ ได้ ประเมิ นผลความสํ าเร็จของแผนการจัดการความรู้ ตามตัวบ่ งชี้ของแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (lib_57_NA5.8_6.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_6.1 ผลการประเมินการดําเนินโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2558
lib_57_NA-5.8_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่
19 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.5 หน้า 32-34
7. นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ใน
ปีต่อไป
ผลการดําเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางได้พิจารณาปัญหาในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่
คณะกรรมการการจัดการความรู้นําเสนอว่า “บุคลากรยังคงมีความไม่เข้าใจในหัวข้อดังกล่าวกับภาพรวมขององค์กร
เท่าที่ควร รวมถึงยังคงมีทัศนคติบางอย่างซึ่งส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ทําให้ความคิดเห็นที่ได้ยังไม่
ชัดเจนนัก” โดยให้ข้อเสนอแนะว่า วิธีการที่จะแก้ปัญหานี้คือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้จะได้นําข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.8_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่
19 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.5 หน้า 32-34
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6,7

7.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้ NA-5.9
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางพิมล เมฆสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 1-5379
นางสาวกัญญดา งึมกระโทก
โทรศัพท์ : 1-5381
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรดําเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการบริหาร
จัดการหรือในการทํางานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางกําหนดประเด็นปัญหาสําหรับการทําวิจัยของบุคลากร (lib_57_NA-5.9_1.1) ที่มุ่งเน้น
วิจัยสถาบันเพื่อสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานได้แก่ การใช้เทคนิคเครื่องมือสืบค้นใหม่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติห้องสมุด เป็นต้น
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.9_1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย

2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบัน
ผลการดําเนินการ
สํานัก หอสมุ ด กลาง ได้ จัด สรรงบประมาณเงิน รายได้ ป ระจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ( lib_57_NA5.9_2.1 ) (จํานวนร้อยละ 5 ของงบรายได้ประจําปี) สําหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย เป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 1,627,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย จํานวนเงิน 390,400 บาท แบ่งเป็น
1.1 ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร จํานวนเงิน 359,460 บาท
1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทําวิจัย จํานวนเงิน 30,940 บาท
2. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย ในการบอกรับฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการ (Scopus) จํานวน
เงิน 1,237,300 บาท
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.9_2.1

สํานักหอสมุดกลาง

รายการเอกสารหลักฐาน
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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3. มีผ ลงานวิจัยสถาบั นแล้ว เสร็จและทํา การเผยแพร่เ พื่อการใช้ป ระโยชน์ ภายในหน่ วยงาน อย่ า งน้ อย 1
โครงการต่อปีที่ประเมิน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลาง มีผลงานวิจัยที่ แล้วเสร็จและตีพิมพ์แล้ว จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งได้เผยแพร่งานวิจัยที่
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางในหัวข้องานวิจัยสถาบัน (lib_57_NA-5.9_3.1) ได้แก่
1.ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของบุ ค ลากร สํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี (lib_57_NA-5.9_3.2)
2.ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางจรัสโฉม ศิริรัตน์ (lib_57_NA-5.9_3.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.9_3.1 เว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง ในหัวข้อ งานวิจัยสถาบัน
lib_57_NA-5.9_3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
lib_57_NA-5.9_3.3 ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางจรัสโฉม ศิริรัตน์
4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานของ
หน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
จากงานวิจัย เรื่อง "การใช้เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ" ของนางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี (lib_57_NA-5.9_4.1) พบว่าการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สํานัก
หอสมุดกลาง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์สํานัก
หอสมุดกลาง ทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ รวมถึงความง่ายการเข้าใช้งาน ดังนั้น สํานักหอสมุดกลางจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําเว็บไซต์ขึ้นมา (lib_57_NA-5.9_4.2)
เพื่อดูแลและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
จากประเด็นข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไปของนางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี ที่เสนอแนะว่า ควรมีการประเมิน
เว็บไซต์โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร ดังนั้นนายทรงยศ ขันบุตรศรี ผู้รับผิดชอบดูแลโปรแกรมจัดทําเว็บไซต์สํานัก
หอสมุ ด กลาง จึ ง เสนอโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง "การพั ฒ นาและประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ เ ว็ บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ด
สถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางใน
การพั ฒ นาและประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ เ ว็ บ ไซต์ ข องสํา นั ก หอสมุ ด กลางให้ มี ป ระสิท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้ น (อยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการวิจัย) (lib_57_NA-5.9_4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.9_4.1 รายงานการวิจัย เรื่อง "การใช้เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดยนางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.9_4.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําเว็บไซต์ สํานักหอสมุดกลาง
lib_57_NA-5.9_4.3 แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและประเมินการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยนายทรงยศ ขันบุตรศรี
5. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดําเนินการ
บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง มีการผลิตผลงานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนทุกปี หรือมีบางปีที่บุคลากรเสนอการทําวิจัยแบบ R to R
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.9_5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง ในหัวข้อ งานวิจัยสถาบัน
http://lib.swu.ac.th/th/index.php/library

