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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มศว (จ านวน 18 ตัวบ่งชี้) มีผลการ
ประเมินดังนี้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ (เฉลี่ย) ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ที่ประเมิน ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนุนการผลิตบณัฑิต 4.53 4.53 ดีมาก 4 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก 1 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก 1 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.76 4.74 ดีมาก 12 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (18 ตัวบ่งชี้) 

4.73 4.72 ดีมาก 18 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 -ไม่มี- 
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บทน า 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  1.1 ชื่อหน่วยงาน 
   ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  1.2 ที่ตั้ง 
   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ   
   เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10110 
 
  1.3 ประวัติความเป็นของหน่วยงาน (โดยย่อ) 
   ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษา กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นส านักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนกหอสมุด ขึ้นกับส านักงาน
อธิการบดี และด าเนินงานควบคู่กับวิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด จนเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส านักหอสมุดกลางด้วย 
   เมื่อเริ่มแรก หอสมุดตั้งอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก 3 ชั้น 3) ด าเนินงานใน
ระยะ 7 ปีแรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะ
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM (ในขณะนั้น) โดยท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพ่ือปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชาการศึกษาตามโครงการความช่วยเหลือได้มีการ
ส่งคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า มาช่วยในการจัดตั้ง
หอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาต ารา และสื่อโสตทัศนศึกษา 
   ในปี พ.ศ. 2499 มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพ้ืนที่ 
912 ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 
อาคารหอสมุดหลังนี้มีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุดที่ทันสมัยที่สุดใน
ประเทศไทยในขณะนั้น 
   เมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการเพ่ิมวัสดุต่างๆ 
ประกอบกับวิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงท าให้เนื้อที่ส าหรับบริการผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทางวิทยาลัยจึง
ได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2514 ขนาดพ้ืนที่ 2,986 ตารางเมตร และเปิดให้ใช้ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2515 ท าให้หอสมุดมีอาคาร 2 หลังเชื่อมติดต่อกัน รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,898 ตารางเมตร 
   ในปี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพแวดล้อมแออัด อัน
เนื่องจาก มีนิสิตเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัย
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จึงได้จัดสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับขอพระราชทานพระนามาภิไธย “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ” อันเชิญจารึกเป็นชื่ออาคารส านักหอสมุดกลาง 
   อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2529 แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ต่อมาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2544 ส านักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารเพ่ิมอีก 1 ชั้น ท าให้ห้องสมุดมี
พ้ืนที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร 
 
   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
   ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 เรียนระดับพรีคลินิกที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนในระดับคลินิกปีที่ 4-6 ต้องไปเรียนและฝึกปฏิบัติที่วชิร
พยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2530 เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต 
และบุคลากของคณะแพทยศาสตร์ที่วชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นส่วนราชการหนึ่งของ
ส านักหอสมุดกลาง โดยทางนิตินัยให้มีการจัดท าแผนงานและด าเนินนโยบายร่วมกัน และในทางปฏิบัติให้
ด าเนินงานขึ้นตรงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
ได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายไปอยู่
บริเวณชั้นล่างอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จนถึงปัจจุบัน 
 
   หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
   นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึนอีกหลายคณะ เพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน แต่ข้อจ ากัดในด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ซอยประสานมิตร กอปรกับมหาวิทยาลัยมีที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบริษัทท านาศรีษะกระบือ จ ากัด จ านวน 
974 ไร่เศษ ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจึงขยายงาน
ผลิตบัณฑิตไปที่อ าเภอองครักษ์ โดยผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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   งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่องครักษ์ ด าเนินการมาตั้งแต่กลางแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 โดยเริ่ม
งานพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้างอาคาร ส าหรับหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และเป็นเปิด
ให้บริการแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของชั้น 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ท าการชั่วคราว ต่อมาเมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายไปที่
อาคารใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 
 
 2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  2.1 ปรัชญา 
   แหล่งสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
  2.2 ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริม
ให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
  2.3 วิสัยทัศน์ 
   ส านักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นน า เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 
  2.4 ค่านิยมองค์กร 

WE CARE เราใส่ใจให้บริการ 
W >  Will ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ 
E >  Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ 
C >  Convenience ความสะดวกของบริการ 
A >  Accuracy ความแม่นย าของบริการ 
R >  Rapidness ความรวดเร็วของบริการ 
E >  Effectiveness ความมีประสทิธิภาพของบริการ 

   ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้ก าหนดค่านิยมขององค์กรว่า “WE CARE” (การใสใ่จบริการ) และได้จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ และกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่เผยแพร่
อยู่หน้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th/km/) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมนี้แก่บุคลากรทุกคน 
อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก ท าให้การบริการของส านักหอสมุดกลางแก่ผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้น าจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 
2556 และจรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาบูรณาการเข้ากับการ
จัดการความรู้ด้านบริการด้วย 
 

http://lib.swu.ac.th/km/
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  2.5 พันธกิจ 
1. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
3. สืบสานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. พัฒนาระบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางตามระบบคุณภาพและกลไกที่

มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้ส านักหอสมุดกลางทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้ส านักหอสมุดกลางทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักหอสมุดกลางอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการ (ถ้ามี) ของส านักหอสมุดกลางและจดบันทึก 
4.2 การตรวจเยี่ยมส านักหอสมุดกลาง 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง 
และตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
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 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 
 ส านักหอสมุดกลางรับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 4 องค์ประกอบประกอบด้วย 18
ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.72 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้ 4.53 
NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

และการวิจัย 
P ข้อ 1-2 

ข้อ 
3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA-1.9 มีบริการและทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA-1.10 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตและคณาจารย์ต่อ
บทบาทของส านัก
หอสมุดกลางในการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

4.00 1,628.05 413.00 3.94 X 3.94 

NA-1.11 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิต อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการต่อบทบาทของ
ส านักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

4.00 847.00 203.00 4.17 / 4.17 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 
NA-3.2 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
P ข้อ 1 

ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 
NA-4.1 การด าเนินการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 12 ตัวบ่งชี้ 4.74 
NA 5.1 กระบวนการพัฒนาแผน

เชิงกลยุทธ์ 
P ข้อ 1-2 

ข้อ 
3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5, 5 ข้อ / 4.00 

NA 5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

NA 5.3 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

O คะแนน   - 4.50 / 4.50 

NA 5.4 ระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA 5.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

I ร้อยละ ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 
80.00 

90.00 93.00 96.77 / 5.00 

NA 5.6 ระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในกร
ท างาน 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
และความผูกพันของ

บุคลากร 

3.00 - 3.34 / 3.34 

NA 5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

NA 5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรเรียนรู้ 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

NA 5.9 การส่งเสริมการใช้
งานวิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA 5.10 การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Manager) 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA 5.11 การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA 5.13 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ = 18 ตัวบ่งชี้ 4.72 
 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  (ตัวบ่งชี้ มศว) พบว่าส านักหอสมุดกลางมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมจ านวน 18 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (การด าเนินงานในระดับ
ดีมาก)  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

ภาคผนวก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของส านักหอสมุดกลางในการ 

1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ 
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุน การเรียนการสอน 

413.00 

2 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ 
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

1,628.1 

3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ 
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 5) 

3.94 

NA-1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ 
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย  

1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อ
บทบาทของส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย 

203.00 

2 ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย 

847.00 

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของส านัก
หอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย 

4.17 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนน
เต็ม 5) 

4.50 

NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 90.00 
2 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 93.00 
3 ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 

96.77 
NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 93.0 
2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
81.0 

3 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 270.54 
4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.34 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

5 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 
87.10 
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บริการสําหรับ
นในสํานักงาน 
มินมาปรับปรุง
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มีการสนับสนุน
นุนใหล้าศึกษา
มีการวางแผนใ
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นังสือภาษาไท

มีการถ่ายทอ
อๆ ไป รวมถึ
ก 

มีความพึงพอ
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มความก้าวหน
ได้ปฏิบัติงานใ
า 
านที่ปฏิบัติงาน
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หว่าง
ที่หอสมุด

อใจของ

ีการเก็บ

อังกฤษ 

ให้แก่
ครือข่าย

การและ

านด้วย

น้าสําหรับ
น

นให้ 



 

รายงานผล

 

กลุ่มผู้สมั

ผู้ใชบ้ริก

1. ความ
เรียน
ต่างๆ

2. ข้อเส
ของห

3. การใ

4. ต้อง
ให้บ ิ

5. บริก

 
 

 
 

 

ลการประเมินคุ

มภาษณ์  สําน

าร (นสิิต) 
ข้อคําถา

มคิดเห็นถึงปร
นการสอนเกี่ย
ๆ ของห้องสมุ

สนอแนะต่อก
ห้องสมุด 

ใช้ EndNote

การให้หอสมุด
ริการอย่างไร 

ารที่ได้รับจาก

 

ณภาพการศึกษ

นักหอสมุดกล

าม 
ระโยชน์ต่อกา
วกับระบบให

มุด 

ารให้บริการ

 

ดปรับปรุงการ

กห้องสมุด 

ษาภายใน สํานกั

ลาง 

าร
ม่

บุค
ข้อมูลต่

- ก
พึงพอใจ

- ร
- ฐ
ยังไ

ระดับช้ัน

ร - อ
อยากให

- ห
อุปกรณ์
ใช้งานไ

- อ
ต้องการ

อยา
มาลงเก

 

