
 

 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

(รอบ 12 เดือน ต.ค. 57 – ก.ย. 58) 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

 

 

 

 

 

ตามแผนยุทธศาสตร 4 ป  

พ.ศ. 2556 – 2559 

 

 

 



คํานํา 

 

 คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ไดมีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559) 

สํานักหอสมุดกลาง ในการประชุมกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 

2555 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค           

ท่ีกําหนดไว 

 สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป 

พ.ศ. 2556 – 2559 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการ

ดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาใชพิจารณาทบทวน 

ปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลางตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลดําเนินงาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
1. เปนแหลงทรัพยากร

ท่ีทันสมัย สอดคลอง
ตอการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
และเปนแหลงการ 

1.1 มีเครือขายท่ี พรอมใช
งานและมีเสถียรภาพ 

1. จํานวนเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีนํามาใช 
 

 
 

 
 

1.2 เปนแหลงทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

2. คาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสตองบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

  

     เรียนรูตลอดชีวิต 1.3 มีบริการท่ีตรงกับความ
ตองการ 

3. จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือการสงเสริม
การเรยีนรูตลอดชีวิต 

  

 1.4 ผูใชมีทักษะการรู
สารสนเทศ 

4. คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ   

2. สนับสนุนการ
พัฒนาการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน 

2.1 มีระบบการบริหาร
จัดการโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับภารกิจอ่ืน 

  

2.2 สรางงานบริการ
วิชาการท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบทความ
วิชาการ 

  

 และสังคมอยางยั่งยืน 3. มีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการ 

  

  4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

  

3. สืบสานการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

3.1 บุคลากรมีจติสํานึก
และความเขาใจในเรื่อง
วัฒนธรรมและศลิปะ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
และศลิปะ 

  

 3.2 ผูใชบริการมีสวนรวม
ในกิจกรรมวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

2. รอยละของกิจกรรมท่ีผูใชบริการมีสวนรวม   

4. การพัฒนาสูองคกร
คุณภาพ 

4.1 มีการบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. กระบวนการพัฒนาแผน 
2. กระบวนการ (Workflow) ของ

สํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 

 

 4.2 มีระบบบริหารงานท่ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 

3. จํานวนโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

  

 4.3 มีระบบการสื่อสาร
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและ
เพียงพอ 

  

 4.4  มีระบบการ
บริหารงานบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. ระบบการพัฒนาบุคลากร   
 6. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือ
พัฒนาสถาบัน 

 
 

  



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลดําเนินงาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
 4.5 พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณ
ทรัพยากร 

7. มีระบบและกลไกในการเงินและงบประมาณ   

 4.6 นําระบบการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการ
บริหารงาน 

8 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

  

 

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 4 ป สํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – 2559 มีจํานวน 18 ตัวชี้วัด ผล

การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน สามารถบรรลุชี้วัดไดท้ัง 17 ตัวชี้วัด คิดเปน

รอยละ 94.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1        จํานวนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใช 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

           เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วตามความตองการท่ี

เปลี่ยนไปของผูใช เครื่องมือหรืออุปกรณสมัยใหมตาง ๆ ท่ีผูใชหองสมุดนํามาใช ทําใหหองสมุดจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหเทาทันเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช    

 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 2 
เทคโนโลย ี

  สํานักหอสมุดกลางไดนําสื่อสังคมออนไลน (social 
media) มาใชในการประชาสัมพันธงานหองสมุด 
ไดแก Facebook และ Twitter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   เปนแหลงทรัพยากรท่ีทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอน 
 ของมหาวิทยาลัย และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 



ตัวช้ีวัดท่ี 2        คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสตองบประมาณในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

         ปจจุบันการเขาถึงทรัพยากรหองสมุดไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี  หองสมุดจึง

จําเปนตองจัดหาและจัดทําทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนองความ

ตองการของผูใช ไดแก หนังสือ ปริญญานิพนธ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ เปนตน 

 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวารอยละ 10      สํานักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความจําเปนในการ

ใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสของผูใช เนื่องจากเขาถึงได

อยางสะดวกและรวดเร็ว จึงจัดทําทรัพยากรท่ีเปน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอลเพ่ิมข้ึน 

ไดแก วารสารฉบับยอนหลัง ปริญญานิพนธ 

ผลงานวิจัย และเอกสารตําราของคณาจารย พรอมกัน

นั้นยังไดจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชไดใชประโยชนจาก

ทรัพยากรดังกลาวโดยไมมีขีดจํากัดไดทุกท่ีทุกเวลา  

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจํานวน 18,373,100 
บาท จําแนกเปน งบประมาณเงินแผนดิน 6,000,000 
บาท และงบประมาณเงินรายได 12,373,100 บาท ใช
ในการ จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจํานวน 
5,842,536.21  บาท คิดเปนรอยละ 31.80 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3        จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

          การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูเปนสิ่งชวยกระตุน และปลูกฝงใหเกิดการเรียนรูของผูใชท้ังท่ีเปน

นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคลากรของหองสมุดเองดวย  หองสมุดจึงจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ข้ึนท้ังท่ีจัดภายในหองสมุดและการนําไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตาง ๆ  ไดแก เสวนาดานการอาน  การ

แนะนําหนังสือ การจัดมุมหนังสือนาอาน  การจัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 5 กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักหอสมุดกลางจัด
กิจกรรมสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 7 กิจกรรม 
ดังนี ้
1. กิจกรรม DIY จากหนังสือ 
2. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
3. กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ     

เหลาสุนทร 
4. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงการเรียนรูสญัจร 
5. กิจกรรมแนะนําหนังสือบนสื่อสังคมออนไลน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 5        รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือตอบสนอง
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามหลักการสากลของการ
อุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ นิสิต เจาหนาท่ี หรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงการสํารวจ
ความพึงพอใจควรเปนแบบ 5 สเกลโดยท่ัวไปจะพิจารณาใหครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

  

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

4.00 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ

สํานักหอสมุดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก             

( X  = 4.00)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1        มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 มีการกําหนดแนวทางหรือวางแผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนอยาง

เปนระบบ 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 1 ภารกิจ    สํานักหอสมุดกลางไดนํากิจกรรมสงเสริมการอาน
โรงเรียนมงคลวิทยา โดยแนะนําวัฒนธรรมการแตง
กายและคําทักทายของประเทศอาเซียนเผยแพรแก
สามเณรโรงเรียนมงคลวิทยา เปนการบูรณาการทาง
บริการวิชาการแกสังคมกับงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน 



ตัวช้ีวัดท่ี 2        มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอด 

     สูบทความทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 เปนบทความท่ีนําเสนอความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการ โดยเนนท่ีองคความรู

เชิงวิชาการของบุคลากรหองสมุด  

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 1 บทความ    ไมไดดําเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3        มีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบรกิารทางวิชการ 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในสํานักหอสมุดกลาง 

 มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ สู

สาธารณะ 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 3 ชองทาง    สํานักหอสมุดกลางมีการนําความรูท่ีไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดสูบุคลากรภายใน 
สื่อสารผานสังคมออนไลน และเผยแพรบนหนา
เว็บไซตสํานักหอสมุดกลา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 4        จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 โครงการบริการวิชาการท่ีสามารถนับไดตองผานเกณฑดังตอไปนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 3 โครงการ 1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน : โครงการ
แบงปนทรัพยากรหองสมุดมหาวิทยาลัยสูหองสมุด
โรงเรียนจังหวัดนครนายก 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน : กิจกรรม
สงเสริมการอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง 

3. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ในวัยเกษียณอายุ 

4. โครงการ 7th Philippines Thailand 
Libraries Friendship Project (PTLEP) ณ ประเทศ
ฟลิปปนส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1        มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานตางๆ ใหเหมาะสมเพ่ือคงไวถึงความเปนไทย 

  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน  

2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและกิจกรรมดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน และ

บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 
2558 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการ
ดําเนินการ  