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5

5.00

5.00 ข้อ

สํานักหอสมุดกลาง

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.10
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางสมพิศ พรวิริยกุล
นางสมพิศ พรวิริยกุล
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5385
โทรศัพท์ : 1-5385

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย (Waste)
เพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลาง คัดเลือกกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยมีการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลางครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
(lib_57_NA-5.10_1.1) กระบวนการทํางานที่พิจารณามี 2 เรื่องคือ เรื่องการรับส่งทรัพยากรฯ ระหว่างงานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศกับหอสมุด มศว องครักษ์ (lib_57_NA-5.10_1.2) และเรื่องการจัดการหนังสือราชการ
(lib_57_NA-5.10_1.3) มติจากที่ประชุมคัดเลือกเรื่อง การจัดการหนังสือราชการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.10_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 วาระ 4.4 หน้าที่ 11-12
lib_57_NA-5.10_1.2 Flowchart การรับส่งทรัพยากรฯ ระหว่างงานบริการฯ กับหอสมุด มศว องครักษ์
lib_57_NA-5.10_1.3 Flowchart การจัดการหนังสือราชการ (แบบเดิม)
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน ขั้นตอนของการจัดการหนังสือราชการที่สามารถ
ระบุสาเหตุของความสูญเสียได้ว่า มาจากการขนส่งหรือขนย้าย (transport) หมายถึงระยะเวลาในการเวียนหนังสือ
ราชการให้เสร็จสิ้นในแต่ละเรื่องจะใช้เวลามาก เนื่องจากบุคลากรบางคนไม่ได้นั่งทํางานที่โต๊ะประจํา จะหมุนเวียนไป
ปฏิ บัติหน้ าที่ตามจุ ดต่ างๆ หรื อไม่ได้มาปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผ ลทําให้รับรู้ข่าวสารล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์อีกด้วย
(lib_57_NA-5.10_2.1- 2.2)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.10_2.1 กระบวนงานการจัดการหนังสือราชการ
lib_57_NA-5.10_2.2 Flowchart การจัดการหนังสือราชการ (แบบเดิม)
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตาม
และประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมี การวางแผนและกํ าหนดขั้ นตอนปรั บปรุ งกระบวนการทํ างาน โดยพิ จารณาตาม
Flowchart ว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเวียนเอกสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบ จะใช้เวลา 2-3 วันจึงแล้วเสร็จ (ครบ
ตามรายชื่อบุคลากรที่ต้องรับทราบ) และกําหนดตัวชี้วัดว่า จากการเวียนโดยใช้อีเมลไปยังบุคลากร จะสามารถลด
ระยะเวลาการเวียนจาก 2-3 วัน เป็นภายใน 5-10 นาที คิดเป็น 90 % (lib_57_NA-5.10_3.1- 3.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.10_3.1 กระบวนงานการจัดการหนังสือราชการ
lib_57_NA-5.10_3.2 Flowchart การจัดการหนังสือราชการ (แบบใหม่)
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
ผลการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบในการรับและเวียนหนังสือราชการ มีการดําเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนงานที่
กําหนดไว้คือ ให้บุคลากรสํานักหอสมุดกลางทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีกลุ่มอีเมล 3 กลุ่ม ได้แก่
- บรรณารักษ์ จะใช้ librarians@swu.ac.th
- บุคลกรผู้ปฏิบัติงาน จะใช้ swulib@swu.ac.th
- บุคลากรของหอสมุด มศว องครักษ์ จะใช้ oklib@swu.ac.th
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.10_4.1 Flowchart การจัดการหนังสือราชการ (แบบใหม่)
5. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ พบว่า มีการใช้อีเมลในการแจ้งเวียน
หนังสือในกลุ่มต่างๆ มากขึ้น ทําให้บุคลากรสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ และรายงานผลการดําเนินการในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (lib_57_NA-5.10_5.1)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.10_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หน้า 4-6
6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางนําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 3 /2558
มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะในส่วนบุคลากรสังกัดงานบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้เปิดอีเมล
เป็นประจําทุกวัน โดยมอบหมายให้บุคลากรที่ประจําเคาน์เตอร์บริการเป็นผู้แจ้งทางวาจาว่า มีจดหมายเวียนทาง
อีเมล เพื่อให้ไปเปิดอ่านต่อไป (lib_57_NA-5.10_6.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
lib_57_NA-5.10_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หน้า 4-6

