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รายงานการประมินคุณภาพภาย฿นระดับหนวยงาน
สานักหอสมุดละทรัพยากรสารสนทศ
ปการศึกษา โ5ๆโ
วันทีไประมิน 14 ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆใ

รายชืไอกรรมการประมิน
1. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺกาญจนา มหัทธนทวี
2. ดรฺรักษ์จินดา
วัฒนาลัย
3. อาจารย์อรนุช
อินทวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขานุการ

สวนสาระ
สรุปสาระสาคัญของสานัก/ศูนย์ พืไอ฿หຌมองหในภาพหรือลักษณะสาคัญของสานัก/ศูนย์ ประวัติความป็นมา
ชืไอหนวยงาน : สานักหอสมุดละทรัพยากรสารสนทศ มหาวิทยาลัยสยาม
สถานทีไตัๅง
: อาคารฉลิมพระกียรติ (อาคาร 12) ชัๅน 2 ละ ชัๅน 3
38 ถนนพชรกษม ขวงบางหวຌา ขตภาษีจริญ กรุงทพฯ 10160
ทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2867-8000 ตอ 5142, 5143, 5243ุ
5โไ5 กด โแ-โไุ โๆ ทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044
วใบเซต์ https://e-library.siam.edu
ประวัติความป็นมา : สานักหอสมุดละทรัพยากรสารสนทศมหาวิทยาลัยสยาม จัดตัๅงขึๅนมืไอ พ.ศ. 2516 มี
สถานภาพป็นผนก ภาย฿ตຌชืไอผนกหຌองสมุด  ดยมีทีไทาการหงรกอยู ทีไอาคาร 2 ชัๅน 1 ตอมา฿นป
พ.ศ. 2523 จึงยຌายสถานทีไมาอยู ณ อาคาร 3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช) ดยมีทีไทาการอยูทีไชัๅน
1 ชัๅน 2 ละสวนหนึไงของชัๅน 3 ละเดຌปลีไยนสถานภาพป็นสานัก ดยมีชืไอวา สานักหอสมุด ิCentral
Library) มืไอป พฺศฺ โ5โ่ พรຌอมทัๅงเดຌยຌายทีไทาการมาอยู ณ ชัๅน 2 ละชัๅน 3 ของอาคารฉลิมพระ
กียรติ (อาคาร 12) ฿นป พฺศฺ โ5ใแ จนถึงปัจจุบัน ฿นป พฺศฺ โ55ๆ เดຌปลีไยนชืไอป็น สานักทรัพยากร
สารสนทศ ิAcademic Resource Center) ละ฿นปั จ จุ บั น เดຌ ปลีไ ย นชืไ อ ป็ น ส านั ก หอสมุ ด ละ
ทรัพยากรสารสนทศ (Library & Academic Resource Center)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผนกลยุทธ์ ละผนการดานินงาน
ปรัชญา
ปณิธาน
วัฒนธรรม
องค์กร
อัตลักษณ์

ปญฺญา นราน รตน = ปัญญาป็นรัตนะของนรชน
สงสริมความรูຌ ควบคูบริการ ขาวสารทันสมัย กຌาวเกลสูสากล
ซึไงสอดคลຌองกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ทีไ มุงมัไนจัดการศึกษาพืไอพัฒนาคน฿หຌป็นผูຌ฿ชຌปัญญา
฿นการดารงชีวิต ละมีความป็นลิศ฿นวิชาการละวิชาชีพ
แฺการมุงนຌนผูຌ฿ชຌบริการ ิCustomer Focus) ละวัดความสารใจขององค์กรดຌวยความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการ
โฺการบริการดຌวย฿จ
ใฺการปรับปรุงละพัฒนาการดานินงาน/การบริหารจัดการอยางตอนืไอง
บริการสารสนทศดຌวยทคนลยีทีไทันสมัยละ฿ส฿จ฿นการ฿หຌบริการ
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พันธกิจ
1. พัฒนา
ทรัพยากร
สารสนทศ
ของหຌองสมุด
฿หຌสอดคลຌอง
กับหลักสูตร
ละความ
ตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการ
2. พัฒนา
หຌองสมุด฿หຌ
ป็นหลง
รียนรูຌหลัก
ของชุมชน
ละอืๅอตอ
การรียนรูຌ
ตลอดชีวิต
3. พัฒนา
บริการของ
หຌองสมุด฿หຌมี
คุณภาพละ
สงสริมทักษะ
การขຌาถึง
สารสนทศ

