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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสานักหอสมุดกลาง ประจาปีการศึกษา 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มศว (จานวน 18 ตัวบ่งชี้) มีผลการ
ประเมินดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน (เฉลี่ย)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
รวมทุกตัวบ่งชี้ (18 ตัวบ่งชี้)

ผลการประเมิน

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

4.53
5.00
5.00
4.76
4.73

4.53
5.00
5.00
4.74
4.72

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-ไม่มี-
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บทนา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 ที่ตั้ง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
1.3 ประวัติความเป็นของหน่วยงาน (โดยย่อ)
ส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น มาพร้ อ มกับ วิ ท ยาลั ย วิ ช า
การศึกษา กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นสานักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนกหอสมุด ขึ้นกับสานักงาน
อธิการบดี และดาเนิ นงานควบคู่กับวิทยาลั ยวิชาการศึกษามาโดยตลอด จนเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสานักหอสมุดกลางด้วย
เมื่อเริ่มแรก หอสมุดตั้งอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก 3 ชั้น 3) ดาเนินงานใน
ระยะ 7 ปีแรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะ
ได้รับความช่ว ยเหลือทางวิช าการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM (ในขณะนั้น) โดยทาสัญญากับ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพื่อปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชาการศึกษาตามโครงการความช่วยเหลือได้มีการ
ส่ ง คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอสมุ ด ไปศึ ก ษาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิท ยาลัยอินเดียน่า มาช่วยในการจัดตั้ง
หอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาตารา และสื่อโสตทัศนศึกษา
ในปี พ.ศ. 2499 มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพื้นที่
912 ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500
อาคารหอสมุดหลังนี้มีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุดที่ทันสมัยที่สุดใน
ประเทศไทยในขณะนั้น
เมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการเพิ่มวัสดุต่างๆ
ประกอบกับวิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี จึงทาให้เนื้อที่สาหรับบริการผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทางวิทยาลัยจึง
ได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2514 ขนาดพื้นที่ 2,986 ตารางเมตร และเปิดให้ใช้ เมื่อวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2515 ทาให้หอสมุดมีอาคาร 2 หลังเชื่อมติดต่อกัน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 3,898 ตารางเมตร
ในปี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพแวดล้อมแออัด อัน
เนื่องจาก มีนิสิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัย
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จึ ง ได้ จั ด สร้ า งอาคารหอสมุ ด หลั ง ใหม่ ขึ้ น พร้ อ มกั บ ขอพระราชทานพระนามาภิ ไ ธย “สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ” อันเชิญจารึกเป็นชื่ออาคารสานักหอสมุดกลาง
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 สานักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเพิ่มอีก 1 ชั้น ทาให้ห้องสมุดมี
พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2528
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะแพทยศาสตร์ ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กรุ งเทพมหานครกับ มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโ รฒ ซึ่ง นิสิ ตแพทย์ชั้น ปีที่ 1-3 เรียนระดับพรี คลิ นิก ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนในระดับคลินิกปีที่ 4-6 ต้องไปเรียนและฝึกปฏิบัติที่วชิร
พยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต
และบุคลากของคณะแพทยศาสตร์ที่วชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นส่วนราชการหนึ่งของ
สานักหอสมุดกลาง โดยทางนิตินัยให้มีการจัดทาแผนงานและดาเนินนโยบายร่วมกัน และในทางปฏิ บัติให้
ดาเนินงานขึ้นตรงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 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
ศรีนครินทรวิโ รฒ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ เพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน แต่ข้อจากัดในด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ซอยประสานมิตร กอปรกับมหาวิทยาลัยมีที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบริษัททานาศรีษะกระบือ จากัด จานวน
974 ไร่เศษ ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจึงขยายงาน
ผลิตบัณฑิตไปที่อาเภอองครักษ์ โดยผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่องครักษ์ ดาเนินการมาตั้งแต่กลางแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 โดยเริ่ม
งานพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้างอาคาร สาหรับหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และเป็นเปิด
ให้บริการแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของชั้น 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ทาการชั่ วคราว ต่อมาเมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายไปที่
อาคารใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.1 ปรัชญา
แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2 ปณิธาน
มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริม
ให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.3 วิสัยทัศน์
สานักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนา เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
2.4 ค่านิยมองค์กร
WE CARE เราใส่ใจให้บริการ
W > Will ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ
E > Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ
C > Convenience ความสะดวกของบริการ
A > Accuracy ความแม่นยาของบริการ
R > Rapidness ความรวดเร็วของบริการ
E > Effectiveness ความมีประสทิธิภาพของบริการ
สานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้กาหนดค่านิยมขององค์กรว่า “WE CARE” (การใส่ใจบริการ) และได้จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ และกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่เผยแพร่
อยู่หน้าเว็บไซต์ของสานักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th/km/) เพื่อปลูกฝังค่านิยมนี้แก่บุคลากรทุกคน
อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก ทาให้การบริการของสานักหอสมุดกลางแก่ผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นาจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2556 และจรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มาบูรณาการเข้ากับการ
จัดการความรู้ด้านบริการด้วย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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2.5 พันธกิจ
1. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สืบสานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. พัฒนาระบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมิ น การด าเนิ น งานของส านั ก หอสมุ ด กลางตามระบบคุ ณ ภาพและกลไกที่
มหาวิทยาลั ย กาหนดขึ้น ทั้งนี้ โ ดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้ในทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. ให้ ส านั กหอสมุดกลางทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
3. ให้ ส านั กหอสมุ ดกลางทราบจุ ด แข็ งจุ ดที่ ควรพั ฒ นา/ปรับ ปรุ งตลอดจนได้ รับ ข้อ เสนอแนะในการ
พัฒ นาการดาเนิ น งานเพื่อเสริ มจุ ดแข็งและพัฒ นาจุดที่ควรปรับปรุง ของส านักหอสมุดกลางอย่าง
ต่อเนื่อง

การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการ (ถ้ามี) ของสานักหอสมุดกลางและจดบันทึก
4.2 การตรวจเยี่ยมสานักหอสมุดกลาง
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดาเนินการตามตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ กาหนดให้ค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการคานวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง หากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปั ดเศษทิ้ง
และตัวหารจะลดลงไปเท่าจานวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน
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ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51– 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
สานักหอสมุดกลางรับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จานวน 4 องค์ประกอบประกอบด้วย 18
ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.72 คะแนน (การดาเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้
1

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
P ข้อ
และการวิจัย
NA-1.9 มีบริการและทรัพยากร
P ข้อ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนการสอน
NA-1.10 ระดับความพึงพอใจของ O คะแนน
นิสิตและคณาจารย์ต่อ
บทบาทของสานัก
หอสมุดกลางในการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
NA-1.11 ระดับความพึงพอใจของ O คะแนน
นิสิต อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการต่อบทบาทของ
สานักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการการวิชาการ
NA-3.2 ระบบและกลไกการ
P ข้อ
บริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
NA-4.1 การดาเนินการทานุบารุง P ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
NA 5.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เชิงกลยุทธ์
NA 5.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน

P

ข้อ

P

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน

1-2
ข้อ
1
ข้อ

2

3

3
ข้อ
2
ข้อ

4
ข้อ
3,4
ข้อ

คะแนน
บรรลุ ประเมิน
เป้าหมาย
เป้าหมาย (คะแนน
4 5
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์
เต็ม 5)
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้
4.53
5 6 4 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/
5.00
ข้อ ข้อ
5 6 4 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/
5.00
ข้อ ข้อ
ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

4.00

1,628.05 413.00

3.94

X

3.94

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

4.00

847.00 203.00

4.17

/

4.17

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1-2
ข้อ
1-2
ข้อ

3
ข้อ
3
ข้อ

4
ข้อ
4
ข้อ

5
ข้อ
5
ข้อ

6
ข้อ
6
ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
4 ข้อ
1,2,3,4,5
5 ข้อ
/

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
5 ข้อ
1,2,3,4,5
5 ข้อ
/

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 12 ตัวบ่งชี้
5 ข้อ
1,2,3,4,5,
5 ข้อ
/

4.74
4.00

5 ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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/
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ
NA 5.3
NA 5.4
NA 5.5

NA 5.6

NA 5.7
NA 5.8

ชื่อตัวบ่งชี้
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน
ระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในกร
ทางาน
ระบบบริหารความเสี่ยง

การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรเรียนรู้
NA 5.9 การส่งเสริมการใช้
งานวิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน
NA 5.10 การบริหารจัดการแบบลีน
(Lean Manager)
NA 5.11 การดาเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน
NA 5.13 การดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้
1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
2

