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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน(ส านัก/ศูนย์) 

 
 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2564 
(สิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2565       
 

วันที่ประเมิน     28       เดือน        กันยายน     พ.ศ.      2565      
รายช่ือกรรมการประเมิน 

1.        รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช            ประธานกรรมการ  
2.        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์  ศิริเลิศ           กรรมการ  
3.        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อ าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์          กรรมการและเลขานุการ  

 
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 และได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นส านัก โดยมีชื่อว่ า “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 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library & Academic Resource Center)” 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน 
ปรัชญา 

ปญฺญา นราน รตน = ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 
 

ปณิธาน 
 “ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล” 

ซึ่งสอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ “มุ่งม่ันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาใน
การดารงชีวิต และมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ” 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

1. การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (Customer Focus) และวัดความส าเร็จขององค์กรด้วยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

2. การบริการด้วยใจ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 
อัตลักษณ์ 
 บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจในการให้บริการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กุลยุทธ์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาทรัพยากร 
สารสนเทศของ 
ห้องสมุดให้
สอดคล้องกับ 
หลักสูตร และ 
ความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการ 

1. เพ่ือจัดหาและรวบรวม 
(จัดซื้อ รับบริจาค
แลกเปลี่ยน และสร้าง
เครือข่าย) ทรัพยากร
สารสนเทศ ที่สอดคล้อง 
เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และครอบคลุมทุก
หลักสูตร/สาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
(Information Resource 
Center) 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการ
สารสนเทศในการ 
ด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม และ
บริหารทรัพยากร 
สารสนเทศให้
ครอบคลุมวิชาการท่ี
มีการสอนได้อย่าง 
คุ้มค่า 

1. บริหาร
ทรัพยากร
สารสนเทศ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนยุค 
ใหม่ 

1. มีทรพัยากร
สารสนเทศ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ที่เปิด 
สอน ทันสมัยและ
เพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และ
ทรัพยากรฯ มีการถูก
ใช้อยา่งคุ้มค่า 

2. พัฒนาห้องสมุด 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
หลักของชุมชน 
และเอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการ 
สารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. สร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงเครือข่าย
สารสนเทศให้เกิด 
ความหลากหลาย 

2. ความร่วมมือใน
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

2. สร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือกับภายนอก
มหาวิทยาลัย  
เพ่ือส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการร่วมกันได้
อย่างคุ้มค่ าและมี
ประสิทธิภาพ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ และมี 
ส่วนร่วมในการ
ให้บริการแก่สังคม 

3. พัฒนาบริการ 
ของห้องสมุดให้มี 
คุณภาพและ 
ส่งเสริมทักษะการ 
เขา้ถึงสารสนเทศ 

3. เพ่ือให้บริการวิชาการ
และส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้และการ 
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และบุคคล 
ภายนอกทั้งในมหาวิทยาลัย
ชุมชนและสังคม เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. มุ่งเน้นการห้บริการ
ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้โดยมี
การประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 

3. พัฒนาทักษะ 
สารสนเทศ และ 
ทักษะการรอบรู้ 
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ ให้กับผู้รับ 
บริก าร 

3. ให้บริการสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ที่
สามารถเขา้ถึงได้
สะดวกรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

4. พัฒนาการ 
บริหารจัดการ 
ห้องสมุดให้มี 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย และ
แหล่งรวมคลังข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

4. สร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรด้วย
นวัตกรรมสารสนเทศ
และการบริการ 

4. บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 

4.เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการและการ
เผยแพร่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 
สยาม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็น 
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมี 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 
ได้อย่างเหมะสม 

  5.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของบุคลากร
ให้มีความทันสมัยอยู่ 
ตลอดเวลา 

5.พัฒนาความรู้สู่
การ 
ปฏิบัติ 

5. เป็นองค์กรต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ 
6. บุคลากรมีสมรรถนะ 
และศักยภาพแบบมือ
อาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