วัตถุประสงค์
แฺ พืไอจัดหาละรวบรวม
ิจัดซืๅอรับบริจาคุ
ลกปลีไยนุ ละสรຌาง
ครือขาย) ทรัพยากร
สารสนทศทีไสอดคลຌอง
หมาะสมทัๅงปริมาณละ
คุณภาพ ละครอบคลุม
ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาทีไ
มหาวิทยาลัยปຂดสอน
ิInformation Resource
Centerี
2. พืไอป็นหลง
฿หຌบริการสารสนทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
ดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย

ใฺ พืไอ฿หຌบริการวิชาการ
ละสงสริมสนับสนุน
การพัฒนาความรูຌละ
การศึกษารียนรูຌดຌวย
ตนอง฿หຌกับบุคลากร
ภาย฿นหนวยงาน ละ
บุคคลภายนอก ทัๅง฿น
มหาวิทยาลัยชุมชนละ
สังคม พืไอการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต
4. พัฒนาการ ไฺ พืไอป็นหลงขຌอมูล
บริหารจัดการ ขาวสารทีไทันสมัย ละ
หຌองสมุด฿หຌมี หลงรวมคลังขຌอมูล
ประสิทธิภาพ ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยสยาม
ละ
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์
แฺบริหาร
ทรัพยากร
สารสนทศ฿หຌ
ครอบคลุมวิชาการ
ทีไมีการสอนเดຌ
อยางคุຌมคา

ป้าหมาย/ป้าประสงค์
1ฺมีทรัพยากรสารสนทศครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาทีไปຂดสอน ทันสมัย
ละพียงพอตอความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการ ละทรัพยากรฯ มีการ
ถูก฿ชຌอยางคุຌมคา

กลยุทธ์
แฺบริหารทรัพยากร
สารสนทศ อยางมี
ประสิทธิภาพ
สอดคลຌองกับความ
ตຌองการของคนยุค
฿หม

โฺสรຌางภาพลักษณ์
ขององค์กรดຌวย
นวัตกรรม
สารสนทศละ
การบริการ

โฺสรຌางครือขายความรวมมือกับ โฺความรวมมือ฿น
ภายนอกมหาวิทยาลัย พืไอสงสริม การ฿ชຌทรัพยากร
การ฿ชຌทรัพยากรสารสนทศละ
รวมกัน
บริการรวมกันเดຌอยางคุຌมคาละมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาหลงรียนรูຌ
฿หຌรงรียนละสถานประกอบการ
ละมีสวนรวม฿นการ฿หຌบริการก
สังคม

ใฺสรຌางองค์ความรูຌ ใฺ฿หຌบริการสารสนทศละองค์
ชืไอมยงครือขาย ความรูทຌ ีไสามารถขຌาถึงเดຌสะดวก
สารสนทศ฿หຌกิด รวดรใว ละถูกตຌอง
ความหลากหลาย

ใฺพัฒนาทักษะ
สารสนทศ ละ
ทักษะการรอบรูຌ
ทคนลยี
สารสนทศ
฿หຌกับผูຌรับบริการ

ไฺนาทคนลยีมา
฿ชຌ฿นการจัดการ
สารสนทศ฿นการ
ดานินงานเดຌ
อยางหมาะสม

ไฺบริหารจัดการ
อยางมี
ประสิทธิภาพสู
คุณภาพทีไยัไงยืน

4.ป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
ละการผยพรทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุด ละป็น
หลงขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัยของ
มหาวิทยาลัย
รวมทัๅงมีระบบสารสนทศพืไอ฿ชຌ฿น
การบริหารจัดการละการตัดสิน฿จ
เดຌอยางหมะสม
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พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์
5ฺมุงนຌนการ
฿หຌบริการทีไตรง
ตามความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ชิง
รุก
ๆฺพัฒนาทักษะ
การรียนรูຌของ
บุคลากร฿หຌมีความ
ทันสมัยอยู
ตลอดวลา