O คะแนน
P
I

คะแนน
บรรลุ ประเมิน
เป้าหมาย
เป้าหมาย (คะแนน
3 4 5
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์
เต็ม 5)
4.50
/
4.50
ผลการดาเนินงาน

ข้อ

1 2 3 4 5 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
ร้อยละ ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
ได้รับการพัฒนาความรู้ 80.00
และทักษะวิชาชีพ

1,2,3,4,5
90.00

93.00

5 ข้อ

/

5.00

96.77

/

5.00

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
บุคลากร

3.00

-

3.34

/

3.34

P

ข้อ

P

ข้อ

P

ข้อ

P

ข้อ

P

ข้อ

P

ข้อ

1-2
ข้อ
1-2
ข้อ
1
ข้อ

3-4
ข้อ
3-4
ข้อ
2
ข้อ

5
ข้อ
5
ข้อ
3
ข้อ

6
ข้อ
6
ข้อ
4
ข้อ

7
ข้อ
7
ข้อ
5
ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7 ข้อ

/

5.00

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7 ข้อ

/

5.00

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

1-2
ข้อ
1
ข้อ

3
ข้อ
2
ข้อ

4
ข้อ
3
ข้อ

5
ข้อ
4
ข้อ

6
ข้อ
5
ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

1 2 3 4 5
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 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
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมจานวน 18 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (การดาเนินงานในระดับ
ดีมาก)
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ผลกการประเเมินตามองค์ประะกอบคุณภาพ
ณ
สรุปผลการประเมินคุณภาาพการศึกษาภภายใน ตามแตต่ละองค์ประกกอบคุณภาพขของสํานักหอสสมุดกลาง
ดังรายละะเอียดในตาราาง ป.2 พร้อมอภิ
ม ปรายผลในนแต่ละมุมมออง พบว่า
ตาราง ปป.2สรุปผลกาารประเมินรายยองค์ประกอบบคุณภาพ
คะแแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ปประกอบ จํจานวน
ผลการปรระเมิน
คะแนน
ค
คุณ
ณภาพ
ตัวบ่งชี้
I
P
O
เฉลี่ย
องค์ประกกอบที่ 1
4
55.00
4.06
4.53 กาารดําเนินงานรระดับดีมาก
การสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑฑิต
องค์ประกกอบที่ 3
1
55.00
5.00 กาารดําเนินงานรระดับดีมาก
การบริกาารวิชาการ
องค์ประกกอบที่ 4
1
55.00
5.00 กาารดําเนินงานรระดับดีมาก
การทํานุบบํารุงศิลปะ
และวัฒนนธรรม
องค์ประกกอบที่ 5
12
5.00
5
44.89
4.74 กาารดําเนินงานรระดับดีมาก
การบริหารจัดการ
รรวม
18
1
12
4
18
เฉลีย่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
5.00
5
44.97
4.06
4.72 กาารดําเนินงานรระดับดีมาก
ของททุกองค์ประกอบ
การ
ก
การ
การ 0.000-1.50 การดําเนินนงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.511–2.50 การดําเนินนงานต้องปรับปรุง
ดํ
า
เนิ
นิ
น
งาน
ดํ
า
เ
เนิ
น
งาน
ดํ
า
เนิ
น
งาน
2.511–3.50 การดําเนินนงานระดับพอใช้
ผลลการประเมิน
ระดับดี
บ มาก ระดัดับดีมาก ระดั
ร บดี 3.511-4.50 การดําเนินนงานระดับดี
4.511-5.00 การดําเนินนงานระดับดีมาก

จากตาราง ป.2
ป สรุปผลกาารประเมินรา ยองค์ประกออบ (ตัวบ่งชี้ของ
อ มศว) พบวว่า สํานักหอสสมุดกลาง
มีผลการประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาาภายในจํานวน 18 ตัวบ่งชี
ง ้มีคะแนนเฉฉลี่ยเท่ากับ 4. 72 (การดําเนนินงานใน
ระดับดีมมาก) โดยมีผลการดํ
ผ
าเนินงานด้
น านปัจจั ยนําเข้าอยู่ในระดั
น บดีมาก (5.00) และดด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับดีมมาก (4.97) ตาามลําดับ
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
สํานักกหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 25557
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จุดแข็ข็ง จุดทีควรพั
่
ฒนา
ฒ และะข้อเสนออแนะ
ผลการตตรวจประเมิมินคุณภาพกการศึกษาในนภาพรวม
คณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
ก ษาภายใน ได้ด้ดําเนินการตรวจประเมินคคุณภาพการศึศึกษาของ
สํานักหออสมุดกลางมหหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฒ ประจําปีการศึ
า กษา 25557 ระหว่างวันนที่ 8 – 10 กันยายน
2558 ตาามรายองค์ประกอบและตั
ร
วบ่
ว งชี้พบว่า ในนภาพรวมของสํานักหอสมุดกลางมีคะแนนนเท่ากับ 4..72 ซึ่งผล
การดําเนินินการอยู่ในระะดับดีมาก
ใในการนี้ คณะกรรมการปรระเมินฯ มีข้ออเสนอแนะเร่งด่
ง วนในภาพรรวมและข้อสังงเกต/ข้อเสนออแนะเพื่อ
การพัฒนนาตามรายองคค์ประกอบ ดังนี
ง ้
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนใในภาพรวม
-ไม่มี-

