
  

แบบฟอร์มเสนอโครงการปีการศึกษา 2561 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
       โครงกำร ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ 3  สร้ำงคนและระบบงำน ตัวชึ้วัดที่ 3.5 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศฯ 
        โครงกำร ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศำสตร์และแผนของมหำวิทยำลัย แต่เป็นโครงกำรตอบสนองนโยบำยกำร

พัฒนำคณะวิชำ/หน่วยงำน โดยก ำหนดภำยใต้แผนของคณะ/หน่วยงำน 
 
ชื่อโครงการ: โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยา 
          ลัยสยาม ปีการศึกษา 2561” 
 

หลักการและเหตุผล  
            ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยได้เริ่มจำกกำรจัดท ำ “แผนงานการสร้างระบบประกัน
คุณภาพส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ
อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจำก  ส ำนักฯ เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศที่ส ำคัญยิ่งในกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพ ดังนั้น  การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดย่อมต้องมีคุณภาพ  จึงจะสามารถตอบสนองและทันต่อการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ได้ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ 
           ส าหรับปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพให้มีลักษณะเฉพาะตรงตามภารกิจหลัก
ของส านักฯเพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะ
ให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรให้มำกยิ่ งขึ้น  เพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และได้
มุ่งเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาตามที่คณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า  รวมทั้ง
การน าผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านที่ได้คะแนนน้อยถึงปานกลาง  มำวำงแผนพัฒนำ  ดังนั้น  ส ำนักฯ จึง
ได้จัดท ำโครงกำร “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 
2561” ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักฯ มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้คุณภำพของกำรให้บริกำร  กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของส ำนักฯ มีส่วนในกำรส่งเสริมให้
มหำวิทยำลัยสยำมมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้ห้องสมุด (ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษำในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปริญญำตรี  จนถึงระดับปริญญำ
เอก คณำจำรย์  บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลภำยนอก) จ ำนวนประมำณ 12,000 คน 
ข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี)  ควรมีกิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในหน่วยงำน อำทิ กิจกรรมยกย่อง
บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น 
 
รูปแบบการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทรัพยากรสารสนเทศ จัดท าเอกสาร และตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักฯ 
 
สถานที่ด าเนินโครงการ ส ำนกัหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม  
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน  ส.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
 
 



  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

กำรด ำเนินงำน 
 ระยะเวลำ 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

1.ประชุม “คณะกรรมการบริหารส านักฯ”  2 
เดือน / ครั้งเพื่อ     
-วิเครำะห์ปญัหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักฯ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและน ำมำ
ปรับปรุง/แกไ้ข 
-มอบหมำยหรือก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผูต้รวจ
ประเมิน ให้ชัดเจน 
-น ำเสนอแผนงำน/โครงกำรฯ ต่ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำนและกำรพัฒนำ
ส ำนักฯ 
-ทบทวนปณิธำน พันธกิจ  วัตถุประสงค์ของ
ส ำนักฯ และตัวช้ีวัดคณุภำพให้มี
ลักษณะเฉพำะตรงตำมเอกลักษณข์อง
หน่วยงำน 
-ติดตำมและประเมินกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของ
ส ำนักฯ 

             

2.ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมลูสถิติกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักฯ 
พร้อมท้ังจัดท ำ“รายงานประจ าปี”   

             

3.ด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำร “รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)” 

             

4.ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนภำยในโดย “คณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน” 

            ก.ย.
62 

5.ประชำสัมพันธ์และเผยแพรผ่ลกำรประเมิน
กำรประกันคณุภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักฯ  ที ่
 https://e-library.siam.edu 

            ก.ย.
62 

      
 งบประมาณ  (กรณีไม่มีโครงกำรย่อย) 
ที ่ รายการ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
1 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนประจ ำปี และ รำยงำน

กำรประเมินตนเองทั้งก่อนและหลงักำรประเมิน 
 

รีม 
 
2 

 
- 

 
ใช้งบฯเบิกกระดำษจำก

ส่วนกลำงพัสดุของ
มหำวิทยำลยั 

2 ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนผู้ตรวจประเมนิฯ คน 3  ใช้งบฯรวมของส ำนัก
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

3 ค่ำอำหำร ของว่ำงและเครื่องดื่มของผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

คน 4 600.- 600.- 

 รวม    600.-  บาท 



  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น 
2. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำมำรถตอบสนองต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงสูงสุด 
3. ระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรบริกำร 
และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยสยำมมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 ผลผลิต (Output) : มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของส ำนักฯ อย่ำงเป็นระบบในทุกระดับส่งผลให้คะแนนอยู่ 
ในระดับดีมำก  
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact) :  ผลกำรประเมินคณุภำพภำยในของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำ 
คะแนนอยู่ในระดับดีมำก 
วิธีประเมินผลโครงการ: ประเมินจำก ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักฯและผลกำรพัฒนำตำมที่“คณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน” ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ/จุดควรพัฒนา จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ“คณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน” ปีกำรศึกษำ 2560 

1. ควรจัดท าแผนระยะสั้น ระยะยาวของส านักฯ เพื่อจัดท าแผนประจ าปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
2. ตัวบ่งชี้ 2.4-2.6 ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณของ software และ 

hardware เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 
3. ควรขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการอื่นๆ เพื่อต่อ

ยอดและขยายผล 
4. ควรมีการให้การอบรม education application ส าหรับการศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งจัดกลุ่มตามพื้นฐานของผู้เข้า

อบรม 
5. ส านักฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้น และควรเพิ่มการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.ส ำนักฯได้รับกำรพัฒนำตำมที่“คณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน” ได้ให้ข้อเสนอแนะจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่น
มำ 

1.มำกกว่ำ ร้อยละ 80 ของจ ำนวนข้อเสนอแนะ 

2.มีกำรประชุม “คณะกรรมการบริหารส านักฯ”  ตำมที่ก ำหนด    2.มีกำรประชุม “คณะกรรมการบริหารส านักฯ”  6 ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ 

3.มีเอกสำร “รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” เพื่อกำรตรวจ
ประเมินได้ทันตำมที่ก ำหนด 

3.จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้กับผู้ประเมินภำยใน 1 
สัปดำห์ก่อนวันตรวจประเมิน 

4.มีเอกสำร “รายงานประจ าปี” เพื่อกำรตรวจประเมินได้ทันตำมที่
ก ำหนด 

4.มีเอกสำร “รายงานประจ าปี” เพื่อกำรตรวจประเมินได้ทัน
ตำมที่ก ำหนดภำยใน 1 สัปดำห์ก่อนวันตรวจประเมิน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
 

....................................................... 
(นำงพรรณี จิวพุทธิธรรม) 

1 มิถุนำยน 2561 

ผู้เห็นชอบ: (คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 
....................................................... 

(อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์) 
27 ตุลำคม  2561 

ผู้ตรวจสอบโครงการ: 
  
...................................................... 

(อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์) 
27 ตุลำคม  2561 