 ในส่วนของแผนกลยุทธ์ ส านักฯ ได้วางแผนไว้เป็นแผนระยะยาว 5 ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 5 ปี เช่นกัน คือ ปีการศึกษา 2560-2564 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ กับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักฯ ตามที่ปรากฎในแผนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ 5 ด้าน และสอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้าน และวัตถุประสงค์ 4 ข้อ โดย
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนการด าเนินงานของส านักฯ แสดงได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน 
1. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการสารสนเทศในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และบริหารทรัพยากร
สารสนเทศให้ครอบคลุม
วิชาการท่ีมีการสอนได้อย่าง
คุ้มค่า 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอน ทันสมัยและ 
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และทรัพยากรฯ มีการถูกใช้อย่างคุ้มค่า 

1 แผนพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศให้เกิด
ความหลากหลาย 
 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการร่วมกันได้อย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพพัฒนาแหล่ง

2 แผนพัฒนาเครือขา่ยแหล่งเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน 
เรียนรู้ให้โรงเรียนและสถานประกอบการ 
และมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่สังคม 

3. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้โดยมี
การ 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

3. แผนงานส่งเสริมก ารใช้บริการ
ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
4 แผนพัฒนาคุณภาพภายใน 
(Improvement Plan) 
5 แผนงานบริหารความเสี่ยง (SU-
ERM2) 

4. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศและ
การบริการ 
 

4. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและ
การเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจได้อย่างเหมะสม 

6. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยสยาม 
7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสาร 
8. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
บุคลากรให้มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 

5. เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 9. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 
6.บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพแบบ
มืออาชีพ 

10.แผนงานบริหารและการ 
พัฒนาบุคลากร 

 
ทั้งนี้แผนงานและโครงการส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2564 มีแผนงาน และ

โครงการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานทั้งหมด 10 แผนงาน (เป็นไปตามแผนงานปีการศึกษา 2560-2564)  และ 14 
โครงการ 
 
สถานภาพทางกายภาพ 

สถานที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 12) ชั้น 2 และ ชั้น 3 
 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 
 โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2867-8000 ต่อ 5142, 5143, 5243, 5245 กด 21-24, 26 
          โทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044 
 
โครงสร้างองค์การและการบริหาร 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การ
บริหารงานมีความกระชับ เนื่องจากจ านวนบุคลากรลดน้อยลง โดยให้เหลือ 2 แผนก 1 ศูนย์ 1 ส านักงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และ ส านักงานบริหาร (จากเดิมมีการแบ่งส่วนงานเป็น 6 แผนก ซึ่งประกอบด้วย แผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการ แผนกวารสารและเอกสาร แผนกโสตทัศน์บริการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักทรัพยากรสารสนเทศ และส านักงานเลขานุการ ส านักทรัพยากรสารสนเทศ) ดูที่ “แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ”ประกอบ 
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จ านวนบุคลากร งบประมาณ 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีบุคลากรจ านวน 15 คน แต่ได้ลาออก 1 อัตรา ปัจจุบันส านักหอสมุดและ

ทรัพยากรสารสนเทศ มีจ านวนบุคลากร รวมทั้งหมด 14 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 9 
คนและสายวิชาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และบุคลากร
อัตราพิเศษ 1 คน)  

ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ประจ า บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที ่ รวม 
1. เพศ ชาย 2 2 - 4 
 หญิง - 7 4 11 

รวม 2 9 4 15 
2. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
- - - - 

 ปริญญาตรี - 8 4 12 
 ปริญญาโท 2 1 - 3 
 ปริญญาเอก - - - - 

รวม 2 9 4 15 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
1.1)   กระบวนการพัฒนาแผน   (เป้าหมาย :  .......6......  ข้อ) 
ข้อที่ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของหน่วยงาน มีการน าแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   

/   

ข้อที่ 2 มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

/   

ข้อที่ 3 มีตัวบ่งชี้ของแผนงานและโครงการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

/   

ข้อที่ 4 มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน /   
ข้อที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานและ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
/   

ข้อที่ 6 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

/   

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

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 (......5...../1) = ……5…….. 
จุดเด่น 

- 
 
 
จุดควรพัฒนา : 

- 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
- ควรน าผลการประเมินประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงาน ปีการศึกษา 2564 มาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ในปีการศึกษาต่อไป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
2.1)   ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน (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)   การส 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 ) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เป้าหมาย :  ......6....... )   
ข้อที่ 1 มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านสมรรถนะ

ของบุคลากรผู้ให้บริการ 
/   

ข้อที่ 2 การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านการบริการ /   
ข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านความพร้อมความเพียงพอ

และความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการให้บริการ 
/   

ข้อที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป) /   
ข้อที่ 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา /   
ข้อที่ 6 มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในประเด็นที่ต้องการ

พัฒนา และน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุง 
/   

 ผลการด าเนินงาน   .........6............ ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    
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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)   การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)(เป้าหมาย :  .......6......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการวางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล /   
ข้อที่ 2 มีการจัดบริการที่ครอบคลุมแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลด้านการสอนและการ

วิจัย 
/   

ข้อที่ 3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการในระบบดิจิทัล /   
ข้อที่ 4 บุคลากรมีสมรรถนะและความพร้อมในการให้บริการในระบบดิจิทัล /   
ข้อที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในระบบดิจิทัล /   
ข้อที่ 6 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา /  ควรน าผลประเมินใน

ข้อ 5 มาปรับปรุง ให้
ชัดเจนขึ้น 

 ผลการด าเนินงาน  ..........6.......... ข้อ  คิดเป็น ......5......... คะแนน  

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

เครื่องมือที่ให้บริการ 
/   

ข้อที่ 2 มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

/   

ข้อที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผนการที่ก าหนด  X  
ข้อที่ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 X  

ข้อที่ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  x  
 ผลการด าเนินงาน  ...........2........... ข้อ  คิดเป็น ........2....... คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี  2 (.....27../6) = ……4.5….. 
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จุดเด่น 
   - ส านักฯ มีการน าผลการให้บริการมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
   - Digital library  มีฐานข้อมูลที่ใช้งานได้หลายสาขาวิชา 
 
จุดควรพัฒนา : 
   ควรท าการส ารวจกลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
  - ควรท าการเทียบเคียงการประเมินทั้ง 3 ด้าน กับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในประเด็นที่ต้องการพัฒนา และน าผล
การเทียบเคียงมาปรับปรุง 
  - ควรแสดงรายละเอียดการน าผลประเมินด้านต่างๆ มาปรับปรุงปีการศึกษาต่อไปให้ชัดเจนขึ้น 
  - ควรท าแผนการจัดสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์ท่ีหน่วยงานสามารถท าได้เองโดยเบื้องต้น  อาจก าหนดช่วงเวลาใน
การปรับปรุงด้านต่างๆ  
  - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะน าไปสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว 
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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 

 x กรรมการหนว่ยงานควร
จัดให้มีการประเมินผล
การบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ขอ้    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 ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

/   

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

/  ควรตั้งประเด็น
ความรู้ที่ต้องการ
พัฒนาหน่วยงานที่
ท้าทาย 

 ผลการด าเนินงาน   ..........5............ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.3)   ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย :  ......6.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรส าหรับการให้บริการ /  ควรก าหนด

สมรรถนะที่จ าเป็น
ของบุคลากรให้
ชัดเจน  

ข้อที่ 2 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง /   
ข้อที่ 3 มีการสรรหาบุคลากร /   
ข้อที่ 4 มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามท่ีก าหนด /   
ข้อที่ 5 มีการประเมินบุคลากรตามสมรรถนะท่ีก าหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(หัวหน้างาน/ผู้รับบริการ/อาจารย์/นักศึกษา) 
/   

ข้อที่ 6 มีการน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

/  ควรแสดงการน าผล
ประเมินจาก 5 ไป
ปรับปรุงให้ชัดเจน 

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

หน่วยงาน การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  

/   

ข้อที่ 2 มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /   
ข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ /   
ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
/   

ข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี
ก าหนด 

/   

 ผลการด าเนินงาน   .............5..........ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    
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 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 และมีความเสี่ยง
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ประเด็น 

 x  

 ผลการด าเนินงาน   ............4...........ขอ้    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 
 

 x  
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
ข้อที่ 4 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
/   

ข้อที่ 5 มีการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ คณะวิชา/ 
มหาวิทยาลัย 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........4............ขอ้    คิดเป็น .......4........ คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 (.....27../6) = ……4.5….. 
จุดเด่น 
    
 
 
จุดควรพัฒนา : 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
  พิจารณาการจัดท า clip VDO แนะน าห้องสมุด ทัวร์ห้องสมุด เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงบริการของห้องสมุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