ข้อสังเกกต/ข้อเสนออแนะเพื่อกาารพัฒนาตามมรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การรสนับสนุนกาารผลิตบัณฑิต
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง

จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3 การรบริการวิชากการ
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง

จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
สํานักกหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 25557
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องค์ประกอบที่ 4 การรทํานุบํารุงศิลปะและวั
ล
ฒนนธรรม
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5การบบริหารจัดการ
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
1. มีการกกําหนดค่านิยมของสํานักฯ อย่างดีเยี่ยม
“WE CAARE เราใส่ใจใให้บริการ”
2. มีการแแลกเปลี่ยนเรีรียนรู้ผา่ นเครือข่
อ ายประกัน
คุณภาพกการศึกษาห้องสมุ
ง ด
จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
-

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
1. เปิปิดโอกาสให้นสิิ ต บุคลากร คณาจารย์ เข้ข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ทที่ ันสมั
ส ยตลอดเวลลาทั้งภายในแลละ
ภายนนอกมหาวิทยาลัย

แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
1. คววรมีการส่งเสริริมการประชาาสัมพันธ์ที่หลาากหลาย
1. แผนพัพัฒนาบุคลากรร และแผนกาารจัดการความมรู้
ขาดการกกําหนด KPI และเป้
แ าหมาย ซึ่งทําให้ไม่
ช่องททางให้ผู้ใช้บริการเข้
ก าถึง/รับบรู้ถึงสิ่งสนับสนุ
ส นการ
สามารถปประเมินความมสําเร็จของแผผนได้
เรียนรู
น ้และการวิจยั
2. ด้านความพึงพอใจแและความผูกพัพนของบุคลากกรต่อ 2. กาารดําเนินการหหาคู่เทียบของงสํานักหอสมุดกลาง
น
สภาพแววดล้อมในการปปฏิบัติงานมี ด้ดานหน้าที่ความ 3. คววรระบุ KPI และเป้าหมายขของแผนพัฒนา
รับผิดชออบมี และด้านสวัสดิการ
บุคลากรที่ชัดเจน โดยควรพิจารรณาถึง Core
com
mpetency หรืรือ Core valuue หรือ วัฒนธรรม
น
องค์กรของสํ
ก
านักหอสมุ
ห ดกลาง ดดําเนินการปรระเมิน
ความมสําเร็จของแผผน
4. สํานั
า กหอสมุดควรดําเนินการรตามวงจรคุณภาพ
ณ
PDCA ของแผนพัฒนาบุ
ฒ คลากรร และแผนการรจัดการ
ความมรู้
5. คววรมีการสนับสนุ
ส นส่งเสริมกิ จกรรมเพื่อสรร้างเสริม
ความมสัมพันธ์ระหวว่างบุคลากรภภายในหน่วยงาน ควรมี
พัฒนาสภาพแวดล้
น
ล้อมในการทําางานให้เอื้อต่อบุ
อ คลากร
ในทุกระดั
ก บ และสสวัสดิการหรือ การสร้างขวัญและ
ญ
กําลังใจให้
ง กับบุคลากร
ล
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
สํานักกหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 25557
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
2557
บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของสานักหอสมุดกลางในการ
1 จานวนผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ
413.00
สานักหอสมุดกลางในการสนับสนุน การเรียนการสอน
2 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ
1,628.1
สานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน
3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของ
3.94
สานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 5)
NA-1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ
สานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
1 จานวนผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อ
203.00
บทบาทของสานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
2 ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากร
847.00
สนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสานักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของสานัก
4.17
หอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนน
4.50
เต็ม 5)
NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
90.00
2 จานวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
93.00
3 ค่าร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ร้อยละ
96.77
NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
1 จานวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
93.0
2 จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
81.0
สภาพแวดล้อมในการทางาน
3 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
270.54
4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.34
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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ตัว
บ่งชี้
5

