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คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
การศึกษา 2554 น้ี มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสํานักหอสมุดกลางได้กําหนดตัวบ่งช้ีอีกจํานวนหน่ึง เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักหอสมุดกลาง ซึ่งประกอบด้วย หอสมุด มศว องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
 สํานักหอสมุดกลาง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้กรุณาให้
คําแนะนําอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานบริหารจัดการและงานบริการ เพ่ือให้บรรลุถึงปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสํานักหอสมุดกลาง 
 
 
 
       ลงช่ือ............................................... 
             (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์) 
            ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  
 สํานักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีบุคลากรท้ังสิ้น 106 คน จําแนกเป็น 
ข้าราชการ 42 คน ลูกจ้างประจํา 8 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 8 งาน   

ในปีการศึกษา 2554 สํานักหอสมุดกลางมีผลการประเมินตนเอง ตามรายองค์ประกอบและรายตัว
บ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. รวม 7 องค์ประกอบ (17 ตัวบ่งช้ี) พบว่าในภาพรวมของสํานักหอสมุดกลาง มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ 4.88 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยมีจํานวน 7 องค์ประกอบ 
(องค์ประกอบที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.88 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.88 ดีมาก 
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โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนนิการ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
สํานักหอสมุดกลาง มีแผนงาน/โครงการประจําปีที่
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีในการทําวิจัย
อย่างต่อเน่ือง และมีคณะกรรมการพิจารณาขอ
ทุนอุดหนุนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีการ
อนุญาตให้บุคลากรเสนอขอเวลาทําวิจัยในเวลางาน
ของตนเองได้ 

- 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
บุคลากรไม่สามารถทําวิจัยได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ได้ บุคลากรต้องพยายามจัดสรรเวลาของตนเองในการทํา

วิจัยให้เสร็จตามวาระที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
1.สํานักหอสมดุกลางมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
2.มีคู่มือสําหรบัการอบรมด้านการพัฒนาห้องสมุด 
และสามารถนําไปใช้สําหรับการให้บริการวิชาการ 
3.สํานักหอสมดุกลางมีความร่วมมือและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและชุมชนภายนอก 
4.องค์กรและชุมชนภายนอกมีความพึงพอใจการ
บริการวิชาการของสํานักหอสมุดกลาง และนําองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

1.พัฒนาบุคลากรรุ่นใหมใ่ห้มคีวามรู้และทักษะในการ
บริการวิชาการชุมชนเพ่ือการดําเนินงานต่อไป 
2.พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการบริการ
วิชาการของสํานักหอสมุดกลางให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเน่ือง 
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการของ
สํานักหอสมุดกลาง 
 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
1.มีการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ 
2.มีการบูรณางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับพันธกิจด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการบริการวิชาการแก่
สังคม เช่น  โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ  โครงการ
ดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุดต่างๆ 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ให้มากขึ้นกว่าน้ี 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
1.บุคลากรมีสวนร่วมในการดําเนินงานและมีการ
ทํางานเป็นทีม มีการประสานงานท่ีดี มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
2.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

1.มีการกําหนดค่านิยมของสํานักหอสมุดกลาง คือ 
WE CARE และมุ่งเน้นให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ 
2.ควรจัดสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากร 
 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 

 
 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
มีการจัดทํารายงานการใช้เงินเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 
 

ส่วนงานแต่ละงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควร
มีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือ  
ประมาณการงบประมาณคงเหลือและปรับแผนการใช้
เงินให้เหมาะสม 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 

 
 
 
  
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะตามภารกิจของสํานัก
หอสมุดกลาง 

 

นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปพัฒนา
ตัวบ่งช้ีในแผนปฏิบัติการ 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 
- - 
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ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา 
 



 
 