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5,6

6.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.11
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นายเชิดชาติ พุกพูน
โทรศัพท์ : 1-5380
นายเชิดชาติ พุกพูน
โทรศัพท์ : 1-5380
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การประหยั ด พลั ง งานตาม
ปี ง บประมาณ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการประหยั ด พลั ง งานในแต่ ล ะปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตลอด (lib_57_NA5.11_1.1,1.2) คณะกรรมการฯ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามนโยบายประหยั ด พลั ง งานของสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
(lib_57_NA-5.11_1.1,1.3) พั ฒ นามาตรการประหยั ด พลั ง งาน (lib_57_NA-5.11_1.4) วางแผนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและดําเนินการประหยัดพลังงาน ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานการประหยัดพลังงาน (lib_57_NA-5.11_1.5) และได้นําข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ที่หน้า
เว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th/power
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_1.1 คําสั่งสํานักหอสมุดกลางที่ 30/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2557
lib_57_NA-5.11_1.2 คําสั่งสํานักหอสมุดกลางที่ 34/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2558
lib_57_NA-5.11_1.3 นโยบายประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง หน้าเว็บไซต์ของสํานัก
หอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th/power
lib_57_NA-5.11_1.4 มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง หน้าเว็บไซต์ของสํานัก
หอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th/power
lib_57_NA-5.11_1.5 คู่มือประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง หน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง
http://lib.swu.ac.th/power
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2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ผลการดําเนินการ
มี ก ารจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานประหยั ด พลั ง งานตามปี ง บประมาณ (ปี ง บประมาณ 2557 และ
ปีงบประมาณ 2558) โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนงาน ดังนี้ (lib_57_NA-5.11_2.1, 2.2)
1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90
2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 80
ซึ่งสามารถดําเนินการได้สําเร็จบรรลุตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ตามผลการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ในปีการศึกษา 2557 (lib_57_NA-5.11_2.3) และ
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นต่อการอบรมเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17
มีนาคม 2558 (lib_57_NA-5.11_2.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.1 หน้าที่ 10-14 วาระที่ 4.3 หน้าที่ 16-18
lib_57_NA-5.11_2.2 แผนการดําเนินงานด้านโครงการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2558 (หน้า
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th/power/?page_id=121)
lib_57_NA-5.11_2.3 คู่มือประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง 2558 หน้า 20-24
lib_57_NA-5.11_2.4 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นต่อการอบรมเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม”
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางประกาศนโยบายการประหยัดพลังงาน มาตรการการประหยัดพลังงานเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางทราบและถือปฏิบัติ ทั้งในรูปของเอกสารและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานเป็นผู้ติดตามและรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
และที่ประชุมผู้บริหารทราบ lib_57_NA-5.11_3.1-3.6)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการดําเนินการตามแผน เช่น
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมฝึกการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นต้น