ชื่อตัวบ่งชี้
ร้อยละของข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557

2557
ร้อยละ
87.10
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ข้อมูลจจากการสัมภาษณ์
ม
และสรุปการตตรวจเยี่ยม
กลุ่มผู้สมัมภาษณ์ สํานันกหอสมุดกลลาง

ผู้สัมภาษณ์ คณะะกรรมการตรรวจประเมิน

ผู้บริหารร
ข้อคําถาาม
1. การรรับฟังผู้มีสว่ นไได้ส่วนเสียจาก
การใใช้ระบบใหม่ต่ตางๆ

บันทึกการสัมภาษณ์
มีการจัดทําวิจัยเพื
เ ่อเป็นช่องททางในการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้สส่วนเสีย ในขณ
ณะทีห่ น่วยงานมีเจ้าหน้าที่ IT เริ่มงาน 2 อัตรา
อาจมีข้ออมูลทาง IT จากมุ
จ มมองคนน IT ไม่เพียงพพอ ดังนั้น อาจจให้
เจ้าหน้าาที่ IT มีส่วนร่ร่วมในการพัฒนาในระยะต่
ฒ
ออไป
มีการจัดหาหนังสือให้อ่าน จัดอบรมและจั
2. การพพัฒนาบุคลากกรในการ
ด
ดดกิจกรรมแลกกเปลี่ยน
เตรียยมพร้อมกับระะบบที่เปลี่ยนไไป เรียนรู้ ((KM)
สําหหรับในอนาคตตจะมีการส่งเสสริมบุคลากรดด้าน IT
มีการจัดทํา KM เรื่องการให้บริ
3. การกกําหนดค่านิยมของสํานักฯ
บ การเพื่อให้ผผูู้ รับบริการปรระทับใจ
อย่างงดีเยี่ยม “WEE CARE เราใสส่ จึงได้มกีการกําหนด KPI
K ดังกล่าวขึนมา
น้ โดยเน้นเเป็นด้านๆ เช่น การ
ใจให้ห้บริการ” มาเเป็น KPI ในกาาร ต้อนรับบผู้มาใช้บริการร และสําหรับปีนี้เน้นเรื่องกการแต่งกาย ซึ่งได้มี
ประเมินบุคลากร
การจัดททําเป็นแนวปฏิฏิบัติที่ดี
4. กระบบวนการจัดกิจกรรม
จ
เริม่มแรกเน้นบุคลากรที
ล ่ปฏิบัตงานในการให้
งิ
บบริการสําหรับผู
บ ้มารับ
แลกกเปลี่ยนเรียนรูรู้
บริการ และขยายผลลมายังบุคลากรที่ปฏิบัติงานนในสํานักงาน และให้
ผู้รับบริการเป็นผู้ประะเมิน และนําผลการประเมิ
ผ
มินมาปรับปรุง
5. วิธีกาารถ่ายทอดองงค์ความรู้จาก
- สํานักหอสมุดกลาง
ก ไม่ประสสบปัญหาการลลาออกของบุคลากร
ค
บุคลลากรรุ่นเก่ามาายังบุคลากรรุน่ ส่วนใหญญ่จะปฏิบัติงานจนเกษี
า
ยณ แต่ปญ
ั หาที่พพบคือ เมื่อบุคลากร
ล
ใหม่ และการรักษาบุ
ษ คลากรใน เกษียณ มหาวิทยาลัยยั
ย งไม่มกี ารจััดสรรอัตรามาาทดแทน
- กการถ่ายทอดจะใช้วิธีการมอบหมายงาน แและใช้วิธีแนะะนํา
องค์กร
มากกว่าาการสอนงานน และจะพัฒนาให้
น สามารถปปฏิบัติงานได้หลายๆ
ห
ด้าน จึงงเกิดให้มีการสัสับเปลี่ยนหมุนเวี
น ยนการทําางาน และดึงศักยภาพ
ของตัวบบุลากรออกมาา
6. การววางแผนอัตราากําลังบุคลากร เนื่องจาากปัจจุบันเริมมี
ม่ การนําระบบบเทคโนโลยีเขข้ามาใช้มากขึขึ้น ทําให้
ในอนนาคต เนื่องจากการนํา
คาดว่าออัตราบุคลากรร (บรรณารักษ์ษ) ทีม่ ีอยู่ จะเเพียงพอต่อกาารรองรับ
เทคโโนโลยีเข้ามาแแทนที่การ
ภาระงาานทั้งหมด
ปฏิบบััติงานด้วยบุคลากร
ค
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ผู้บริหารร
บันทึกการสัมภาษณ์
ข้อคําถาาม
7. แนวทางการจัดกาารกับหนังสือเก่
เ า มีการปฏฏิบัติ 2 แนวททาง คือ
เพื่อใให้เป็นมิตรต่อสิ
อ ่งแวดล้อม
- หหนังสือเก่าที่มได้
ีไ มีความสําคัญ หรือมีคุณ ค่าทางประวัติตศิ าสตร์
ก็จะจําหหน่ายออก โดดยก่อนการจําหน่ายจะมีหนั งสือเชิญอาจารย์
ผู้เกี่ยวข้ข้องมาร่วมพิจารณาก่
จ
อน หากพิจารณาแแล้วยังเห็นว่ามี
ความสําาคัญก็จะเก็บขึ้นชั้นให้บริการต่อไป
- หหนังสือเก่ามีความสํ
ว าคัญ มีคุคณค่าทางประะวัติศาสตร์ หรื
ห อไม่
มีการตีพพิมพ์แล้ว จะดดําเนินการจัดเก็บในรูปของง Digital เพือ่
ให้บริกาาร และสําหรัับตัวหนังสือจะเก็บไว้ไม่มีกการใช้ หรือหนันังสือ
บางเล่มมจะต้องให้บรรณารักษ์เป็นผู้หยิบให้บริกการเท่านั้น
ต้องอ้างงอิงกับระเบียบการคลัง โดยก่อนการทําลลายจะต้องมีการตี
8. การททําลายหนังสือต่
อ างๆ ต้อง
ก
อ้างอิอิงกับระเบียบการคลั
บ
งหรือไม่
ไ มูลค่า แและเมื่อจําหนน่ายแล้ว หากเเป็นหนังสือที่จจัดซื้อด้วยเงิน
งบประมมาณแผ่นดินจะต้
จ องมีการคืคืนเงินให้คลัง
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บุคลากรร
ข้อคําถาาม
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมั
ต ติเอื้อต่อ
การปปฏิบัติงาน หรืรือต่อ
ผู้รับบริการอย่างไไร
2.
3.
4.
5.