ป้าหมาย/ป้าประสงค์
5.ป็นองค์กรตຌนบบหงการ
รียนรูຌ

กลยุทธ์
5ฺพัฒนาความรูຌสู
การปฏิบัติ

ๆฺบุคลากรมีสมรรถนะละ
ศักยภาพบบมืออาชีพ

5ฺพัฒนาความรูຌสู
การปฏิบัติ

สถานภาพทางกายภาพ
สถานทีไตัๅง

: อาคารฉลิมพระกียรติ (อาคาร 12) ชัๅน 2 ละ ชัๅน 3
38 ถนนพชรกษม ขวงบางหวຌา ขตภาษีจริญ กรุงทพฯ 10160
ทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2867-8000 ตอ 5142, 5143, 5243ุ
5โไ5 กด โแ-โไุ โๆ ทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044
วใบเซต์ https://e-library.siam.edu

ครงสรຌางองค์การละการบริหาร
สานักหอสมุดละทรัพยากรสารสนทศ ป็นหนวยงานทีไมีภารกิจหลัก฿นดຌานการสงสริมละสนับสนุนการรียน
การสอน มีฐานะทียบทาคณะ ดย฿นปการศึกษา โ5ๆเ เดຌปรับปรุงครงสรຌางองค์กร พืไอ฿หຌการบริหารงาน
มีความกระชับ นืไองจากจานวนบุคลากรลดนຌอยลง ดย฿หຌ หลือ โ ผนก แ ศูน ย์ ซึไงประกอบดຌวย ผนกพัฒ นา
ทรัพยากรสารสนทศ ผนกบริการละประชาสัมพันธ์ ละ ศูนย์ฝຄกอบรมละพัฒนาระบบสารสนทศ ิจากดิม
มีการบงสวนงานป็น ๆ ผนก ซึไงประกอบดຌวย ผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนทศ ผนกบริการ ผนกวารสาร
ละอกสาร ผนกสตทั ศ น์ บ ริก าร ผนกทคนลยี ส ารสนทศส านั กทรัพ ยากรสารสนทศ ละส านั ก งาน
ลขานุการสานักทรัพยากรสารสนทศี
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จานวนบุคลากร งบประมาณ
ปัจจุบันสานักหอสมุดละทรัพยากรสารสนทศ มีจานวนบุคลากรรวมทัๅงหมด แ5 คน ดยมีบุคลากรสายวิชาชีพ
บรรณารักษ์จานวน ้ คนละสายวิชาชีพอืไนโ จานวน ๆ คน ิมีบุคลากร แ คนทีไกษียณตมาปฏิบัติงาน ใ วัน/สัปดาห์
ละบุคลากรอัตราพิศษิพิการี แ คนี (รายละอียด฿นตารางทีไ 1, ละ 2 )
ตารางทีไ แ: ขຌอมูลบุคลากร
แฺ พศ
โฺ คุณวุฒิ

ขຌอมูลทัไวเป
อาจารย์ประจา บรรณารักษ์
ชาย
โ
โ
หญิง
็
รวม
โ
้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
่
ปริญญาท
โ
แ
ปริญญาอก
รวม
โ
้