5 ขอ 

 1. สํานักหอสมุดกลาง  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือ
รับผิดชอบพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงคณะกรรมการฯ  ไดจัดทํานโยบายการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน จัดทําแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทําโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานัก
หอสมุดกลาง  โดยไดรับงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมในป 
2558 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  40,000  บาท   
 

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   สืบสานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 



เปาหมายป 
2558 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

    2. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน
ของสํานักหอสมุดกลาง ไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป  2558  
ประกอบดวยการจัดกิจกรรมหลักจํานวน  8  กิจกรรม พรอมท้ัง
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ  ผูเขารวม  และผลการดําเนินงานของแต
ละกิจกรรม เพ่ือเปนการกํากับการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว 

  

      3. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการ
ทํางานของสํานักหอสมุดกลาง  ไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมวา 
ประสบผลสําเร็จตามตัวบงชี้วัดท่ีกําหนดไว  โดยจัดทําแบบประเมิน
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม สรุปผลเม่ือสิ้นสุดการ
จัดกิจกรรม และนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินนําเสนอตอท่ีประชุม
ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง กิจกรรมสงเสริมการอาน  ณ  โรงเรียน
มงคลวิทยา  (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย)  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
รวมกับชมรมผูสูงอายุ  มศว  กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน  ณ  โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัม
โมทัย)  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง กิจกรรมเทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม กิจกรรมการสืบสานประเพณีวันสงกรานต    กิจกรรม
ทอดผาปาและถวายเทียนพรรษา   

  

     4. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน
ของสํานักหอสมุดกลาง  ไดไปรวมจัดโครงการบริการวิชาการ :  
กิจกรรมสงเสริมการอาน  โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัม
โมทัย) อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  กับชมรมผูสูงอายุ  มศว  และได
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานท่ีโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง และความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  
โรงเรียนมงคลวิทยา  (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง  มาพิจารณา และจะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ  ในปตอไป
วา ควรจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง  เชน  การฝกการ
อานออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (สามเณรสวนหนึ่งเปน
ชาวเขา) และเนนการใหความรูเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนมากข้ึน  เชน  
ชุดประจําชาติ  อาหารประจําชาติ  เปนตน 

  

      5. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินกิจกรรม ของ
คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางานของ
สํานักหอสมุดกลาง  สามารถเขาถึงผูท่ีมีความสนใจ และเพ่ือเปนการ
เผยแพรตอสาธารณชน  คณะกรรมการฯ จึงไดมีการเผยแพรกิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานชองทางตางๆ ของ

  



เปาหมายป 
2558 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

สํานักหอสมุดกลาง  เชน เว็บไซตของหองสมุด การจัดนิทรรศการ
บริเวณโถงดานในของหองสมุด   และผานทาง Social Media 
(Facebook) ของสํานักหอสมุดกลาง  นอกจากนี้  ยงัไดสนับสนุน
บุคลากรใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการเขารวมโครงการมหกรรม
มหาสงกรานต  ประจําป  2558  ท้ังท่ีประสานมิตรและองครักษอีก
ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 2        รอยละของกิจกรรมท่ีผูใชบริการมีสวนรวม 

ผูรับผิดชอบ    คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 ผูใชบริการ หมายถึง คณาจารย บุคลากร และนิสิต   

กิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารงุวัฒนธรรมและศิลปะไทย 

การมีสวนรวม หมายถึง คณาจารย บุคลากร และนิสิต เขารวมกิจกรรมรวมถึงมีสวนในการให

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

  

สูตรการคํานวณ :  

 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมวัฒนธรรม 
และศลิปะท่ีผูใชบริการมสีวนรวม 

x 100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมวัฒนธรรม 

และศลิปะท้ังหมด 
 

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
ไมนอยกวารอยละ 90 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีกิจกรรมภายใตโครงการท่ี

ดําเนินการแลวท้ังหมด 8 กิจกรรม มีผูใชบริการมีสวน

รวม 8 กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100.00 ไดแก  

กิจกรรมการรณรงคแตงกายดวยผาไทย,  กิจกรรม

เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม,  กิจกรรมสงเสริม

การอาน ณ  โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคี 

ธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง,  กิจกรรมการ

สืบสานประเพณีวันสงกรานต,  กิจกรรมสัมมนา

ประจําป  2558,  กิจกรรมทอดผาปาและถวายเทียน 

พรรษา,  กิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง 

และกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1        กระบวนการพัฒนาแผน 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 หนวยงานมีพันธกิจหลักในการดําเนินท่ีแตกตางกัน การดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของแตละ
หนวยงานจึงจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตอง
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของ
ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออน ความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปท่ีผานมา
ของหนวยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงานและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
พรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้ดานผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) และคาเปาหมาย โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

2. มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของหนวยงานโดยกําหนด ตัว
บงชี้และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน และ
ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร  

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา  

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

5. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

6. มีการกําหนดคูเทียบสมรรถนะและกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของหนวยงาน 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาสูองคกรคุณภาพ 



ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

   1. สํานักหอสมุดกลางมีการทบทวนและปรับแผน
ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559)  เม่ือวันท่ี 16, 
20 และ 29 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสภาพการณ
ตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว เชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศ และ
ผูใชบริการ เปนตน โดยใชขอมูลดังตอไปนี้มาพิจารณา 

- การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT Analysis) 

- การประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการสํานัก
หอสมุดกลาง  

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556  
และปการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน  

- ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน  

- แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

และไดทบทวนปรัชญา ปณิธาน คานิยม วิสัยทัศน 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก
หอสมุดกลาง จนไดแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2559-
2562) และมีการกําหนดตัวบงชี้ดานผลผลิต และคา
เปาหมาย 

แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2559 – 2562) ไดนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาให
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 19 
สิงหาคม 2558  (lib_57_NA-5.1_1.7) 

  

    2. สํานักหอสมุดกลางมีการแปลงแผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันกิจของสํานัก
หอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.1_2.1) โดยกําหนดตัว
บงชี้และคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สํานักหอสมุดกลางและมีการถายทอดแผนแผนปฏิบัติ
การประจําปของสํานักหอสมุดกลางใหแกบุคลากรใน
สังกัด (lib_57_NA-5.1_2.2)  โดยฝายวิชาการและ
แผน และเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง 

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

    3. สํานักหอสมุดกลางมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ป
ละ 2 ครั้ง โดยรายงานผลตอคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง คือ 

  - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) เม่ือ
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

  

    4. สํานักหอสมุดกลางมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 เพ่ือ
พิจารณา 

  

    5. สํานักหอสมุดกลางไดนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป เชน 

- ขอเสนอแนะวาการดําเนินงานตามมาตรการรักษ
สิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน ประจําปการศึกษา 
2557 ใหนําผลของการจัดกิจกรรมมากําหนดเปนตัว
บงชี้ แทนตัวชี้วัดท่ีกําหนด การเขารวมของบุคลากร
และการดําเนินกิจการ ซ่ึงในการปรับแผนกลยุทธ 4 ป 
(2559-2562) ไดกําหนดตัวชี้วัดใหม  

- ขอเสนอแนะวา ตูนิทรรศการท่ีจัดหนาสํานัก
หอสมุดกลาง เชน ขยะอิเล็กทรอนิกส ควรนําไปจัด
แสดงตามโรงเรียนตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ  ซ่ึงในการ
ปรับแผนกลยุทธ 4 ป (2559-2562) ไดกําหนด
ชองทางการเผยแพรกิจกรรมของสํานักหอสมุดกลาง
ใหมากข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 2        กระบวนงาน (Workflow) ของสํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 กระบวนงาน (Workflow) หมายถึง การบริหารจัดการ ลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงานระหวาง

บุคลากร หรืองาน โดยกําหนดเปนกฎเกณฑ และใชเอกสาร หรือคอมพิวเตอรมาชวยในการกํากับงาน 

 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคกรสามารถใช

ทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

  

