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ส่วนสาระ 
          ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 มีสถานภาพเป็นแผนก 
ภายใต้ชื่อแผนกห้องสมุด” โดยมีที่ท าการแห่งแรกอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1    ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานที่มาอยู่ 
ณ อาคาร  3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช)   โดยมีที่ท าการอยู่ที่ชั้น 1  ชั้น  2   และส่วนหนึ่งของชั้น 3   และ
ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นส านัก โดยมีชื่อว่า “ส านักหอสมุด (Central Library)”   เมื่อปี พ.ศ. 2528   พร้อมทั้งได้ย้ายที่
ท าการมาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531  จนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 
2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)”  และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library & Academic Resource Center) 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน 

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ 
 

ปรัชญา ปญฺญา  นราน    รตน    =    ปัญญาเป็นรตันะของนรชน 

ปณิธาน 
 

ส่งเสริมความรู้   ควบคู่บริการ   ข่าวสารทันสมัย   ก้าวไกลสูส่ากล  
ซึ่งสอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ท่ี “มุ่งมั่นจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการด ารงชีวิต 
และมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ” 

วัฒนธรรมองค์กร 1.การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (Customer Focus) และวัดความส าเร็จขององค์กรด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2.การบริการด้วยใจ 
3.การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การบรหิารจดัการอย่างตอ่เนื่อง 

อัตลักษณ ์ บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและใส่ใจในการให้บริการ 
พันธกิจ วัตถุประสงค ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ
ห้องสมุดให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร และความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 

1. เพื่อจัดหาและรวบรวม (จัดซื้อ
รับบริจาค, แลกเปลี่ยน, และ
สร้างเครือข่าย) ทรัพยากรสารสน 
เทศ ท่ีสอดคล้อง เหมาะสมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ และ
ครอบคลมุทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
(Information Resource 
Center) 

1.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการสารสนเทศในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะ 
สม และบริหารทรัพยากร
สารสนเทศให้ครอบคลุม
วิชาการที่มีการสอนได้อย่าง
คุ้มค่า 

1.บริหารทรัพยากร
สารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนยุค
ใหม่ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน ทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และ
ทรัพยากรฯ มีการถูกใช้
อย่างคุ้มค่า 

พันธกิจ วัตถุประสงค ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
2. พัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการ
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สร้างองค์ความรูเ้ชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศให้เกดิ

2.ความร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภายนอก



หลักของชุมชน 
และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความหลากหลาย  มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสาร 
สนเทศและบริการร่วมกัน
ได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ และมีส่วน
ร่วมในการให้บริการแก่
สังคม 

3. พัฒนาบริการ
ของห้องสมุดให้มี
คุณภาพและ
ส่งเสริมทักษะการ
เข้าถึงสารสนเทศ 

3. เพื่อให้บริการวิชาการและ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และการศึกษาเรยีนรู้ด้วย
ตนเองให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และบุคคลภายนอก 
ทั้งในมหาวิทยาลัยชุมชนและ
สังคม เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

3.มุ่งเน้นการให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

3.พัฒนาทักษะ
สารสนเทศ และ
ทักษะการรอบรู้
เทคโนโลยีสารสน 
เทศ ให้กับผู้รับ 
บริการ 

3.ให้บริการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้อง 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย และแหล่งรวม
คลังข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

4.สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศและ
การบริการ 
 

4.บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่
คุณภาพที่ย่ังยืน 
 

4.เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการและการ
เผยแพร่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย
สยาม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็น
แหล่งข้อมลูข่าวสารที่
ทันสมัยของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 
ได้อย่างเหมะสม 

5.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
บุคลากรใหม้ีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 
 

5.พัฒนาความรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ

5.เป็นองค์กรต้นแบบแห่ง
การเรียนรู้ 

6.บุคลากรมสีมรรถนะ 
และศักยภาพแบบมืออาชีพ 

 
- แผนการด าเนนิงาน 

          ในปีการศึกษา 2563  ส านักฯ มีแผนงาน 11 แผนงาน โดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานของแผนงานไว้ รวม 11 ตัวบ่งชี้ และมีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ โดยมีตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความส าเร็จของโครงการรวมทั้งหมด  29  ตัวบ่งชี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานที่ 1  แผนพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสน เทศ อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์): ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 2 โครงการ  4 ตัวชี้วัด (บรรลุ 4 ตัวชี้วัด) 
          1. โครงการ "การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2563”  
          2. โครงการ "การปรับปรุงคุณภาพรายการทรัพยากรสารสนเทศ" 
 