จຌาหนຌาทีไ
ไ
ไ
ไ
ไ

รวม
ไ
11

แ5
แโ
ใ
แ5
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ผลการประมินคุณภาพภาย฿น
องค์ประกอบทีไ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ ละผนการดานินการ
แ.แี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
กระบวนการพัฒนาผน ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีการจัดทาผนกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ละป้าหมาย
ของหนวยงาน มีการนาผนกลยุทธ์เปป็นผนปฏิบัติการ ดยการมีสวน
รวมของบุคลากร฿นหนวยงาน ละเดຌรับความหในชอบจากมหาวิทยาลัย
มีตัวบงชีๅของผนงานละครงการ ละคาป้าหมายของตละตัวบงชีๅ
พืไอวัดความสารใจของการดานินงานตามผนละครงการ
มีการดานินงานตามผนงานละครงการตามพันธกิจของหนวยงาน
มีการติดตามละประมินผลการดานินงานตามตัวบงชีๅของผนงานอยาง
นຌอยปละ 2 ครัๅง ละรายงานผลตอผูຌบริหารพืไอพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ขຌอคิดหใน ละขຌอสนอนะของสถาบันเป
ปรับปรุงผนกลยุทธ์ละผนปฏิบัติการประจาป

มี

เมมี

ขຌอสนอนะ







ผลการดานินงาน ............ไ...........ขຌอ คิดป็น ........ไ....... คะนน
จุดดน

คะนนการประมินองค์ประกอบทีไ แ

ิ......ไ...../แี = ……ไ……..

จุดควรพัฒนา :
- ควรมีการประชุมพืไอนาผลการประมินการดานินงานเปสูการพิจารณา สดงความคิดหในละหาขຌอสนอนะ
฿นการปรับปรุงผนกลยุทธ์ละการพัฒนาผนปฏิบัติการ฿หຌเดຌอยางป็นรูปธรรม

ขຌอสนอนะ฿นรายองค์ประกอบ
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ผลการประมินคุณภาพภาย฿น
องค์ประกอบทีไ โ การดานินงานตามภารกิจของหนวยงาน
โ.แี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5
ขຌอทีไ ๆ

โ.โี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
มี
เมมี
ขຌอสนอนะ
มีระบบละกลเก฿นการผยพรขຌอมูลขาวสารตางโของหนวยงาน ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีการกาหนดขຌอมูลละนวทางการผยพรขຌอมูลการ฿หຌบริการครอบคลุม

พันธกิจของหนวยงาน

มีการกาหนดผูຌรับผิดชอบดานินการ฿นการผยพรขຌอมูล
มีการผยพรขຌอมูลขาวสารทีไจาป็นตามภารกิจของหนวยงาน฿หຌ

ผูຌกีไยวขຌองละผูຌรับบริการ

มีการตรวจสอบประมินขຌอมูลขาวสาร฿หຌถูกตຌองละทันสมัย
มีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการขຌอมูล

มีการนาผลการประมินมาปรับปรุงละพัฒนาระบบการผยพรขຌอมูล
ขาวสาร

ผลการดานินงาน ..........ไ.............ขຌอ คิดป็น .......ไ........ คะนน
มีการสารวจความตຌองการของผูຌรับบริการ ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีผน฿นการสารวจความตຌองการของผูຌรับบริการครอบคลุมบริการทุก
ประภทของหนวยงาน
ดานินการสารวจความตຌองการบริการตามผนครอบคลุมบริการทุก
ประภทของหนวยงาน
มีการสารวจความตຌองการจากผูຌรับบริการครอบคลุมทุกกลุมผูຌรับบริการ
นาผลการสารวจมาวิคราะห์ขຌอมูล
นาผลการวิคราะห์เปปรับปรุงพัฒนาบริการของหนวยงาน

ผลการดานินงาน ............ใ...........ขຌอ คิดป็น ........ใ....... คะนน
2.ใ ) ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ิป้าหมาย : ....>ใ.5แ......... ี
คาฉลีไยของคะนนความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตองานบริการตละดຌาน
ิคะนนตใม 5ี
ผลการดานินงาน ...........ใ.ไเ............ คิดป็น ......ใ.ไเ.........
คะนน








8

ตัวบงชีๅฉพาะสานัก
โ.ไี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5
โ.5ี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5
โ.ๆี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
มี
ระบบละกลเกการจัดหาทรัพยากรสารสนทศ ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีระบบละกลเกการจัดหาทรัพยากรสารสนทศทีไสอดคลຌองกับพันธกิจ