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

อยางนอย 1 
กระบวนงาน 

  สํานักหอสมุดกลางไดนําการบริหารจัดการแบบลีน 
(lean Management) มาลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
โดยปงบประมาณ 2558 ไดนํา “การจัดการหนังสือ
ราชการ” มาดําเนินการ เปลี่ยนจากการดําเนินงาน
แบบเดิมท่ีผูปฏิบัติงานตองถายสําเนาเอกสารท่ี
ผูอํานวยการสั่งการ และเดินเอกสารใหบุคลกรท่ี
เก่ียวของท่ีตองใชระยะเวลา 2-3 วัน มาเปนการสแกน
เอกสาร และจัดสงผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(อีเมล) ซ่ึงใชระยะเวลาเพียง 5-10  นาที 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3        จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 โครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการ

เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีตองมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยตองมี

การประเมินผลโครงการท่ีชี้ชัดวาเกิดประโยชน ผลดี หรือคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือไมทําลายสังคม

และสิ่งแวดลอม 

  

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวา 3 โครงการ    มีการดําเนินโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. โครงการประหยัดพลังงาน 
2. โครงการ 5ส 
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 4        บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอ 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอ หมายถึง บุคลากรสํานักหอสมุดกลางมีโอกาสรับรู

ขอมูลขาวสาร ท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเทาเทียมกันผานชองทางการเผยแพรท่ีสํานักหอสมุดกลางเปนผูจัด

ดําเนินการ 

  

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ไมนอยกวารอยละ 
80 ตอเปาหมาย 

    การเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรข้ึนอยูกับระดับ
ความสําคัญของขอมูล เชน แผนปฏิบัติการและการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะเผยแพรสูบุคลากรดวยการประชุมชี้แจง
และประชาพิจารณ สวนขอมูลท่ัวไปจะเผยแพรทาง บอรด
ประชาสัมพันธ, blog, e-mail, เวียนแจง และเว็บไซตของ
สํานักหอสมุดกลาง ซ่ึงถือวาบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองและเพียงพอ รอยละ 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 5        ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 คุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด 

ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตาม

สาขาวิชาชีพ และหาวิธีท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง-จุดออนดานบุคลากร 

และความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและ

สมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. มีตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีสะทอนผลผลิตและ

ผลลัพธ  

3. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผน 

และรายงานผลตอคณะกรรมการประจาํหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

5. มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินงานครบท้ัง 5 ขอ ดังนี้ 
   1. สํานักหอสมุดกลางมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีการ
วิเคราะหขอมูลจุดแข็ง-จุดออนดานบุคลากร และ
ความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและคานิยมของ
สํานักหอสมุดกลาง และครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

  

    2. แผนพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีสะทอนผลผลิตและ
ผลลัพธ 

  

    3.   สํานักหอสมุดกลางไดนําจรรยาบรรณบุคลากร
หองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ มา

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
เผยแพรอยูท่ีเว็บไซดของสํานักหอสมุดกลางเพ่ือให
ความรูแกบุคลากร และเคยนํามาประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรงานตาง ๆ จนในท่ีสุด 
สํานักหอสมุดไดบูรณาการเขากับคานิยมของสํานัก
หอสมุดกลางคือ WE CARE (เราใสใจใหบริการ) เปน
ประเด็นการจัดการความรูตลอดมา โดยใน
ปงบประมาณ 2558 ไดกําหนดการจัดการความรูเรื่อง 
“บริการอยางไรใหประทับใจ” ไดเนนดานบุคลิกภาพ
และการแตงกายของผูปฏิบัติงานบริการประจําหนา
เคานเตอรท้ังหมด มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน โดยจัดแบงกิจกรรมออกเปน 3 รอบ ตั้งแต
เดือน กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558 ซ่ึงเม่ือจัดกิจกรรม
รอบท่ี 1-2 แลว ไดมีการรวบรวมและปรับปรุงเปน
แนวปฏิบัติของสํานักหอสมุดกลาง และเผยแพรท่ีหนา
เว็บไซดสํานักหอสมุดกลาง รวมถึงการจัด
ประชุมสัมมนาประจําป 2558 เรื่อง แรงบันดาลใจใน
การทํางาน ซ่ึงจะเปนการใหความรูเก่ียวกับแรง
บันดาลใจแกบุคลากรเพ่ือกอใหเกิดความคิดเชิงบวกใน
การทํางานท่ีดี 
   นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางกําหนดคานิยมนี้เปน
สมรรถนะหลักขอหนึ่งในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ เปน
การควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