แผนงานที่ 2  แผนพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน:  มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษาละ 1 หน่วยงาน (ตัว
บ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์): ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ  2 ตัวชี้วัด (บรรลุ 2 ตัวชี้วัด) 
          3. โครงการ "ความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan) 
ด้วยระบบออนไลน์ EDS (EBSCO Discovery Service)” 
แผนงานที่ 3  แผนงานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระดับความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80: ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ  2  ตัวชี้วัด (บรรลุ 2 ตัวชี้วัด) 
          4. โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2563” 
แผนงานที่ 4   แผนงานควบคุมมาตรฐานส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศทศ  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯมีค่าคะแนนอยู่ในระดับดีกว่า ปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (ปีการศึกษา 2562 คะแนน 3.80 คะแนน) :ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ 5 ตัวชี้วัด (บรรลุ 4/ไม่
บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) 
          5. โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม ปีการศึกษา 2563” 
แผนงานที่ 5  แผนงานบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน:  5  ความเสี่ยงของส านักฯ ที่อยู่ในระดับสูง ลดลงอย่างน้อย 1 ปัจจัย: ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ 1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด (บรรลุ 1/ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) 
          6. โครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” 
แผนงานที่ 6  แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานส าหรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ส านักฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องสมุดสีเขียว: ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 
โครงการ  2 ตัวชี้วัด (ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด) 
          7. โครงการ "ห้องสมุดสีเขียว" 
แผนงานที่ 7  แผนงานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระดับความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80: ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ  1 ตัวชี้วัด (บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) 
          8. โครงการ “การเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบTDC ของเครือข่าย ThaiLIS” 
แผนงานที่ 8  แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัวบ่งชี้ 
มส.): ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ  4  ตัวชี้วัด (บรรลุ 4 ตัวชี้วัด) 
          9. โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” 
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของส านักฯ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) 
(ตัวบ่งชี้ มส.): ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด (บรรลุ 1/ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) 
          10. โครงการ “การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริกหารและการตัดสินใจด้วย Digital Content” 
แผนงานที่ 10  แผนงานการจัดการความรู้ (KM)  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระบบการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัวบ่งชี้ มส.): 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 โครงการ  2  ตัวชี้วัด (บรรลุ 2 ตัวชี้วัด) 
          11. โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” 
แผนงานที่ 11   แผนพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่สากล  
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน: ระบบการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัวบ่งชี้ มส.): ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 1 
โครงการ  3  ตัวชี้วัด (บรรลุ 2 /ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) 



          12. โครงการ "การพัฒนาบุคลากรไปสู่ความก้าว หน้าอย่างยั่งยืน" 
 
สถานภาพทางกายภาพ 
          ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (12 ชั้น)    
 
โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
          ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การบริหารงานมี
ความกระชับ เนื่องจากจ านวนบุคลากรลดน้อยลง โดยให้เหลือ 2 แผนก 1 ศูนย์ 1 ส านักงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนก
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   แผนกบริการและประชาสัมพันธ์  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ 
ส านักงานบริหาร (จากเดิมมีการแบ่งส่วนงานเป็น 6 แผนก ซึ่งประกอบด้วย   แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
แผนกบริการ  แผนกวารสารและเอกสาร   แผนกโสตทัศน์บริการ  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศส านักทรัพยากร
สารสนเทศ  และส านักงานเลขานุการส านักทรัพยากรสารสนเทศ) ดูที่ “แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานส านักหอสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ”ประกอบ 
 
 

 
 



จ านวนบุคลากร งบประมาณ 
          ปัจจุบันส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งหมด 15 คน โดยมีบุคลากรสาย
วิชาชีพบรรณารักษ์จ านวน 9 คนและสายวิชาชีพอ่ืนๆ จ านวน 6 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/ 
สัปดาห์ และบุคลากรอัตราพิเศษ (พิการ) 1 คน) 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
1.1)   กระบวนการพัฒนาแผน   (เป้าหมาย :  .......5......  ข้อ) 
ข้อที่ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของหน่วยงาน มีการน าแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

   

ข้อที่ 2 มีตัวบ่งชี้ของแผนงานและโครงการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

   

ข้อที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน    
ข้อที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
   

ข้อที่ 5 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   

 ผลการด าเนินงาน   .............5..........ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 (......5...../1) = ……5.00…….. 
จุดเด่น 
 
 
จุดควรพัฒนา : 