8 

ส่วนนํา 
 

1. ชื่อหน่วยงานท่ีตั้งและประวัติความเป็นมาโดยยอ่ 
 
 สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  ก่อต้ังขึน้มาพร้อมกับวิทยาลยัวิชาการศึกษา  
กล่าวคือ  เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง  ถนนประสานมิตร  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา  
ในปี  พ.ศ. 2497 ในขณะน้ันสํานักหอสมุดกลาง มฐีานะเป็นเพียงแผนกหอสมุด ขึ้นกับสํานักงานอธิการบดี 
และดําเนินงานควบคู่กับวิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด จนเมื่อได้รับการยกฐานะขึน้เป็นมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสํานักหอสมุดกลางด้วย 
 เมื่อเริม่แรก   หอสมุดต้ังอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร ์(ปัจจุบันคอื ตึก  3 ช้ัน 3)  ดําเนินงานในระยะ  
7  ปีแรกระหว่าง  พ.ศ. 2498  ถึง  พ.ศ. 2505  กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะ
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM   (ในขณะน้ัน)  โดยทําสัญญากบั
มหาวิทยาลยัอินเดียน่า   เพ่ือปรับปรุงหอสมดุของวิทยาลัยวิชาการศึกษา   ตามโครงการความช่วยเหลือได้มี
การส่งคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารกัษศาสตร์สมัยใหม่   ขณะเดียวกัน รฐับาล
สหรฐัอเมริกาได้ส่งผู้เช่ียวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัยอินเดียน่า มาช่วยในการจัดต้ัง
หอสมุด และใหค้วามช่วยเหลอืในด้านการจัดหาตํารา และสื่อโสตทศันศึกษา   

ในปี พ.ศ. 2499  มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพ้ืนที ่       
912  ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เลม่ และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500  
อาคารหอสมุดหลังน้ีมีการติดต้ังระบบเคร่ืองปรบัอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุด ที่ทนัสมยัที่สดุใน
ประเทศไทยในขณะนัน้   
 เมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรบัความต้องการได้อีกต่อไป เน่ืองจากมีการเพ่ิมวัสดุต่างๆ ประกอบกับ
วิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพ่ิมขึน้ทุกปี  จึงทําให้เน้ือที่สําหรับบริการผูใ้ช้มีไม่เพียงพอ ทางวิทยาลัยจึงได้สร้าง
อาคารหอสมุดขึน้อีก 1 หลัง ในปี  พ.ศ. 2514  ขนาดพ้ืนที่ 2,986 ตารางเมตร และเปิดใหใ้ช้  เมื่อวันที ่3 
เมษายน 2515 ทําใหห้อสมุด  มีอาคาร 2 หลัง เช่ือมติดต่อกันและกันรวมพ้ืนที่ในการใช้ทั้งสิน้ 3,898  ตาราง
เมตร 
 ในปี พ.ศ.2528 มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมสีภาพแวดล้อมแออัด อันเน่ืองจาก มี
นิสิตเพ่ิมมากขึน้  ประกอบกบัหอสมุดเองก็มปีริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพิม่มากขึ้น มหาวิทยาลยัจึงได้
จัดสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับขอพระราชทานพระนามาภิไธย  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”   
อัญเชิญจารกึเป็นช่ืออาคารสํานักหอสมุดกลาง    
 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เริม่ก่อสร้าง  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2529  แล้วเสร็จ 
เมื่อ วันที ่28 เมษายน พ.ศ. 2532  และเปิดให้บริการ เมือ่วันที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2532 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2544 สาํนักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารเพ่ิมอีก 1 ช้ัน 
ทําให้หอ้งสมุดมีพ้ืนทีใ่ช้สอยเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร 
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ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์
   