หนวยงาน ละสอดคลຌองตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ
มีการดานินงานตามระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนทศ ละสอดคลຌอง

ตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ
มีการจัดทาฐานขຌอมูลทรัพยากรหຌองสมุด พืไอความสะดวกรวดรใว฿นการ

ขຌาถึงทรัพยากรฯ
มีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการตอการจัดหาทรัพยากร

สารสนทศเดຌทันวลา มีความทันสมัยละพียงพอ

มีการนาผลการประมินมาปรับปรุง/พัฒนา
ผลการดานินงาน ............5...........ขຌอ คิดป็น ........5....... คะนน
การจัดสภาพวดลຌอมละสิไงอานวยความสะดวก฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌ
ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีการสารวจความตຌองการดຌานสภาพวดลຌอม ละดຌานอุปกรณ์ละ
ครืไองมือทีไ฿หຌบริการ
มีการวางผนการจัดการดຌานสภาพวดลຌอม ละดຌานอุปกรณ์ละ
ครืไองมือทีไ฿หຌบริการ ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ
มีการดานินงานตามผนการทีไกาหนด
มีการประมินผลความสารใจการบรรลุป้าหมายตามผนงาน/ครงการเม
ตไากวารຌอยละ ่เ
มีการนาขຌอสนอนะจากการประมินมาปรับปรุงละพัฒนา

เมมี








ผลการดานินงาน ...........แ............ คิดป็น ......แ......... คะนน
ระดับความสารใจของการสงสริมการ฿ชຌบริการหຌองสมุด ิป้าหมาย : .......5...... ขຌอี
มีผนการสงสริมการ฿ชຌบริการหຌองสมุด

มีการดานินงานตามผน

มีการประมินผลความสารใจการบรรลุป้าหมายตามผนการสงสริมการ
฿ชຌบริการหຌองสมุดเมตไากวารຌอยละ ่เ

มีการนาขຌอสนอนะจากการประมินมาปรับปรุงละพัฒนาการ
ดานินงาน

มีผลการปรับปรุงหในชัดจนป็นรูปธรรมละมีผลการดานินงานทีไดีขึๅน

ผลการดานินงาน ............ไ........... คิดป็น .......ไ........ คะนน

ขຌอสนอนะ
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จุดดน
- สานักฯมีการพัฒนาวใบเซต์พืไอการผยพรขຌอมูล ขาวสารตางโซึไงงายตอการสืบคຌน
จุดควรพัฒนา :
- ฿หຌมีการจัดทาการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นทุกโดຌาน พืไอนามาสูการปรับปรุงละพัฒนาการ
ดานินงานของหนวยงาน ดย฿หຌมีการสารวจความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ ละประมินความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการดຌานตางโตามความตຌองการทัๅงโภาคการศึกษา นืไองจากมีนักศึกษาบางคนจบการศึกษา฿นภาค
การศึกษาทีไแ ซึไงสามารถทาการประมิน฿นรูปของออนเลน์
ขຌอสนอนะ฿นรายองค์ประกอบ
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ผลการประมินคุณภาพภาย฿น
องค์ประกอบทีไ 3 การบริหารจัดการ
3.แี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5
ขຌอทีไ ๆ