6.

7.

บันทึกการสัมภาษณ์
จะมีมีการอบรมแลละศึกษาด้วยตตนเอง ซึ่งระบบบต่างๆ เป็นการ
อํานวยคความสะดวกใให้แก่ผู้รบั บริการได้
ก ดีมาก แและเป็นการพัพัฒนา
ทักษะด้ด้าน IT ของบรรรณารักษ์เพิมขึ
ม่ ้นมาก รวมมถึงมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีลี่ยนเรียนรู้ (KKM) ร่วมกับบรรณารักษ์หออสมุดองครักษ์ด้วย
การเเผยแพร่ขอ้ มูล และการรับฟัฟง
มีการประชาสัมพัพนธ์ไปยังคณะต่างๆ และมีมีการใช้ facebbook
และทวิสเตอร์ รวมถึงการใช้โทรศัพท์
ข้อมูลจากผู้รับบริรการ
พ
การสสํารวจความต้ต้องการและ
มีการสํารวจความต้องการและะข้อเสนอแนะะของผู้รับบริการผ่
ก าน
websitte สํานัก และะใช้แบบสอบถถาม และนําม ารวบรวม
ข้อเสสนอแนะของผผู้รับบริการ
ทราบบรายละเอียดการให้
ด
บริการรที่
ทราาบ แต่ยังไม่ร้รู ายละเอียดมมากนัก
เชื่อมมโยงกับการเรีรียนการสอน
การดดูแลระบบ e--journal และะ
- จจะมีหน่วยงานนอื่นๆ มาขออบรมระบบ e--journal กับ
การใให้บริการกับหน่
ห วยงานอื่นๆ สํานักหหอสมุดกลาง
- สํานักหอสมุดกลางจะเป็
ก
นเพีพียงผู้ดูแลระบบบ
หน่ววยงานมีการวาางระบบ
- ยัังไม่ทราบว่าอนาคตจะเติ
อ
บโตไปในทิศทาางใด แต่มีการรส่งเสริม
ความมก้าวหน้าในสสายงานของ
ให้มีการรอบรมเรื่องการเป็นหัวหน้างาน
า
บุคลลากรอย่างไร
- มีการสนับสนุนให้
น เข้าร่วมอบบรมเกี่ยวกับกการปฏิบัติงานน และ
สนับสนุนุนให้ลาศึกษาาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีกการจัดสรรทุนให้
น
- มีการวางแผนใในเรื่องการปรัรับเปลี่ยนตําแแหน่งให้เมื่อสําเร็
า จ
การศึกษษาที่สูงขึ้น
- มมอบหมายให้มีมกี ารศึกษางานนต่อจากบุคล ากรที่กําลังจะะเกษียณ
ทราบบวิธีการประเเมิน/การให้
ม ่ควรปฏิบัตอยู
ิ ่แล้วสําหรับั การปฏิบัติงาน เพื่อ
คิดว่าเป็นค่านิยมที
คะแแนนเกี่ยวกับ KPI
K “WE CARRE เป็นการรให้บริการแก่ผู้รับบริการ และไม่
แ คิดว่าเป็ป็นอุปสรรคในนการ
เราใส่ใจให้บริการร” หรือไม่
ประเมิน
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บุคลากรร
ข้อคําถาาม
8. การเเก็บสถิติการให้บริการของ
ผู้รับบริการอย่างไไร