     4. สํานักหอสมุดกลางไดสรุปและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 และนําเสนอรายงานตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เม่ือ
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558  
ในปงบประมาณ 2558 คาดวาจะสรุปและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรได ประมาณเดือน
ตุลาคม 2558 

  

    5. จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก
ฯ เรื่องการสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ 2557 เก่ียวกับการสงบุคลากรไป
ฝกอบรม/สัมมนารายบุคคล ท่ีควรมีการสรุปผล
จํานวนการเขารวมและจํานวนบุคลากรผูเขารวมในแต
ละครั้งดวย  ดังนั้นฝายวิชาการและแผนจึงไดสรุปผล

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
การสงบุคลากรเขารวมการอบรมตาม  ท่ีคณะ
กรรมการฯ ไดเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 6        การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือ 

        พัฒนาสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสเสริมผูใชและวิจัย 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานท่ีตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน ท่ีกอใหเกิด

ประสิทธิภาพหรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการ

สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพ่ือทํา

วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ี

เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยท่ี

เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน (ไมจําเปนตองวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควา ,สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ี

เปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ท้ังนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหม

ท่ีแสดงถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย 

2. มีการนําผลการสํารวจความตองการตามขอ 1 มากําหนดแผนการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

และการวิจัย รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

3. มีการดําเนินงานตามแผนฯ และมีการกํากับ ติดตามการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการ

วิจัย 

4. มีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย และประเมิน

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อยางครบถวนตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกําหนด และ

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

5. มีการนําผลสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย 

6. มีพัฒนาการของผลการดําเนินการ หรือมีผลการใหบริการท่ีดีเทียบเคียงกับหนวยงานท่ีมีพันธกิจ

เดียวกัน 

 

 

 



ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการครบท้ัง 6 ขอ ดังนี้ 
สํานักหอสมุดกลางใหคณาจารย นิสิต และบุคลากร 
เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชเพ่ือการ
เรียนการสอนและการศึกษาคนควาวิจัย รวมถึงการให
แสดงความคิดเห็นในการใชบริการผานทางชองทาง
ตางๆ ไดแก เว็บไซตหองสมุด (บริการเสนอซ้ือหนังสือ)  
การติดตอผานบรรณารักษประสานงานตามกลุม
สาขาวิชาสําหรับอาจารย  การเลือกซ้ือหนังสือในงาน 
Book Fair  กลองรับความคิดเห็นตามจุดตางๆ ภายใน
หองสมุด กระดานแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ  
เชน หนังสือท่ีผูใชอยากอาน หองสมุดท่ีอยากใหเปน 
รวมถึงทางสื่อสังคมออนไลนไดแก เฟซบุค ทวิตเตอร  
นอกจากนี้ในแตละปทางสํานักหอสมุดกลางยังมีการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการ 
และไดรับขอเสนอแนะในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและวิจัย 

  

    2. สํานักหอสมุดกลางไดนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาพิจารณาเพ่ือปรับปรงุ
และจัดใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยให
สอดคลองกับความตองการ โดยมีการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559  
และแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1  ท่ีวาดวย “เปนแหลงทรัพยากรท่ี
ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” 
รวมถึงมีการวางแผนงบประมาณสําหรับเรื่องดังกลาว
เพ่ือการปรับปรุงและจัดใหอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยัง
จัดโครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และโครงการ
อบรมการสืบคนสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูและการวิจัยใหกับผูใชอีกดวย 
            นอกจากนี้  สํานักหอสมุดกลางยังรับหนาท่ี
เปนผูใหการฝกอบรมการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส 
SWU e-journals system  ใหแกคณะและหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องในการจัดพิมพ
และเผยแพรวารสารสูสาธารณะโดยผานอินเทอรเน็ต  