3.โี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
ภาวะผูຌนาของผูຌบริหารหนวยงาน ิป้าหมาย : ......ๆ....... ขຌอี
ผูຌบริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดานินงาน ละสามารถถายทอดเป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ฿นการวางผนกลยุทธ์ มีการนาขຌอมูล
สารสนทศป็นฐาน฿นการปฏิบัติงานละพัฒนาหนวยงาน
ผูຌบริหารมีการกากับ ติดตามละประมินผลการดานินงานตามทีไมอบหมาย
รวมทัๅงสามารถสืไอสารผนละผลการดานินงานของสถาบันเปยังบุคลากร
฿นหนวยงาน
ผูຌบริหารสนับสนุน฿หຌบุคลากร฿นหนวยงานมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ
฿หຌอานาจ฿นการตัดสิน฿จกบุคลากรตามความหมาะสม
ผูຌบริหารถายทอดความรูຌละสงสริมพัฒนาผูຌรวมงาน พืไอ฿หຌสามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงานตใมตามศักยภาพ
ผูຌบริหารบริหารงานดຌวยหลักธรรมาภิบาล ดยคานึงถึงประยชน์ของ
หนวยงานละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กรรมการหนวยงานประมินผลการบริหารงานของคณะละผูຌบริหารนาผล
การประมินเปปรับปรุงการบริหารงานอยางป็นรูปธรรม
ผลการดานินงาน ............5...........ขຌอ คิดป็น ........ไ....... คะนน
การพัฒนาหนวยงานสูการป็นองค์กรการรียนรูຌ ิป้าหมาย : .....5........
มีการกาหนดประดในความรูຌละป้าหมายของการจัดการความรูຌทีไ
สอดคลຌองกับพันธกิจของหนวยงาน
กาหนดบุคลากรกลุมป้าหมายทีไจะพัฒนาความรูຌละทักษะดຌานการ
ปฏิบัติงานชัดจนตามประดในความรูຌทีไกาหนด฿นขຌอ 1
มีการบงปันละลกปลีไยนรียนรูຌจากความรูຌ ทักษะของผูຌมีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) พืไอคຌนหานวปฏิบัติทีไดีตามประดในความรูຌทีไ
กาหนด฿นขຌอ 1 ละผยพรเปสูบุคลากรกลุมป้าหมายทีไกาหนด
มีการรวบรวมความรูຌตามประดในความรูຌทีไกาหนด฿นขຌอ 1 ทัๅงทีไมีอยู฿นตัว
บุคคลละหลงรียนรูຌอืไนโ ทีไ ป็นนวปฏิบัติทีไดีมาพัฒนาละจัดกใบอยาง
ป็นระบบดยผยพรออกมาป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
มีการนาความรูຌทีไเดຌจากการจัดการความรูຌ฿นปการศึกษาปัจจุบันหรือป
การศึกษาทีไผานมาทีไป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ละจาก
ความรูຌ ทักษะของผูຌมีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ทีไป็นนว
ปฏิบัติทีไดีมาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง
ผลการดานินงาน ............5...........ขຌอ คิดป็น .......5........ คะนน

มี

เมมี







ขຌอี






ขຌอสนอนะ
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3.ใี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5
ขຌอทีไ ๆ
ขຌอทีไ ็
3.ไี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ
ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
ระบบการพัฒนาบุคลากร ิป้าหมาย : ......็....... ขຌอี
มีผนการบริหารละพัฒนาบุคลากร฿นหนวยงาน
การบริหารงานป็นเปตามผนทีไกาหนด
มีสวัสดิการละการสรຌางขวัญละกาลัง฿จ฿หຌบุคลากรทางานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตาม฿หຌบุคลากรนาความรูຌละทักษะทีไเดຌจากการพัฒนามา
฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน
มีการ฿หຌความรูຌดຌานจรรยาบรรณกบุคลากร
มีการประมินผลการดานินงานดຌานการพัฒนาบุคลากร
การนาผลการประมินเปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร
ผลการดานินงาน ...........็............ขຌอ คิดป็น .......5........ คะนน
ระบบสารสนทศพืไอการบริหารละการตัดสิน฿จ ิป้าหมาย : ......5.......
มีระบบสารสนทศพืไอการบริหารละการตัดสิน฿จตามพันธกิจของ
หนวยงาน การบริหารจัดการ ละการงินละสามารถนาเป฿ชຌ฿นการ
ดานินงานประกันคุณภาพ
มีการจัดทาฐานขຌอมูลพืไอตอบสนองหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
มีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌระบบสารสนทศ
มีการนาผลการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌระบบสารสนทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนทศ
มีการสงขຌอมูลผานระบบครือขายของหนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌองตามทีไ
กาหนด
ผลการดานินงาน ...........ใ............ขຌอ คิดป็น ......ใ......... คะนน