บันทึกการสัมภาษณ์
- มีการเก็บข้อมูลโดยจั
ล ดทําแบบบสอบถาม
- กการยืมคืนหนังสื
ง อจะมีการเก็ก็บสถิติไว้ โดยยแยกเก็บระหหว่าง
บ ติการเข้าามาใช้บริการทีที่หอสมุด
ประสานนมิตร กับองคครักษ์ และเก็บสถิ
โดยแยกกเป็นนิสิตและะบุคลากรภายยนอก
- เก็ก็บสถิติช่วงเวลาการคืนหนัังสือ
- สสถิติการขอใช้ห้หองเรียน สื่อโสตฯต่
โ
างๆ แลละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- ใชช้ระบบการจอองห้อง online ของมหาวิททยาลัย และมีีการเก็บ
สถิติ
- สสถิติการนําหนันังสือออกมาใหห้บริการ
- สสถิติหนังสือใหหม่ แบ่งเป็นหนนังสือภาษาไททย และภาษาอังกฤษ
9. ระบบการทํางานทีที่เปลี่ยนไป โดดย
้ใ แก่
คิดว่าไม่กระทบมมาก แต่ก็ต้องมีการถ่ายทอ ดองค์ความรูให้
ใช้เททคโนโลยีเข้ามาใช้
ม มากขึน้ คิด บรรณาารักษ์ที่เข้ามาใใหม่ และรุ่นต่อๆ ไป รวมถึ ึงมีการสร้างเคครือข่าย
ว่ามีผผลกระทบต่อบรรณารั
อ
กษ์
ความร่ววมมือกับหน่วยงานภายนอก
10. ความมคิดเห็นต่อสววัสดิการที่ได้รัรบั
- สสวัสดิการของมมหาวิทยาลัย มีความพึงพออใจทั้งข้าราชกการและ
จากมมหาวิทยาลัย/สํ
/ านัก
พนักงานนมหาวิทยาลััย
- สสวัสดิการของสสํานักหอสมุดกลาง อยากใหห้มีการปรับ
ค่าตอบแทนทํางานล่่วงเวลาเพิ่มขึ้น
- ต้องการให้มีการพั
า ฒนาด้านกายภาพสําห รับผู้ปฏิบัติงานด้
า วย
เช่นเดียยวกับการพัฒนาสํ
น าหรับผู้ใช้บริการ
11. ข้อเสสนอแนะให้มหาวิ
ห ทยาลัย/
- กการพัฒนาบุคลากร
ล อยากใหห้มีการส่งเสริมมความก้าวหนน้าสําหรับ
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับที
หน่ววยงาน
บ ่สูงขึ้น ให้ไได้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่น่งที่เหมาะสมกกับวุฒิที่สําเร็จการศึ
จ กษามาา
- ด้านกายภาพ อยากให้
อ
มีการรปรับปรุงสถาานที่ปฏิบัติงานนให้
เอื้อต่อกการปฏิบัติงานน
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ผู้ใช้บริการ (นิสิต)
ข้อคําถาาม
1. ความมคิดเห็นถึงปรระโยชน์ต่อกาาร
เรียนนการสอนเกี่ยวกับระบบใหม่
ต่างๆๆ ของห้องสมุมุด
2. ข้อเสสนอแนะต่อการให้บริการ
ของหห้องสมุด