(lib_57_NA-5.11_3.7) และได้นําข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดกลาง
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_3.1 นโยบายประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง (หน้าเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง
http://lib.swu.ac.th/power/?page_id=121)
lib_57_NA-5.11_3.2 มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง
lib_57_NA-5.11_3.3 แผนการดําเนินงานด้านโครงการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2558 (หน้า
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th/power/?page_id=121)
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_3.4 คู่มือประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง
lib_57_NA-5.11_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4/2557
หน้าที่ 19 (รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน)
lib_57_NA-5.11_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2558
หน้าที่ 7-27
lib_57_NA-5.11_3.7 ภาพการจัดกิจกรรมหรือผลการจัดกิจกรรม
4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกําหนดไว้ ทั้งนี้ การประเมินผลความสําเร็จของแผนการดําเนินงานนั้น สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน เฉลี่ยร้อยละ 96 ได้แก่
1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
เข้าร่วมกิจกรรม จํ านวน 69 คน คิดเป็นร้ อ ยละ 94.52 ของบุ คลากรที่ต้องเข้าร่ วมการอบรมทั้งหมด 73 คน
(lib_57_NA-5.11_4.1)
1.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมการหนีไฟ มีบุคลากรสํานักหอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 97.33 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 75 คน (lib_57_NA-5.11_4.1)
2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90 โดยประเมินผลสําเร็จจากแบบติดตามผล
การดําเนินงานว่า บุคลากรมีพฤติกรรมตามแบบติดตามหรือไม่
นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการประหยัด
พลังงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา (lib_57_NA-5.11_4.2, 4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงาน ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 1.1.1 –
วาระที่ 1.1.2
lib_57_NA-5.11_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงาน ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 1.1.8 หน้า 19
lib_57_NA-5.11_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 1.3.21.3.6 หน้า 7-13
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5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การประหยั ด พลั ง งานได้ ป ระเมิ น และวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงานด้านโครงการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2557 และผลการสํารวจความคิดเห็นการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากร พร้อมทั้งได้จัดทําโครงการและแผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน
ประจําปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง (lib_56_5.11. 5.1) และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงตัวชี้วัด
ความสํา เร็ จ ของโครงการในปี ง บประมาณถั ด ไป โดยเปลี่ย นจากการวั ด จํา นวนผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม เป็ น การวั ด
ความสําเร็จของแต่ละกิจกรรม (lib_56_5.11. 5.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.11_5.1 รายงานประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม
2558 วาระที1.4.1-1.4.4 หน้า 7-11
lib_57_NA-5.11_5.2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17
มิถุนายน 2558 วาระที่ 1.3.2-1.3.6 และวาระที่ 4.9 หน้า 7-13, 49
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ NA-5.13
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงานผล

:
:
:
:
:

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ (P)
ปีการศึกษา
นางมัณฑนา เจริญแพทย์
นางมัณฑนา เจริญแพทย์
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