มี

เมมี








ขຌอี








ขຌอสนอนะ
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3.5ี
ขຌอทีไ แ
ขຌอทีไ โ

ขຌอทีไ ใ
ขຌอทีไ ไ
ขຌอทีไ 5

ตัวบงชีๅคุณภาพ
ระบบบริหารความสีไยง ิป้าหมาย : ......5....... ขຌอี
มีผูຌรับผิดชอบ฿นดຌานการบริหารความสีไยง
มีการวิคราะห์ละระบุความสีไยง ละปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดความสีไยงอยาง
นຌอย 3 ดຌาน ตามบริบทของหนวยงาน จากตัวอยางตอเปนีๅ
- ความสีไยงดຌานทรัพยากร (การงิน งบประมาณ ระบบทคนลยี
สารสนทศ อาคารสถานทีไ)
- ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ความสีไยงดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ
- ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน ชน ความสีไยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร
- ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก
มีการประมินอกาสละผลกระทบของความสีไยงละจัดลาดับความสีไยง
ทีไเดຌจากการวิคราะห์฿นขຌอ 2
มีการจัดทาผนบริหารความสีไยงทีไมีระดับความสีไยงสูง ละดานินการ
ตามผน
มีการติดตามละประมินผลการดานินงานตามผน ละมีความสีไยง
ลดลงหรือเมพิไมขึๅนอยางนຌอย แ ประดใน

มี

เมมี








ผลการดานินงาน ...........ไ............ขຌอ คิดป็น .......ไ........ คะนน
3.6ี ระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ิป้าหมาย : .......5...... ขຌอี
ขຌอทีไ แ มีระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นทีไหมาะสมละ

สอดคลຌองกับพันธกิจหนวยงาน ละดานินการตามระบบทีไกาหนด
ขຌอทีไ โ มีการดานินงานดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นทีไครบถຌวน

ประกอบดຌวย
แี การควบคุม ติดตามการดานินงาน ละประมินคุณภาพ
โี การจัดทารายงานประจาปทีไป็นรายงานประมินคุณภาพสนอตอ
สถาบันตามกาหนดวลา ดยป็นรายงานทีไมีขຌอมูลครบถຌวนตามทีไสถาบัน
กาหนด
ใี การนาผลการประมินคุณภาพเปทาผนการพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงาน
ขຌอทีไ ใ มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นมาปรับปรุงการทางาน
ละสงผล฿หຌมีการพัฒนาผลการดานินงานตามตัวบงชีๅของผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบงชีๅ

ขຌอสนอนะ
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ตัวบงชีๅคุณภาพ
ขຌอทีไ ไ มีระบบสารสนทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿นครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ขຌอทีไ 5 มีการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ คณะวิชา/
มหาวิทยาลัย

มี

เมมี

ขຌอสนอนะ




ผลการดานินงาน ...........ไ............ขຌอ คิดป็น .......ไ........ คะนน
จุดดน

คะนนการประมินองค์ประกอบทีไ 3

ิ.....โ5....../6ี = ……ไ.แ็……..