 ในปี  พ.ศ. 2528  ได้มีการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ขึ้น  โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตแพทย์ช้ันปีที่  1 - 3  เรยีนระดับพรีคลนิิก ทีม่หาวิทยาลัยศรนีครนิทร 
วิโรฒ ประสานมิตร  ส่วนในระดับคลินิกปีที่ 4 - 6 ต้องไปเรียนและฝกึปฏิบัติที่วชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์จึงได้รับการจดัต้ังขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 2530  เพ่ือใหบ้ริการแก่คณาจารย์  นิสิต  และบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ที่วชิรพยาบาล  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นส่วนราชการหนึ่งของสํานักหอสมุดกลาง 
โดยทางนิตินัยให้มีการจัดทําแผนงานและดําเนินนโยบายร่วมกัน  และในทางปฏิบัติให้ดําเนินงานขึ้นตรงต่อ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และในเดือนมกราคม 2543  ห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์  ได้ย้ายไปเปิดให้บรกิารที่
ช้ัน 5  อาคารศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ ์จงัหวัดนครนายก 
 
หอสมุด  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  องครักษ์ 
          

นับต้ังแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี  พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีการจัดต้ังคณะใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นอีกหลายคณะ  เพ่ิมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  แต่ข้อจํากัดในด้านสถานที่ของ 
มหาวิทยาลยั  ที่ซอยประสานมิตร  กอปรกับมหาวทิยาลยั  มีที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบริษัท ทํานาศีรษะ
กระบือ จํากัด  จํานวน 947 ไร่เศษ ทีถ่นนรังสิต-นครนายก  คลอง 16  อําเภอองครักษ ์ จังหวัดนครนายก  
มหาวิทยาลยัจึงขยายงานผลิตบัณฑิตไปที่อําเภอองครักษ์  โดยผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่องครกัษ์  ดําเนินการมาต้ังแต่กลางแผนพัฒนาฯ ระยะที ่6 โดยเร่ิมงาน 
พัฒนาพ้ืนทีแ่ละการก่อสร้างอาคาร  สําหรับหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และเปิด
ให้บรกิารแก่นิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2539 โดยใช้พ้ืนที่ส่วนหน่ึงของช้ัน 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  เป็นสถานทีท่ําการช่ัวคราว  ต่อมาเมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จึงได้ย้ายไปที่
อาคารใหม่ ในเดือนมกราคม 2541 
 

2. ปรชัญาหรือปณิธาน/วิสยัทัศน์/พันธกิจ 
 
ปรชัญา   จัดการความรู้ มุ่งสู่บริการ เพ่ือการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
ปณธิาน  มุ่งมั่นให้บรกิารความรู้และสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมยั ตรงกับความต้องการ 
  ของผูใ้ช้  และสง่เสริมให้ผูใ้ช้มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
วิสัยทศัน ์ สํานักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ช้ันนํา เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

สู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องคก์รคณุภาพ 
 
พันธกิจ   ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การศกึษาคน้คว้าและการเรยีนรู ้
  ด้วยตนเอง รวมถึงการมสี่วนร่วมในการจัดการความรู้เพ่ือสรา้งองค์ความรูใ้หม ่
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วัตถุประสงค์    
 

1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือพัฒนาการบริการให้มีประสทิธิภาพ มีความทันสมัยรวดเร็ว และสอดคลอ้งกับความต้องการของผูใ้ช้ 
3. ส่งเสริมทกัษะการสบืค้นสารสนเทศใหกั้บผูใ้ช้บริการ 
4. นําเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและทนัสมัย มาใช้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ 
5. เพ่ือพัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์(E-Library) เพ่ือใหผู้้ใช้บรกิารสามารถเขา้ถึงสารสนเทศได้