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
ซ่ึงจะชวยใหมีการจัดเก็บอยางเปนระบบและยั่งยืน ผูใช
เองสามารถคนหาและเขาถึงบทความไดโดยสะดวก 
กอใหเกิดการใชประโยชนจากระบบและทรัพยากร
รวมกันไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในป 
การศึกษา 2557 ไดจัดอบรมการใชงานใหแกคณะ/
สถาบัน จํานวน 7 ครั้ง ผูเขารวมมาจาก 6 คณะ/ 
สถาบัน จํานวนรวม 59 คน 

    3. สํานักหอสมุดกลางสามารถดําเนินงานไดตามแผน
ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559 
และแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 ท่ีวาดวย “เปนแหลงทรัพยากรท่ี
ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” 

  

    4. สํานักหอสมุดกลางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจตอบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปการศึกษา 
2557 โดยมีการสํารวจผานทางเว็บไซตสํานัก
หอสมุดกลาง และการแจกแบบสํารวจภายในสํานัก
หอสมุดกลาง ผูตอบแบบสอบสํารวจประกอบดวย
อาจารย นิสิตและบุคลากร จํานวน 483 คน ผลการ
สํารวจพบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักหอสมุดกลางดานสนับสนุนการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก (X= 3.99) และดานสนับสนุนตอการวิจัย
อยูในระดับมากเชนกัน (X= 3.98) พรอมท้ังไดรายงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาวรวมถึงผลการ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อยาง
ครบถวนตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกําหนดตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 
2/2558 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 

  

    5. สํานักหอสมุดกลางนําผลสํารวจความพึงพอใจตอ
บริการของสํานักหอสมุดกลาง โดยนําหัวขอความ
คิดเห็นและ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการวิจัยมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงบริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและวิจัย  ไดแก  1)  การขยายเวลา
เปดบริการ โดยหองสมุดไดขยายเวลาเปดบริการในชวง
กอนสอบ 2 สัปดาหท่ีสํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด 
มศว องครักษ  2) การปรับเปลี่ยนบรรยากาศใน

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
หองสมุด เชน  การจัดสถานท่ีใหโปรงข้ึน เพ่ือระบาย
กลิ่นอับท่ีเกิดจากหนังสือเกา การจัดบรรยากาศให
สวยงามและนาอาน  3)  การปรับปรุงเว็บไซต  และ 4) 
การจัดหาฐานขอมูลเพ่ิมข้ึน 

    6. จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ป
การศึกษา 2557 พบวา ผูใชบริการตองการใหสํานัก
หอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสมาใหบริการ
เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น  สํานักหอสมุดกลางจึงมุงเนนจัดหา
ทรัพยากรดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน ไดแก การจัดซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูใชและเพ่ือประกอบการศึกษา
คนควาและวิจัยท่ีสะดวก รวดเร็วและเขาถึงไดอยาง
กวางขวาง โดยปริมาณการจัดหาทรัพยากรดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2558 (ไตรมาสท่ี 3) ไดเพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2557 คิดเปนรอยละ 100   
            นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางยังไดดําเนินการ
ตรวจสอบวารสารตางประเทศท่ีบอกรับแบบแยกชื่อกับ
ฐานขอมูลวารสารออนไลนท่ีสํานักหอสมุดกลาง
ใหบริการ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบอกรับวารสารฉบับพิมพและออนไลนมาเปนการ
บอกรับในรูปฐานขอมูลวารสารออนไลนใหมากข้ึนเพ่ือ
ความสะดวกในการเขาถึงของผูใชรวมถึงความคุมคา
ของงบประมาณท่ีใชในการบอกรับวารสาร ท้ังนี้ผลการ
ตรวจสอบดังกลาว พบวา รอยละ 58.70 ของวารสาร
ฉบับพิมพ มีบริการในฐานขอมูลออนไลน และรอยละ 
50 ของวารสารฉบับพิมพท่ีไมมีบริการในฐานขอมูล
ออนไลนนั้น มีวารสารออนไลนอ่ืนท่ีมีชื่อใกลเคียงหรือ
อาจจะทดแทนได พรอมกันนี้ ยังเสาะหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบไมเสียคาใชจายไวบริการ
เพ่ิมเติ่มบนเว็บไซตของหองสมุดอีกดวย 