3. การใใช้ EndNote
4. ต้องการให้หอสมุดปรั
ด บปรุงการร
ให้บริิการอย่างไร

5. บริการที่ได้รับจากกห้องสมุด

ผู้สัมภาษณ์ คณะะกรรมการตรรวจประเมิน
บันทึกการสัมภาษณ์
บุคลากรหอสมุดให้
ด คําแนะนํา และเทคนิคใในการค้นคว้าสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ได้ดีมาก
- กการยืมคืนหนังสื
ง อ และการใให้บริการโดยยภาพรวมอยู่ในระดั
น บ
พึงพอใจจ
- รระบบ e-book ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจจจะหาไม่เจอ
- ฐฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ซึง่ อาจจะยังจั ดซื้อไม่ครบถ้้วน
ยังไไม่ค่อยมีการใช้ แต่มีการจัดอบรมให้
ด
ตอนนที่เข้ามาศึกษาใน
ษ
ระดับชั้นั ปีที่ 1
- ออยากให้มีการปปรับระบบการสืบค้นหนังสื อ เช่น หนังสือนิยาย
อยากใหห้ปรับเป็นการรสืบค้นจากชือนิ
่อ ยาย ไม่ใช่ชชืื ่อผู้แต่ง
- หหน้า websitee หอสมุด ควรรปรับระบบให้ห้สามารถเปิดจาก
อุปกรณ์
ณ์สื่อสารอื่นๆ ได้ เช่น ไอแพพค มือถือ เป็นนต้น จะช่วยให้การ
ใช้งานไได้ง่ายและสะดดวกขึ้น
ก Print หนัังสือออนไลน์ใในหน้าที่ผู้รับบริ
บ การ
- ออยากให้มีบริการ
ต้องการรได้ และให้ผรัู้รบั บริการมารัรับและชําระค่ าบริการ
อยาากให้มีการปรัรับปรุงเครื่องคคอมพิวเตอร์ททีี ่ชั้น 2 เนื่องจจากมีนิสิต
มาลงเกกมส์ไว้เยอะ ทําให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทํางงานช้า
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ษ
สํานักกหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 25557
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 8 กันยายน 2558
กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
สรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรียมประเด็นสัมภาษณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
การลงพื้นทีต่ รวจเยี่ยมสานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1. หน่วยงานนาเสนอผลการดาเนินงานโดยสรุป
(ไม่เกิน 15 นาที)
2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
- ผู้บริหาร
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ผู้รับบริการ (ถ้ามี)
การลงพื้นทีต่ รวจเยี่ยมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
1. หน่วยงานนาเสนอผลการดาเนินงานโดยสรุป
(ไม่เกิน 15 นาที)
2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
- ผู้บริหาร
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ผู้รับบริการ (ถ้ามี)
ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรียมประเด็น
สัมภาษณ์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557

สถานที่
ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต
ชั้น4 ตึก 14

ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย ชัน้ 20 อาคาร
นวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี
ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
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วันที่ 9 กันยายน 2558
กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.

กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

09.00 – 10.30 น.

การลงพื้นทีต่ รวจเยี่ยมสานักหอสมุดกลาง
1. หน่วยงานนาเสนอผลการดาเนินงานโดยสรุป
(ไม่เกิน 15 นาที)
2. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
- ผู้บริหาร
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ผู้รับบริการ (ถ้ามี)
การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
รับประทานอาหารกลางวัน
การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้และ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินประชุมสรุปงานประจาวัน

10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
ห้องประชุม 702
สานักหอสมุดกลาง

ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6
อาคารสานักงาน
อธิการบดี

วันที่ 10 กันยายน 2558
กาหนดการ
08.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
presentation นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
รับประทานอาหารกลางวัน
เตรียมการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
วาจา
นาเสนอผลการประเมินสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั
นาเสนอผลการประเมินสานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
นาเสนอผลการประเมินสานักหอสมุดกลาง

สถานที่

13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ:
- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของหน่วยรับประเมิน เตรียมความพร้อมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมิน ณ ห้องประชุม
9บี ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
- อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557