ตลอดเวลา 
6. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย 
8.  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูข้องชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรกัการอ่าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1. เป็นแหล่งทรพัยากรที่ทันสมยั สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
 3. สนับสนุนการพัฒนาการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน  
 4. การพัฒนาสูอ่งค์กรคณุภาพ  
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3. โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
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4. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สํานกัหอสมุดกลาง 
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5. รายชื่อผู้บริหาร และกรรมการประจํา/บริหารหน่วยงานชดุปัจจบุัน(ปกีารศึกษา 2554) 
(ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) 
5.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 1.  อาจารย์สาโรช เมาลานนท์  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 2.  นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผนง 
       หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 3.  นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ  รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 
 4.  อาจารย์วราภรณ์ วิยานนท์  รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.  นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.  นายเชิดชาติ  พุกพูน   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
       หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
 7.  นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการหอสมุด  มศว  องครักษ ์
 8.  นางสมพิศ  พรวิริยกุล  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  นางมัณฑนา  เจริญแพทย์  หัวหน้างานวารสาร 
 10.  นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ  หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 11.  นางอัญชล ี  มุสิกมาศ  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง 

 
 
 

5.2 รายชื่อกรรมการประจํา/บรหิารหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2554  
1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย  กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและแผน  กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์สมชาย    สนัติวัฒนกุล  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์   แต้วัฒนา  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล   มหาสิทธิวัฒน์ กรรมการ 
8. นายเชิดชาติ   พุกพูน    กรรมการ 
9. นางสาวพรพิมล    แสนเสน่ห์   กรรมการ 
10. นายพัฒนา    จัตวานิล    กรรมการ 
11. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   เลขานุการ 
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6. จํานวนบคุลากรท้ังหมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)     (หน่วย : คน) 
ประเภท ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา รวม 

สายวิชาการ 2 - - - 
สายสนับสนุนวิชาการ 40 56 8 104 

รวม 42 56 8 106 
 
หมายเหตุ :จํานวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจํานวนบุคลากรทั้งหมด (คน)  
 
7. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

7.1 งบประมาณ 

             (หน่วย : 
ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม 
งบบุคลากร - 5,498,400 5,498,400 - 5,317,800 5,317,800 
งบดําเนินการ 4,834,000 17,856,800 22,690,800 5,370,200 19,174,300 24,544,500 
งบลงทุน - 368,600 368,600 - 581,400 281,400 
งบเงินอุดหนุน - 2,945,400 2,945,400 - 5,354,400 5,354,400 
งบรายจ่ายอ่ืน - 490,000 490,000 - 505,500 505,500 
งบกลาง - 100,000 100,000 - 100,000 100,000 

รวม 4,834,000 27,259,200 32,093,200 5,370,200 31,033,400 36,403,600 
 

7.2 อาคารสถานท่ี 
           (หน่วย : ห้อง) 

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 
อาคารสถานท่ี ห้อง

ผู้บริหาร 
ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

ช้ัน 1 1 - - 1 2  
ช้ัน 2 - - 2 - 3  
ช้ัน 3 1 - 1 - 2  
ช้ัน 4 - - - 2 1  
ช้ัน 5 - 1 - 7 -  
ช้ัน 6 - - - 2 -  
ช้ัน 7 1 - 2 - 4  
ช้ัน 8 - - 2 - -  
รวม 3 1 7 12 12  
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8. วัฒนธรรมองค์การท่ีดีของหน่วยงานท่ียึดม่ัน/ต้องการส่งเสริม 
 สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ภารกิจหลักคือการให้บรกิาร ด้วยเหตุน้ี ค่านิยม
ขององค์กรจึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการใสใ่จใหบ้ริการ องคก์รจึงพยายามปลกูฝังค่านิยมในการทํางานด้วยการมุ่งให้
บุคลากรทกุตระหนักในความสําคัญของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผูใ้ช้บริการทุกคนโดยเสมอภาคเทา่
เทียมกันโดยการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ นอกจากน้ันยังกําหนดให้เป็นสมรรถนะ
ประจํากลุม่งานในการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลกรอีกด้วย 
 

9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
 ปีการศึกษา 2554 สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา โดยสํานักหอสมุดกลางนําข้อเสนอจาก
กรรมการประเมินคุณภาพการภายในมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 โดยแผนพัฒนา
คุณภาพฯ ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบกับแต่ละตัวบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และมีการดําเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นที่
ได้รับข้อเสนอแนะ  
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ผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมินตนเอง 
 
 การประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ (ตัวบ่งช้ีของ สกอ., ตัวบ่งช้ี สมศ. รอบ
สาม และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์) โดยใช้เกณฑ์การประเมินในกลุม่ ค.1 (สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1) 
มีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนโดยปีการศึกษา 2554 สํานักหอสมุดกลาง มผีลการประเมนิตนเอง ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 
1.1 มศว 

1.1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 7 8 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย   5.00 
4.1 สกอ. 