โทรศัพท์ : 1-5379
โทรศัพท์ : 1-5379

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางมีการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (lib_57_NA5.13_1.1) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง เผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัดและที่หน้าเว็บไซต์
ของห้องสมุด และยังให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (lib_57_NA-5.13_1.2) ที่ประกอบด้วยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง
เพื่อทําหน้าที่ดูแล กํากับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.13_1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
lib_57_NA-5.13_1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางได้ กํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557
(lib_57_NA-5.13_2.1) และมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ มีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ QA SAR Online และรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร
สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง (lib_57_NA-5.13_2.2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก
หอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.13_2.3)
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง lib_57_NA5.13_2.4)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.13_2.1 แผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-5.13_2.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 หน้า 14-15
lib_57_NA-5.13_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หน้า 2-3
lib_57_NA-5.13_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันที่
17 มิถุนายน 2558 หน้า 1
3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผน
กลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางนําผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษา2556 มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 (lib_57_NA-5.13_3.1) และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ของ
หน่วยงาน กล่าวคือ มีการดําเนินงานหรือมีการนําไปปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
(lib_57_NA-5.13_3.2–3.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.13_3.1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
lib_57_NA-5.13_3.2 แผนปฏิบัตกิ าร สํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
lib_57_NA-5.13_3.3 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาคุณภาพกับแผนปฏิบัติการประจําปี 2558
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน
ผลการดําเนินการ
จากการตรวจประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ใ ห้
ข้ อ เสนอแนะหรื อ ข้ อ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ในตั ว บ่ ง ชี้ ต่ า งๆ (lib_57_NA-5.13_4.1) ทางสํ า นั ก หอสมุ ด กลางได้ นํ า
ข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
จากองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ได้ริเริ่มจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนาที่ตรงกับสายงานและความก้าวหน้าของแต่ละ
บุคคล (lib_57_NA-5.13_4.2)
จากองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการตรวจประเมินได้เสนอให้มีการบูรณาการ
กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ ภารกิ จ อื่ น เช่ น การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ซึ่ ง ได้ นํ า กิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับกับโครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัด
มงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เป็นต้น
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สํานักหอสมุดกลาง

รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.13_4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 หน้า 12-17
lib_57_NA-5.13_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2558
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13-15
5. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดย
มีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดกลางร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง
ได้แก่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (lib_57_NA-5.13_5.1) โดยมีกิจกรรมที่จัดร่วมกัน ได้แก่ การประชุมผู้บริหารทุก 3
เดือน และ การประชุมคณะทํางานเครือข่าย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการประชุมผู้บริหารเครือข่ายทุกครั้ง
จะกําหนดให้มีการบรรยายทางวิชาการที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ของห้องสมุดเครือข่าย (lib_57_NA-5.13_5.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
lib_57_NA-5.13_5.1 บันทึกการลงนามความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 3
lib_57_NA-5.13_5.2 เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

1,2,3,4,5

5.00

5.00 ข้อ

สํานักหอสมุดกลาง

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

✓

5.00

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยเป็นประจําทุกปี
2. มีกิจกรรมการสอนทักษะการสืบค้นสารสนเทศให้แก่
คณาจารย์และนิสิต
3. มีการสํารวจและวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ทรัพยากรสารสนเทศกับตําราหลัก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ประชาสัมพันธ์ผลการปรับปรุงที่ได้ดําเนินการแล้ว
แก่ผู้ใช้บริการ
2.พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศด้วย
ตนเอง
3.รายงานผลการสํารวจให้แก่คณะ/ภาควิชาเพื่อจะ
ได้ปรับปรุงรายการตําราหลักให้ทันสมัย

จุดที่ควรพัฒนา
1.บรรณารักษ์ประสานงานควรหาแนวทาง
การทํางานร่วมกับคณาจารย์ให้มากขึ้น
2.แสวงหาเครือ่ งมือใหม่ๆ ทีช่ ่วยในการค้นคว้าและวิจัย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1.มีการดําเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม
แบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียนจังหวัดนครนายก
จุดที่ควรพัฒนา
1.เพิ่มช่องทางการให้สารสนเทศแก่ชุมชนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
1.มีแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดกิจกรรมแบ่งปัน
ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน
จังหวัดนครนายก
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนมากขึ้น
2.แนะนําการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย SWU
Discovery
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

นวัตกรรม (ถ้ามี)