  

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 7        มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถผลักดันแผนกล
ยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของสถาบันได 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงาน

และบุคลากร 
2. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
3. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ

ความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
4. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 
5. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินงานครบท้ัง 5 ขอ ดังนี ้
1. มีการจัดทําแผนปฎิบัติการท่ีสอดคลองกับ

งบประมาณท่ีไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธ
กิจของหนวยงาน 

  

 2. มีการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณตอ
คณะกรรมการประจําสํานักฯทุกไตรมาส และเสนอตอ
ผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

  

 3. มีการจัดทํารายงานการติดตามการเงิน
งบประมาณของสํานัก เพ่ือใหการใชจายเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

  

 4. มีหนวยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย 
ทําหนาท่ีตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
ระเบียบและกฎเกณฑ 

 5. ผูบริหารสํานักหอสมุดมีการติดตามการใช
จายงบประมาณการเงินอยางตอเนื่อง และ ซ่ึงนําผล
การใชจายงบประมาณมาใชประกอบการวางแผนการ
ใชจาย และการตัดสินใจ ในการกลั่นกรองคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปในปตอไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 8        มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผูรับผิดชอบ ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานท่ีมีการ
กําหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการ
สรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาหนวยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานขอมูลครบถวนตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และเชื่อมโยงสู
แผนกลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีพัฒนาการของ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปท่ีประเมินสูงข้ึนกวาปกอน 

5. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรม
รวมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไวอยางเปนลาย
ลักษณอักษร 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินงาน : 

เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการครบท้ัง 5 ขอ ดังนี้ 
   1. สํานักหอสมุดกลางมีการประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2557  ท่ีผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง เผยแพรใหแกบุคลากรในสังกัดและท่ี
หนาเว็บไซตของหองสมุด  และยังใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว
ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาป
การศึกษา 2557 ท่ีประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีดูแล กํากับใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

  

    2. สํานักหอสมุดกลางไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557  และมีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือติดตาม รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ   
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ผานระบบ 
QA SAR Online  และรายงานผลตอท่ีประชุมผูบริหารสํานัก
หอสมุดกลาง  ท่ีประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักหอสมุดกลาง  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง 

  

    3. สํานักหอสมุดกลางนําผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา
2556 มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2557  และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ของ
หนวยงาน กลาวคือ มีการดําเนินงานหรือมีการนําไปปฏิบัติจริง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ 

  

    4. จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2556 คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะหรือขอท่ีควร
ปรับปรุงในตัวบงชี้ตางๆ ทางสํานักหอสมุดกลางไดนําขอเสนอแนะ
นั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดียิ่งข้ึน ไดแก 
    จากองคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 7.5.1 
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร  ไดริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน
รายบุคคลเพ่ือใหทราบทิศทางการพัฒนาท่ีตรงกับสายงานและ
ความกาวหนาของแตละบุคคล  
    จากองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ
ตรวจประเมินไดเสนอใหมีการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจอ่ืน เชน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม  
ซ่ึงไดนํากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับกับโครงการบริการ
วิชาการ :  กิจกรรมสงเสริมการอาน  โรงเรียนมงคลวิทยา (วัด
มงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยรวมกับ

  



เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 
ชมรมผูสูงอายุ มศว จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และใหความรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  เปนตน 

     5. สํานักหอสมุดกลางรวมเปนเครือขายหองสมุดดานประกัน
คุณภาพการศึกษากับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหงไดแก 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีกิจกรรมท่ีจัดรวมกัน ไดแก การประชุม
ผูบริหารทุก 3 เดือน และ การประชุมคณะทํางานเครือขาย จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงในการประชุมผูบริหาร
เครือขายทุกครั้ง จะกําหนดใหมีการบรรยายทางวิชาการท่ีจะชวย
พัฒนาความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของหองสมุดเครือขาย 
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