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                                                                                                                      ส่วนที่ 2 

การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนา  

  
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ    3 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  3.65 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ  4.17 ดี 

เฉลี่ย  3.84 ดี 

 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ในการประเมิน คะแนนการ

ประเมิน 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 3 

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบท่ี 1 โดยเฉลี่ย 3/1 3 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงาน มีการน าแผนกล
ยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวทิยาลัย   

   ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท าแผนกลยุทธ์ (2562-2566) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพของส านักฯ ระยะเวลา5ปี โดยครอบคลุมแผนพัฒนา แผนบูรณาการ 
แผนปฏิบัติการและแผนปรับปรุง ในการด าเนินการแต่ละปีการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ของส านักฯ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้านประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากบุคลากรเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุด โดยจะต้องมีการประสานงานกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นประโยชน์ของส านักฯเป็นสิ่งส าคัญ 2) ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการ เนื่องจากส านักฯเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก จึงต้องให้เกิดการ
พัฒนาด้านบริการให้มีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร เนื่องจาก

เอกสารหมายเลข 
3.1 

แผนกลยุทธ์ 
(2562-2566) 
ส านักหอสมุด
และทรัพยากร
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยั
สยาม 
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ส านักฯเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
เหมาะสม โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศให้สะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 4) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งเผยแพร่ความรู้ เนื่องจากส านักฯเป็นแหล่งที่รวบรวม
องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งในปัจจุบันจ าเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการได้ทราบองค์
ความรู้ที่ส านักฯมีอยู่แล้วน าไปใช้ต่อยอดได้ 5) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากได้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก ท าให้ส านักฯต้องปรับตัวในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม 6) ยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์องค์กร เนื่องจากส านักฯเป็น
สถานที่ในการเข้าเยี่ยมชมของบุคคลภายนอกและต้องมีความน่าเช่ือถือในการสนับสนุน
ทางวิชาการ จึงต้องพัฒนาให้ส านักฯมีความเป็นมาตรฐานและน าเสนอจุดเด่นและมี
ประโยชน์ของส านักแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้ได้รับความประทับใจอย่างเต็มที่ 

2. มีตัวบ่งช้ีของแผนงานและ
โครงการ และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการ 

แผนบริหารโครงการ ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2561 มีตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จของแผนงานและโครงการดังนี้ 
แผนงานที่1  แผนพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผน  ท้ัง 2 โครงการต้องได้อยา่งน้อยตามเป้าหมายที่ยอมรับได้ 
และมีความส าเร็จของโครงการเฉลี่ย ตั้งแต่  80% ข้ึนไป 
1)โครงการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์กร" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1) มีการเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอกเพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
1.2) มีการร่วมกิจกรรมกับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอก 4 ครั้ง 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 การเช่ือมโยงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอกแต่ละแห่งคิดเป็น 25% 

 การจัดกิจกรรมร่วมกับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอกแต่ละแห่งคิดเป็น 
12.5% 

2)โครงการ “การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ภายใน” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
2.1) มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูล EBSCO จากวิทยากรของบริษัท 
2.2) มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูล UpToDate จากวิทยากรของบริษทั 
2.3) มีการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศในส านักหอสมุดและการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา
ใหม่ 8 คณะ 
2.4) มีกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ทนัสมัยในไทยแลนด์ 4.0 จ านวน 4 ครั้ง  
2.5) มีการจัดเสวนาในส านักหอสมุดฯจ านวน 2 ครั้ง 
2.6) มีการจัดการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในส านักหอสมุดฯจ านวน 2 ครั้ง 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO คิดเป็น 10% 

 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล UptoDate คิดเป็น 10% 

 มีคณะเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าส านักฯ/การเข้าใช้ฐานข้อมูลแต่ละคณะคดิเป็น 2.5% 

 มีกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ทันสมัยในไทยแลนด์ 4.0 แต่ละครั้งคิดเป็น 5% 

 มีกิจกรรมการจัดล้อมวงเสวนา แต่ละครั้งคิดเป็น 10% 

 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละครั้งคิดเป็น 10% 

เอกสารหมายเลข 
4 

แผนบริหาร
โครงการ 
ส านักหอสมุด
และทรัพยากร
สารสนเทศ
ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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แผนงานที2่   แผนงานควบคุมมาตรฐานส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผน  ท้ัง 3 โครงการต้องได้อยา่งน้อยตามเป้าหมายที่ยอมรับได้ 
และมีความส าเร็จของโครงการแตล่ะโครงการ ตั้งแต่ 80% ข้ึนไป 
3) โครงการ "การประกันคุณภาพ" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
3.1) ไดร้ับการประเมินความพึงพอใจส านักหอสมดุเฉลี่ย 4.00  
3.2) มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการส านักหอสมดุฯ  
3.3) มีการรวบรวมข้อมลูรายงานประเมินตนเอง  
3.4) มีการรวบรวมข้อมลูรายงานประจ าป ี
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 คะแนนการประเมินความพึงพอใจส านักหอสมุดฯจากผู้ใช้บริการ 1 คะแนน คิดเป็น 
12.5% 

 มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ คิดเป็น 10% 

 มีการรวบรวมข้อมลูรายงานประเมินตนเอง คิดเป็น 20% 

 มีการรวบรวมข้อมลูรายงานประจ าปี คิดเป็น 20% 
4) โครงการ "การบริหารความเสี่ยง" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1) มีการติดตั้งกล้องวงจรปดิในส านักหอสมุด จ านวน 4 ตัว 
4.2) มีการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสมัพันธ์ส านักหอสมุดฯ ภายนอก 1 แห่ง 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 มีการตดิตั้งกล้องวงจรปิดในส านักหอสมุดแต่ละตัว คิดเป็น 20% 

 มีการตดิตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ส านักหอสมดุฯ ภายนอก 1 แห่ง คิดเป็น 20% 
5) โครงการ "การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
5.1) มีการจดัซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการได้ 11 คณะและ 2 
วิทยาลัย 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
มีการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากคณะและวิทยาลยัแต่ละแห่งคิดเป็น 7.7% 
แผนงานที3่   แผนพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
6) โครงการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรไปสู่การก้าวหน้าอย่างยั่งยืน" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
6.1) มีมาตรฐานการด าเนินงานภายในส านักหอสมุดทั้ง 3 แผนก 
6.2) มีวิธีการประเมินการปฎบิัติงานของบุคลากรส านักหอสมดุใหม่ 
6.3) มีบุคลากรของส านักหอสมุดที่สอบภาษาอังกฤษ Elis  ได้ตั้งแต ่Level 6 ข้ึนไป
จ านวน 10 คน 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานหอสมุดฯ แต่ละแผนก คิดเป็นแผนกละ 10% 
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 มีวิธีการประเมินบุคลากรใหม่ คิดเป็น 20% 

 มีบุคลากรที่สอบภาษาอังกฤษ Elis ได้ตั้งแต่  Level 6 ขึ้นไป คิดเปน็ คนละ 5% 
แผนงานที4่   แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในการก้าวไปสู่ห้องสมุด 4.0 
7) โครงการ "การปรับปรุงคุณภาพรายการทรัพยากรสารสนเทศ" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1) มีรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดท าภาพปกและสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ 
500 ช่ือเรื่อง 
7.2) มีรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นได้ 10 คณะ 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 หนงัสือท่ีจัดท าภาพปกและสารบญัอิเล็กทรอนิกส์แตล่ะชื่อเรื่องคิดเป็น 0.18% 

 สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศได้แตล่ะคณะคิดเป็น 1% 
แผนงานที5่   แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานส าหรับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม 
8) โครงการ "การปรับปรุงบรรยากาศภายในส านักทรัพยากรสารสนเทศ" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1) มีการใสเ่สื้อท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของส านักหอสมดุ สัปดาห์ละครั้ง 
8.2) มีมุมกาแฟให้บริการแกผู่้ใช้บริการส านักหอสมุด 
8.3) มีกระดานให้บริการในโซนพืน้ท่ีการเรียนรู้ (co-working space) 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 มีการใส่เสื้อท่ีได้จัดท าเป็นลักษณะเฉพาะของส านักหอสมุดฯ คดิเป็น 30% 

 มีมุมกาแฟให้บริการแก่แขกผูเ้ยี่ยมชมส านักหอสมุดฯ คิดเป็น 30% 

 มีกระดานให้บริการในโซนพื้นที่การเรียนรู้ (co-working space) แตล่ะชุด คิดเป็น 
10% 

9) โครงการ "การรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว" 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
9.1) ได้ยื่นการขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวระดับมหาวิทยาลยั 
9.2) ไดร้ับการรับรองมาตรฐานหอ้งสมุดสเีขียวระดับมหาวิทยาลยั 
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จของโครงการ 

 ส านักหอสมุดฯ ได้ยื่นขอรบัรองมาตรฐานห้องสมุดสเีขียว คิดเป็น 80% 

 ส านักหอสมุดฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องสมุดสเีขียว คิดเป็น 20% 
3. มีการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

สรุปแผนบริหารโครงการ ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้แสดงผลความส าเร็จของแผนงานและโครงการไวด้ังนี้ 
แผนงานที่1  แผนพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้
สรุปความส าเร็จระดับแผน  เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานท่ี 1นัน้ ทั้ง 2 โครงการต้อง
ได้อย่างน้อยตามเป้าหมายที่ยอมรบัได้ และมีความส าเร็จของโครงการแตล่ะโครงการ 
ตั้งแต่  80% ข้ึนไป ซึ่งทั้ง 2 โครงการไดต้ามเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีความส าเร็จของ
โครงการเป็น 87.5% และ 85%  ดังนั้น แผนงานท่ี1  แผนพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
นั้น ส าเร็จ 
1)โครงการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์กร" 