กหอสมุดกลาง ปี

ผู้สัม

ลากรหอสมุด
ต่างๆ ได้ดีมาก

การยืมคืนหนัง
จ 
ระบบ e-boo
ฐานข้อมูลยังไ

ไม่ค่อยมีการใ
ั้นปีที่ 1 

อยากให้มีการป
ห้ปรับเป็นการ
หน้า website
ณ์สื่อสารอ่ืนๆ 
ได้ง่ายและสะด
อยากให้มีบรกิ
รได้ และให้ผู้รั

ากให้มีการปรั
กมส์ไว้เยอะ ทํ

ปกีารศึกษา 255

ภาษณ์  คณะ

บันทึกกา
ดให้คําแนะนํา 
 

งสือ และการใ

k ยังไม่ครอบ
ม่ครอบคลุม ซึ

ช้ แต่มีการจดั

ปรับระบบกา
รสืบค้นจากช่ือ
e หอสมุด ควร
ได้ เช่น ไอแพ
ดวกขึ้น 
การ Print หนั
รับบริการมารั

รับปรุงเคร่ืองค
ทาํให้เครือ่งคอ

57

ะกรรมการตร

รสัมภาษณ ์
และเทคนิคใ

ใหบ้ริการโดย

คลุม ซึ่งอาจจ
ซึง่อาจจะยังจั

ดอบรมให้ตอน

รสืบค้นหนังสื
อนิยาย ไม่ใช่ชื
รปรับระบบให้
พค มือถือ เป็น

ังสือออนไลน์ใ
รับและชําระค่

คอมพิวเตอรท์ี
มพิวเตอร์ทําง

รวจประเมิน 

ในการค้นคว้า

ยภาพรวมอยู่ใน

จะหาไม่เจอ 
จดัซื้อไม่ครบถ้

นที่เข้ามาศึกษ

สอื เช่น หนังสื
ช่ือผู้แต่ง 
ห้สามารถเปิด
นต้น จะช่วยใ

ในหน้าที่ผู้รับบ
าบริการ 

ที่ช้ัน 2 เน่ืองจ
งานช้า 
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สืบค้น

นระดับ

้วน 

ษาใน

สอืนิยาย 

จาก
ห้การ 

บรกิาร

จากมีนิสิต
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
วันที่ 8 กันยายน 2558 

 ก าหนดการ กิจกรรม สถานที่ 
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6 

อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบง่ชี้ 
สรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.30 น. การลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

1. หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนนิงานโดยสรุป  
(ไม่เกิน 15 นาท)ี 

2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ ์
- ผู้บริหาร 
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
- ผู้รับบริการ (ถ้าม)ี 

ห้องประชุมสิกขาบณัฑิต
ชั้น4 ตึก 14 
 

14.30 – 16.00 น. การลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมสถาบันยทุธศาสตร์ทางปญัญาและวิจัย 
1. หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนนิงานโดยสรุป  

(ไม่เกิน 15 นาท)ี 
2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ ์

- ผู้บริหาร 
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
- ผู้รับบริการ (ถ้าม)ี 

ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย ชัน้ 20 อาคาร
นวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช  
บัวศร ี
 

16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรียมประเด็น
สัมภาษณ ์

ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

วันที่ 9 กันยายน 2558 
 ก าหนดการ กิจกรรม สถานที่ 

08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

09.00 – 10.30 น. การลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมส านักหอสมุดกลาง 
1. หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนนิงานโดยสรุป  

(ไม่เกิน 15 นาท)ี 
2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ ์

- ผู้บริหาร 
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
- ผู้รับบริการ (ถ้าม)ี 

ห้องประชุม 702  
ส านักหอสมุดกลาง  

10.30 – 12.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบง่ชี้ ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบง่ชี้และ

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปงานประจ าวัน 
 
วันที่ 10 กันยายน 2558 

 ก าหนดการ กิจกรรม สถานที่ 
08.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- จัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและ 
presentation น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 13.30 น. เตรียมการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วย

วาจา 
 

13.30 – 14.30 น. น าเสนอผลการประเมนิสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  
14.30 – 15.30 น. น าเสนอผลการประเมนิส านักสือ่และเทคโนโลยีการศึกษา  
15.30 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมนิส านักหอสมุดกลาง  
หมายเหตุ: 
- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบง่ชี้ของหน่วยรับประเมิน เตรียมความพร้อมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมิน ณ ห้องประชุม 

9บี ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบด ี
- อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบา่ย เวลา 14.45 – 15.00 น. 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557  
 

 
 
 

 
 
 