- ควรระบุให้ชัดเจนถึงความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ กับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักฯ โดย
แสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์ใดสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายใดของส านักฯ 

- ส านักฯ ควรมีการปรับตัวบ่งชี้ของแต่ละแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้สามารถประเมินได้
อย่างชัดเจนว่าการด าเนินงานตามแผนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

- การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องมีความชัดเจน 
- การเขียนผลการด าเนินงานควรเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพในแต่ละข้อ 

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
 
 
 
 

 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
2.1)    มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน (เป้าหมาย :  .......6......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการครอบคลุม

พันธกิจของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล    
ข้อที่ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานให้

ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ 
   

ข้อที่ 4 มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย    
ข้อที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล    
ข้อที่ 6 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 
   

 ผลการด าเนินงาน   ...........6............ขอ้    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

2.2)   มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ (เป้าหมาย :  .......5......  ข้อ)    
ข้อที่ 1 มีแผนในการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมบริการทุก

ประเภทของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุก
ประเภทของหน่วยงาน 

   

ข้อที่ 3 มีการส ารวจความต้องการจากผู้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ    
ข้อที่ 4 น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล    
ข้อที่ 5 น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน    
 ผลการด าเนินงาน   ............5...........ขอ้    คิดเป็น ........5....... คะแนน  
2.3 ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย :  .......มากกว่า 3.51.......... )   
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน 

(คะแนนเต็ม 5) 
   

 ผลการด าเนินงาน   ........3.78.......    คิดเป็น .......3.78........ คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
2.4)   ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (เป้าหมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ

หน่วยงาน และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   

ข้อที่ 2 มีการด าเนินงานตามระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

   

ข้อที่ 3 มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงทรัพยากรฯ  

   

ข้อที่ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศได้ทันเวลา มีความทันสมัยและเพียงพอ 

   

ข้อที่ 5 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา     
 ผลการด าเนินงาน   ...........5..........ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

2.5)   การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้   (เป้าหมาย :  ........5.....  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการส ารวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ให้บริการ 
   

ข้อที่ 2 มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

   

ข้อที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผนการที่ก าหนด    
ข้อที่ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   

ข้อที่ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา    
 ผลการด าเนินงาน  ............2...........  คิดเปน็ ........2....... คะแนน  

2.6) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด (เป้าหมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด     
ข้อที่ 2 มีการด าเนินงานตามแผน    
ข้อที่ 3 มีการประเมินผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการ

ใช้บริการห้องสมุดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
ข้อที่ 4 มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงาน    
ข้อที่ 5 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น    
 ผลการด าเนินงาน  ......5............  คิดเป็น .......5........ คะแนน    
 คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ 2 (....25.78......./6) = ……4.30…….. 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา : 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรให้ครอบคลุมผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะค าถามควรครอบคลุม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

- ควรมีการวิเคราะห์ผลการส ารวจ โดยแยกตามกลุ่มผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ทราบว่าความต้องการของ



ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้น ามาจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

- การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินยังไม่ชัดเจน  
- ส านักฯ มีการส ารวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ รวมทั้งมีการจัดท าแผน 

แต่ยังไม่มีการด าเนินการ  ซึ่งทางส านักฯ ควรที่จะด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการองผู้รับบริการ  

- ตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน ยังไม่สะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานอย่างแท้จริง ควรปรับตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและแต่ละแผนงาน 

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
 



ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 

 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.1)   ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  (เป้าหมาย :  ......6.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

   

ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

   

ข้อที่ 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

   

ข้อที่ 4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

   

ข้อที่ 5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

ข้อที่ 6 กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

   

 ผลการด าเนินงาน   .........5..............ข้อ    คิดเป็น .......4........ คะแนน    

3.2)   การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้  (เป้าหมาย :  .......5......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

   

ข้อที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   

ข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   

ข้อที่ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   

 ผลการด าเนินงาน   ............5...........ขอ้    คิดเป็น ........5....... คะแนน    

 
 



 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.3)   ระบบการพัฒนาบุคลากร  (เป้าหมาย :  .......7......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน    
ข้อที่ 2 การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด    
ข้อที่ 3 มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   

ข้อที่ 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   

ข้อที่ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร    
ข้อที่ 6 มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร    
ข้อที่ 7 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร   พบว่าการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุง
ยังไม่ชัดเจน 

 ผลการด าเนินงาน   ............6...........ขอ้    คิดเป็น .......4........ คะแนน    
3.4)   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (เป้าหมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