เอกสารหมายเลข 
5 

สรุปแผนบริหาร
โครงการ 
ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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ผลความส าเร็จ มีการเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอกเพิ่มขึ้น 2 แห่ง และมี
การร่วมกิจกรรมกับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายนอก 3 ครั้ง ดังนั้น โครงการนี้สามารถ
ท าได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีความส าเร็จโครงการ 87.5% 
2)โครงการ “การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ภายใน” 
ผลความส าเร็จ  มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นฐานข้อมลู EBSCO จาก
วิทยากรของบริษัท มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล UptoDate มีการ
แนะน าส านักฯ/การเข้าใช้ฐานข้อมูลให้นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคณะ 6 คณะ  มีกิจกรรม
อบรมองค์ความรู้ทันสมัยในไทยแลนด์ 4.0 จ านวน 6 ครั้ง มีกิจกรรมการจัดล้อมวงเสวนา 
1 ครั้ง มีกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 1 ครั้ง ดังนั้น โครงการนี้สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่ยอมรับได้ โดยมีความส าเรจ็โครงการ  85% 
แผนงานที่2   แผนงานควบคุมมาตรฐานส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
สรุปความส าเร็จระดับแผน  เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานท่ี 2 น้ัน ทั้ง 3 โครงการต้อง
ได้อย่างน้อยตามเป้าหมายที่ยอมรบัได้ และมีความส าเร็จของโครงการแตล่ะโครงการ 
ตั้งแต่ 80% แต่มีโครงการทีไ่ด้ตามเป้าหมายที่ต้องการได้ 1 โครงการ โดยมีความส าเรจ็
ของโครงการได้เป็น  100%  โครงการที่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับได้ 1 โครงการ โดยมี
ความส าเร็จของโครงการได้เป็น  99%  และ โครงการที่ไมไ่ดต้ามเป้าหมายที่ยอมรับได้ 1 
โครงการ โดยมีความส าเร็จของโครงการเป็น  0%  ดังนั้น แผนงานท่ี2   แผนงานควบคุม
มาตรฐานส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นั้น ไม่ส าเรจ็ 
3) โครงการ "การประกันคุณภาพ" 
ผลความส าเร็จ  ได้คะแนนการประเมินความพึงพอใจส านักหอสมดุฯจากผู้ใช้บริการ 
3.92 คะแนน  มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินตนเอง มีการรวบรวมข้อมลูรายงานประจ าปี ดังนั้นโครงการนี้ได้ตามเป้าหมายที่
ยอมรับได้ โดยมีความส าเร็จของโครงการ 99 % 
4) โครงการ "การบริหารความเสี่ยง" 
ผลความส าเร็จ  ได้มีค าสั่งให้ตดิตัง้กล้องวงจรปิดช่วง 18-20 มิย. แต่ยังไมม่ีการ
ด าเนินการติดตั้ง และยังไม่มีค าสั่งให้ด าเนินการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
ส านักหอสมุดฯ ภายนอก ตามทีไ่ด้เสนอไป ดังนั้นโครงการนี้ ไมไ่ดต้ามเป้าหมายที่ยอมรับ
ได้ โดยมีความส าเร็จของโครงการ 0% 
5) โครงการ "การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลความส าเร็จ  มีการจัดซื้อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศตามความตอ้งการได้ครบ 11 
คณะและ 2 วิทยาลัย ดังนั้นโครงการนี้ท าไดต้ามเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีความส าเรจ็
ของโครงการ 100% 
แผนงานที3่   แผนพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
สรุปความส าเร็จระดับแผน  เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานท่ี 3 น้ันโครงการต้องได้ตาม
เป้าหมายทีต่้องการ และมีความส าเร็จ 100% ซึ่ง โครงการไดต้ามเป้าหมายที่ยอมรับได้ 
และมีความส าเร็จของโครงการเพยีง 80%  ดังนั้นแผนงานท่ี 3  แผนพัฒนาบุคลากรใน
การเตรียมความพร้อมสู่สากล น้ัน ไม่ส าเร็จ 
6) โครงการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรไปสู่การก้าวหน้าอย่างยั่งยืน" 
ผลความส าเร็จ  มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานหอสมุดฯ ทั้ง 3 แผนก มีวิธีการ
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ประเมินบุคลากรใหม่  มีบุคลากรที่สอบภาษาอังกฤษ Elis ได้ Level 3 จ านวน 1 คน 
Level 4 จ านวน 3 คน Level 5 จ านวน 10 คน Level 6 จ านวน 1 คน Level 7 
จ านวน 2 คน Level 8 จ านวน 1 คน  Level 9 จ านวน1 คน ดังนั้นโครงการนี้ท าได้ตาม
เป้าที่ยอมรับได้ โดยมีความส าเร็จของโครงการ 75% 
แผนงานที4่   แผนพฒันาทรัพยากรสารสนเทศในการก้าวไปสู่ห้องสมุด 4.0 
สรุปความส าเร็จระดับแผน  เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานท่ี 4 น้ันโครงการต้องได้ตาม
เป้าหมายทีต่้องการ และมีความส าเร็จ 100% ซึ่งโครงการนี้สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการและมีความส าเร็จของโครงการนั้นได้เป็น  104%  ดังนั้นแผนงานท่ี4   
แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในการก้าวไปสู่ห้องสมดุ 4.0 นั้น ส าเร็จ 
7) โครงการ "การปรับปรุงคุณภาพรายการทรัพยากรสารสนเทศ" 
ผลความส าเร็จ  หนังสือท่ีสแกนภาพปก 760 ภาพและสารบัญอิเลก็ทรอนิกส์มีจ านวน 
517 ช่ือเรื่อง และสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศได้ 11 คณะ ดังนั้น
โครงการนี้ท าได้ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของโครงการ 104% 
แผนงานที5่   แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานส าหรับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม 
สรุปความส าเร็จระดับแผน  เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานท่ี 5 น้ัน ทั้ง 2 โครงการต้อง
ได้อย่างน้อยตามเป้าหมายที่ยอมรบัได้ และมีความส าเร็จของโครงการ 100%  ซึ่งท้ัง 2 
โครงการนั้น ไม่สามารถท าไดต้ามเป้าหมายที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องขยายเวลาของแผนที่ 5 
นี้ ให้อยู่ในปีการศึกษา 2562 ดังนั้น แผนงานท่ี5   แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานส าหรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม น้ัน ยังไม่ส าเร็จ 
8) โครงการ "การปรับปรุงบรรยากาศภายในส านักทรัพยากรสารสนเทศ" 
ผลความส าเร็จ  ยังไม่มีการอนุมตัิการจัดท าเสื้อท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของส านักหอสมดุฯ 
ยังไม่มีการอนุมัติอุปกรณ์การชงกาแฟและกาแฟน้ าตาลครีมเทียมในแต่ละเดือน ยังไมม่ี
การอนุมัติกระดานให้บริการในโซนพ้ืนท่ีการเรียนรู้ (co-working space) ดังนั้น 
โครงการนี้ให้เป็นโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 
9) โครงการ "การรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว" 
ผลความส าเร็จ  ส านักหอสมุดฯ ได้อยู่ในเครือข่ายห้องสมดุสเีขียวระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 
แต่ยังไมไ่ดส้ร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัห้องสมุดสีเขียวระดับมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร
ส านักหอสมุดฯ  ดังนั้น โครงการนีจ้ะเป็นโครงการต่อเนื่องในปีการศกึษา 2562 

4. มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

--- 

 

5. มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

--- 

 

ผลการด าเนินงาน  ......3...... ข้อ   
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1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
เป้าหมายของส านัก :  5  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน   :  3  ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง   :  3 คะแนน 
 
จุดแข็ง / จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไข/ พัฒนา  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

มีการแก้ไขและปรับปรุง
วัตถุประสงค ์เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ ของส านักฯ
ให้มีความชัดเจน สามารถ
น าไปวางแผนงาน/
โครงการใหส้อดคล้องกับ
เป้าหมายทีต่ั้งไว้  

ภายหลังการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน ผู้บรหิารหน่วยงานควรจัด
ประชุม“คณะกรรมการบริหารส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ” โดยเร็วเพือ่การ
แก้ไขปรับปรุงงานและการวาง 
แผนงาน/โครงการเสรมิ ให้บรรลตุาม
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของ
แผนกลยุทธ์ 

เพิ่มระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยให้ผู้ทีร่ับผดิชอบรายงานความคืบหน้าผลการด าเนิน งาน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ต่อท่ีประชุม “คณะกรรมการบริหาร
ส านักทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อเร่งรัดการด าเนิน งานให้
บรรลผุลตามระยะเวลาที่ได้ก าหนด และข้อส าคัญก็คือเพื่อ
ช่วยหามาตรการในการแกไ้ขหรือขจัดปัญหาในการด าเนิน
โครง การให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน    

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ในการประเมิน คะแนนการ

ประเมิน 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ี 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน  

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.2 มีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ต่องานบริการแตล่ะด้าน (คะแนนเต็ม 5)  
3.92 

ตัวบ่งช้ี 2.4 ระบบและกลไกการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
4 

ตัวบ่งช้ี 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
2 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบท่ี 2 โดยเฉลี่ย (21.92/6) 3.65 
 