สํานักหอสมุดกลาง

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1.มีรูปแบบการดําเนินงานที่เป็นระบบ
2.มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้น
2.ควรจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1.บุคลากรมีการทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมี
งานวิจัยสถาบันเพื่อแก้ปัญหาในการทํางาน
2.มีการดําเนินการเรื่องการประหยัดพลังงานที่
เข้มแข็ง
3.กําหนดค่านิยม we care เป็นสมรรถนะหลักใน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักถึงความสําคัญ เป็นการควบคุมให้บุคลากร
ถือปฏิบัติ และจัดกิจกรรมจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
4.มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
จุดที่ควรพัฒนา
1.วางกลยุทธ์ในการจัดหาครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)

สํานักหอสมุดกลาง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.กระตุ้นให้บคุ ลากรเสนอโครงการวิจัยอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง
2.ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ใช้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS)
เลือก
หน่วยงาน

สํานักหอสมุดกลาง

ปีการศึกษา

ข้อมูลจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา

2557

2557

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ลาศึกษาต่อ
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ลาศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
รวมจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

93.0

ตั้งค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ สํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

หน่วย

I
I
P
P
P

ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
คะแนน
ข้อ
ข้อ
ข้อ

2557

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิ ตบัณฑิ ต
NA-1.1
NA-1.2
NA-1.3
NA-1.4
NA-1.5
NA-1.6
NA-1.7
NA-1.8
NA-1.9
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อาจารย์ประจําหน่วยงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหน่วยงานที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
การสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน

I

P
P
P

4 ข้อ

4 ข้อ

สํานักหอสมุดกลาง

NA-1.10

ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน

O

คะแนน

4.00

NA-1.11

ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อ
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

O

คะแนน

4.00

4 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
NA-3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
NA-3.2 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
NA-3.3 การบรรลุเป้าหมายในการหารายได้ของหน่วยงาน

P
P

ข้อ
ข้อ

O

ร้อยละ

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
NA-4.1 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

P
P

ข้อ
ข้อ

P
P
O
P

ข้อ
ข้อ
คะแนน
ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์
NA-5.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
NA-5.4 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
NA-5.5
การปฏิบัติงาน
NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง
NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้
NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
NA-5.11 การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
NA-5.12 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
NA-5.13 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
NA-5.14
มหาวิทยาลัย
NA-5.15 ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NA-5.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รวมจํานวนตัวบ่งชี้ที่ทําการตั้งค่าเป้าหมาย

สํานักหอสมุดกลาง

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

O
P
P
P
P
P
O
P

5 ข้อ
ร้อยละ
ร้อยละ
80.00
คะแนน 3.00
6 ข้อ
ข้อ
5 ข้อ
ข้อ
5 ข้อ
ข้อ
6 ข้อ
ข้อ
5 ข้อ
ข้อ
คะแนน
5 ข้อ
ข้อ

O

คะแนน

O
O

คะแนน
คะแนน

I

17
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ข้อมูลพื้นฐาน สํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
ตัว
บ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

2557

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
1

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
413.00
สนับสนุน การเรียนการสอน
2 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการ
1,628.1
เรียนการสอน
3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียน
3.94
การสอน (คะแนนเต็ม 5)
NA-1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสํานัก
203.00
หอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
2 ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อ
847.00
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการ
4.17
สนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
1 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
2 จํานวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
3
ค่าร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้

90.00
93.0
ร้อยละ
96.77

NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1 จํานวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
2 จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
5
ร้อยละของข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจ

78

93.0
81.0
270.54
3.34
ร้อยละ
87.10

สํานักหอสมุดกลาง

ผลดําเนินงานตามตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพ สํานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

2557

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
เกณฑ์ข้อ 1 มีการสํารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

มี

เกณฑ์ข้อ 2

มีการนําผลการสํารวจความต้องการตามข้อ 1 มากําหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการวิจัย รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย

มี

เกณฑ์ข้อ 3

มีการดําเนินงานตามแผนฯ และมีการกํากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