หนว่ยงาน การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  

   

ข้อที่ 2 มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    
ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
   

ข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี
ก าหนด 

   

 ผลการด าเนินงาน   ..............3.........ขอ้    คิดเป็น ......3......... คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.5) ระบบบริหารความเสี่ยง   (เป้าหมาย :  .......5......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง    
ข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
    - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
   - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

   

ข้อที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   

ข้อที่ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

   

ข้อที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีความเสียง
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ประเด็น 

   

 ผลการด าเนินงาน   ............4...........ข้อ    คิดเป็น .......4........ คะแนน    
3.6) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เป้าหมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
   

ข้อที่ 2 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย                                                     
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ                                    
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สถาบันตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสถาบัน
ก าหนด 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

   

ข้อที่ 3 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 

   

ข้อที่ 4 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

   



 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
ข้อที่ 5 มีการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ คณะวิชา/ 

มหาวิทยาลัย 
   

 ผลการด าเนินงาน   ...........4............ข้อ    คิดเป็น ......4......... คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 (.....24....../6) = ……4.00…….. 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา : 

- ควรมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคคลากร  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

- ส านักฯ ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ   

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 
ผลการประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

5.00 
(..5.../...1...) 

 
(..5.../...1...) 

 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5  
(5 ข้อ) 

5  
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 4.30 
(..25.78.../..6..) 

4.30 
(..25.78.../...6..) 

 ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน  

5 
(6 ข้อ) 

5 
(6 ข้อ) 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 
(5 ข้อ) 

5 
(5 ข้อ) 

 ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.78 
(ระดับ 3.78) 

3.78 
(ระดับ 3.78) 

 ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

5 
(5 ข้อ) 

5 
(5 ข้อ) 

 ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2 
(2 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุด 

5 
(5 ข้อ) 

5 
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 4.17 
(..25.../...6...) 

4.00 
(..24.../...6...) 

 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 4 
(5 ข้อ) 

4 
(5 ข้อ) 

 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 
(5 ข้อ) 

5 
(5 ข้อ) 

 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 
(7 ข้อ) 

4 
(6 ข้อ) 

 3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 3 
(3 ข้อ) 

3 
(3 ข้อ) 

 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 
(4 ข้อ) 

4 
(4 ข้อ) 

 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
(4 ข้อ) 

4 
(4 ข้อ) 

 ผลการประเมิน 4.29 
(.55.78../..13...) 

4.21 
(..54.78../..13..) 



 

ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 

1) ส านักฯ ควรปรับ function ของห้องสมุดให้ตอบรับกับยุคดิจิทัล มุ่งเน้นการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลให้
มากยิ่งขึ้น  โดยเพ่ิมบริการทางดิจิทัลให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยอาจเพ่ิม
การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล 

2) ส านักฯ มีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์  อาทิ ฐานข้อมูลออนไลน์ แต่ยังขาดการเก็บสถิติและข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะท าให้ทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังควรมีการประเมินผลการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้เหมาะสม 

3) ส านักฯ ควรมีการจูงใจให้คนมาใช้บริการ  โดยจัดให้มีบริการที่หลากหลาย อาทิ การปรับพ้ืนที่ห้องสมุดให้
เป็น working space เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

4) ส านักฯ มีพันธกิจคือ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของชุมชนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ซึ่งก็ได้มีการด าเนินการโดยการจัดพ้ืนที่ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน อาทิ มุมเด็ก มุมเตรียมสอบ 
มุมฝึกภาษา  มุมวิทยาศาสตร์ มุมดาราศาสตร์ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ดี ยังมีบุคคลภายนอกมาใช้บริการ
ค่อนข้างน้อย  ทั้งนี้ เนื่องจากทางส านักฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนเชิงรุกในการส่งเสริมให้ชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกมาใช้บริการ  ดังนั้นจึงควรจัดท าแผนเชิงรุก โดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทาง Social media 
เพ่ือแนะน าบริการต่างๆ  ที่จะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนสนใจและหันมาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น 

5) ส านักฯ ควรมีการน า Social media มาช่วยในการท างานให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว  โดยเฉพาะการน ามาใช้ในการอบรมนักศึกษา อาทิ การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล  โดย
อาจท าเป็น Clip video ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน  ให้เข้าถึงนักศึกษา
จ านวนมาก อีกทั้งนักศึกษายังสามารถกลับมาใช้ซ้ าได้ หรือ on demand ได ้

 

 