จุดควรพัฒนา :
- จัด฿หຌมีการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌระบบสารสนทศของสานักฯพืไอนามาสูการปรับปรุงละการพัฒนา
อยางป็นรูปธรรม
ขຌอสนอนะ฿นรายองค์ประกอบ
ตัวบงชีทๅ ีไ ใ.แ
- ควรมีการขียนอธิบายรายละอียด฿หຌชัดจน฿นดຌานวิสัยทัศน์ การกาหนดทิศทางการดานินงานละสามารถ
อธิบายถึงนวทางการนานยบายของมหาวิทยาลัยเปถายทอด฿หຌบุคลากร฿นสานักฯเดຌอยางชัดจน
- ปรับรูปบบการขียนผลการดานินงาน฿หຌมีความชัดจนละหในเดຌอยางป็นรูปธรรม
- ภาวะผูຌนา ควรขຌารวมประชุมกรรมการวิชาการ ละกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดຌวยตนอง พืไอสดง
ความป็นผูຌนา ละพืไอป็นผูຌนานยบายจากการประชุมดังกลาวมาสูการปฏิบัติ฿นหนวยงานของตนอง
- ควร฿หຌกรรมการหนวยงานมีการประมินผลการบริหารงานของผูຌบริหารพืไอสามารถนาผลการประมินเปสูการ
ปรับปรุงละพัฒนาเดຌอยางป็นรูปธรรม
ตัวบงชีๅทีไ ใ.ใ
- ควรจัด฿หຌมีการอบรมดຌานภาษาอังกฤษ ละมีการทดสอบภาษาอังกฤษ พืไอนาเปสูการพัฒนาการรียนรูຌของ
บุคลากรภาย฿นสานักฯ พืไอสรຌางสวัสดิการ ขวัญละกาลัง฿จ฿หຌกบุคลการ฿นการทางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.5
- ควรมีการอธิบายรายละอียด฿นรืไองของการบริหารความสีไยง
- ดຌานการติดตามละประมินผล ควรมีการจัดทาอยางป็นรูปธรรมพืไอนาเปสูการป้องกันความสีไยงละความ
สียหายทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ ดยมีการประชุมกรรมการบริหารพืไอหานวทางการติดตามการบริหารความสีไยง
ตัวบงชีๅทีไ ใ.ๆ
- ควรมีการติดตามดຌานการนาผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงละพัฒนาพืไอ฿หຌกิดคุณภาพการดานินงานอยาง
ป็นรูปธรรม
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ตารางสรุปผลการประมินตามรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบทีไ 1

รายละอียด

องค์ประกอบทีไ 2

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ละผนการ
ดานินการ
ตัวบงชีๅ แฺแ กระบวนการพัฒนาผน
การดานินงานตามภารกิจของหนวยงาน

องค์ประกอบทีไ 3

ตัวบงชีๅ โฺแ มีระบบละกลเก฿นการผยพรขຌอมูล
ขาวสารตางโของหนวยงาน
ตัวบงชีๅ โฺโ มีการสารวจความตຌองการของผูຌรับบริการ
ตัวบงชีๅ โฺใ ระดับความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
ตัวบงชีๅ โฺไ ระบบละกลเกการจัดหาทรัพยากร
สารสนทศ
ตัวบงชีๅ โฺ5 การจัดสภาพวดลຌอมละสิไงอานวยความ
สะดวก฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌ
ตัวบงชีๅ โฺๆ ระดับความสารใจของการสงสริมการ฿ชຌ
บริการหຌองสมุด
การบริหารจัดการ
ใฺแ ภาวะผูຌนาของผูຌบริหารหนวยงาน
ใฺโ การพัฒนาหนวยงานสูการป็นองค์กรการรียนรูຌ
ใฺใ ระบบการพัฒนาบุคลากร
ใฺไ ระบบสารสนทศพืไอการบริหารละตัดสิน฿จ
ใฺ5 ระบบบริหารความสีไยง
ใฺๆ ระบบกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น
ผลการประมิน

ผลการประมิน ผลการประมิน
ตนอง
ดยผูຌประมิน
ิไ/แี
ิไ/แี = 4
ไ
ิโเ.ไเ/ๆี
= ใ.ไเ

ไ
ิโเ.ไเ/ๆี
= ใ.ไเ

ไ

ไ

ใ
ใ.ไเ

ใ
ใ.ไเ

5

5

แ

แ

ไ

ไ

ิโ5/ๆี = ไ.แ็ ิโ5/ๆี = ไ.แ็
ไ
5
5
ใ
ไ
ไ
ิไ้.ไเ/แใี
= ใ.่เ

ไ
5
5
ใ
ไ
ไ
ิไ้.ไเ/แใี
= ใ.่เ