มี

เกณฑ์ข้อ 4

มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนด และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

เกณฑ์ข้อ 5

มีการนําผลสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

มี

เกณฑ์ข้อ 6

มีพัฒนาการของผลการดําเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดีเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีพันธกิจ
เดียวกัน

มี

NA-1.9 มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการสํารวจตําราหลักที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

มี

เกณฑ์ข้อ 2

มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาขา

มี

เกณฑ์ข้อ 3

มีการจัดหาตําราหลักได้ทุกหลักสูตรที่ตอบการสํารวจตามข้อ 1

มี

เกณฑ์ข้อ 4

มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตและอาจารย์มีทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน

มี

เกณฑ์ข้อ 5

มีการเก็บสถิติการใช้ วิเคราะห์ผลการสํารวจหรือสถิติต่างๆ อุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงตําราหลัก
และสื่ออื่นที่สนับสนุนการเรียนการสอน

มี

เกณฑ์ข้อ 6

นําเสนอข้อมูลของเกณฑ์ในข้อ 5 แก่คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

มี

สํานักหอสมุดกลาง
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
NA-3.2 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มี

เกณฑ์ข้อ 2

มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือ
สังคมเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มี

เกณฑ์ข้อ 3

มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
แสดงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคมและนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

เกณฑ์ข้อ 4

นําผลการประเมินและผลการพิจารณาตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคม

มี

เกณฑ์ข้อ 5

บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย

มี

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
NA-4.1 : การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน

มี

เกณฑ์ข้อ 2

กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มี

เกณฑ์ข้อ 3

ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มี

เกณฑ์ข้อ 4

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มี

มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และบุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย

มี

เกณฑ์ข้อ 5

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
NA-5.1 : กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์
เกณฑ์ข้อ 1
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) และค่าเป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
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มี
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เกณฑ์ข้อ 2

มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยกําหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร

มี

เกณฑ์ข้อ 3

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

เกณฑ์ข้อ 4

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

มี

มีการกําหนดคู่เทียบสมรรถนะและกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ไม่มี

เกณฑ์ข้อ 5

เกณฑ์ข้อ 6

NA-5.2 : ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1 คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/
หรือหน่วยงานกําหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและมีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 2

ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น

เกณฑ์ข้อ 3

ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจําปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน

เกณฑ์ข้อ 4

มี

มี
มี
มี

เกณฑ์ข้อ 5

ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน

มี

เกณฑ์ข้อ 6

ผู้บริหารระดับสูงนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการนําองค์กร
และวางแผนพัฒนาตนเอง

มี

NA-5.4 : ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์ข้อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และ
ความต้องการของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

มี

เกณฑ์ข้อ 2

มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์

มี

เกณฑ์ข้อ 3

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ

มี

สํานักหอสมุดกลาง
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เกณฑ์ข้อ 4

มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

เกณฑ์ข้อ 5

มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

มี

NA-5.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เกณฑ์ข้อ 2
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบ
การวิเคราะห์ ดังเช่น
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่าง
น้อย 2 ประเด็น
เกณฑ์ข้อ 3
เกณฑ์ข้อ 4

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2
มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงานและ
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

มี

มี

มี

มี

เกณฑ์ข้อ 5

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ

มี

เกณฑ์ข้อ 6

มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

มี

เกณฑ์ข้อ 7

NA-5.8 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้
เกณฑ์ข้อ 1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทํางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะทํางาน
เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
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มี

มี
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เกณฑ์ข้อ 3

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 เพื่อ
กําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

มี

เกณฑ์ข้อ 4

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ
หรือคณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ

มี

เกณฑ์ข้อ 5

รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
นําไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มี

เกณฑ์ข้อ 6

มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

มี

เกณฑ์ข้อ 7

นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ในปีต่อไป

มี

NA-5.9 : การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1 มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรดําเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการทํางานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 3
เกณฑ์ข้อ 4
เกณฑ์ข้อ 5

มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและทําการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 1
โครงการต่อปีที่ประเมิน
มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางาน
ของหน่วยงาน
มีการนําผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง

NA-5.10 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
เกณฑ์ข้อ 1 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย
(Waste) เพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
เกณฑ์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
เกณฑ์ข้อ 3
เกณฑ์ข้อ 4
เกณฑ์ข้อ 5

สํานักหอสมุดกลาง

วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง
มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์ข้อ 6

มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

NA-5.11 : การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ
เกณฑ์ข้อ 2

มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เกณฑ์ข้อ 3

มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา

เกณฑ์ข้อ 4
เกณฑ์ข้อ 5

มี
มี
มี
มี

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป

มี

NA-5.13 : การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์ข้อ 1 คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์ข้อ 2 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์ข้อ 3
เกณฑ์ข้อ 4
เกณฑ์ข้อ 5
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มี

มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่
แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

มี

มี

มี
มี

มี

สํานักหอสมุดกลาง

ข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ (Quality)
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2557
ตารางทีป่ .1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาขาวิชา

สํานักหอสมุดกลาง

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-1.5
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละการวิจยั
NA-1.9
NA-1.10

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

เกณฑ์การประเมินคะแนน

หน่วยนับ
1

2

3

4

5

เป้า
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ

บรรลุ
เป้าหมาย

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้
/
4 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ

มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศทีส่ นับสนุ นการ
เรียนการสอน

P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3,4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

4 ข้อ

ระดับความพึงพอใจของนิสติ และคณาจารย์ต่อ
บทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการสนับสนุ นการ
เรียนการสอน

O

คะแนน

ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

4.00

1,628.
05

O

คะแนน

ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

4.00

คะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

4.53
5.00

6 ข้อ

/

5.00

413.00

3.94

X

3.94

847.00 203.00

4.17

/

4.17

1,2,3,4,5,6

NA-1.11
ระดับความพึงพอใจของนิสติ อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสํานัก
หอสมุดกลางในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั
องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิ ชาการ
NA-3.2
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
NA-4.1
การดําเนินการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักหอสมุดกลาง

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3,4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

4 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ
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5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00
5.00
5.00
5.00

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ
NA-5.1
กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5,

5 ข้อ

/

4.00

NA-5.2

ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงาน

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน

O

ข้อ

NA-5.4

ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

P

ข้อ

5 ข้อ

/

5.00

NA-5.5

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน

I

96.77

/

5.00

NA-5.6

ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน

NA-5.7

NA-5.3

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 11 ตัวบ่งชี้

4.76

5 ข้อ

4 ข้อ

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพ

ร้อยละ
80.00

O

คะแนน

ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร

3.00

-

3.34

/

3.34

ระบบบริหารความเสีย่ ง

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3-4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7 ข้อ

/

5.00

NA-5.8

การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรเรียนรู้

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3-4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7 ข้อ

/

5.00

NA-5.9

การส่งเสริมการใช้งานวิจยั สถาบันเพือ่ การพัฒนา
หน่วยงาน
การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)

P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1-2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สงิ่ แวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

NA-5.10
NA-5.11
NA-5.13

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

1,2,3,4,5
90.00

93.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 17 ตัวบ่งชี้
**** หมายเหตุ
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สํานักหอสมุดกลาง

4.73

ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 หน่วยงานสํานักหอสมุดกลาง
องค์ประกอบคุณภาพ

จํานวนตัว
บ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

ผลการประเมิน

P

O

คะแนนเฉลี่ย

5.00

4.06

4.53

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต

4

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1
1

-

5.00
5.00

-

5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

11
17

5.00
1
5.00

4.89
12
4.97

3
4.06

4.76
17
4.73

การดําเนินงานระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

ผลการประเมิน

สํานักหอสมุดกลาง

หมายเหตุ

การดําเนินงานระดับดีมาก
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
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