4.1.1 
การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สถาบัน 

5 6 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   4.67 
5.1 มศว 

5.1.1 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 4 4 

5.2 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 5 5 

5.4 สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 
6.1 มศว 

6.1.1 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   4.88 
7.1 สกอ. 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
6 7 5 

7.2 สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

 รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย 

7.3 มศว 
7.2.1 

การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 5 5 5 

7.4 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 5 
7.5 มศว 

7.5.1 
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

7 7 5 

7.6 มศว 
7.6.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

5 5 5 

7.7 มศว 
7.6.2 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 86 81.04 4 

7.8 มศว 
7.7.1 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
 

7 7 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
7.9 หอสมุด 1 การเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ห้องสมุดของผู้ใช้ 
5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   5.00 
8.1 มศว 

8.1.1 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 
9.1 มศว 

9.1.1 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7 7 5 

 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  (16 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น สมศ 13) 4.88 
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องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ดําเนินการ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ มศว 1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ ปีการศึกษา (เลือกระบุเพียงปีเดียว) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ) 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและ/หรือ 
พระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้น
(เอกลักษณ์)ของหน่วยงาน
และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุดกลางมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ผู้บริหาร และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณประจําปี 2553 
และจัดทําแผนปฎิบัติราชการ 2554 
ส่วนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 2555 ก็
มีการประเมินแผน ปี 2554 ด้วย
เช่นกัน และเม่ือจัดทําแผนแล้วเสนอ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 

 

1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 
2) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555 
3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง 
- 1/2554 (วาระท่ี 3 เร่ือง
สืบเนื่อง ข้อ 3.1)  
- 5/2554 (วาระท่ี 4 เร่ือง
พิจารณา ข้อ 4.3) 

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วน
งานภายใน 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสํานัก
หอสมุดกลางไปสู่บุคลากร โดยในปีนี้
ได้จัดเป็นการสัมมนาประจําปีข้ึน ซ่ึง
กิจกรรมจะเป็นตลาดนัด KPI และ
กิจกรรม walk rally เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับรู้ และติดตามเกี่ยวกับแผนกล
ยุทธ์ของสํานักหอสมุดกลาง 

1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี 2554 เร่ือง 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดแผน 
กลยุทธ์ ประจําปี 2554  
ของสํานักหอสมุดกลาง 
2) สรุปผลการประเมิน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี 2554 เร่ือง การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดแผน 
กลยุทธ์ ประจําปี 2554  
ของสํานักหอสมุดกลาง  
3) แบบประเมินโครงการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  3 มีกระบวนการแปลงแผนกล

ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบตามพันกิจของ
หน่วยงาน 

มีการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผน 
ปฏิบัติการประจําปีครบตามพันกิจของ
สํานักหอสมุดกลาง โดยการจัดทําแผน
ท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) และแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

1) แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 สํานักหอสมุดกลาง  
2) แผนท่ีกลยุทธ์สํานัก
หอสมุดกลาง 

  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ในแผนปฏิบัติการประจําปีจะ
กําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2554 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

  5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ
ทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุก
พันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินการ 

1) แบบการประเมินโครงการเม่ือ
ดําเนินการเสร็จ 
2) ปฏิทินการดําเนินงาน 
3) รายงานโครงการสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
เตรียมการเปลี่ยนแปลงระบบ
ห้องสมุด คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2554 (การ
ประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางคร้ังท่ี 6/2554  
ข้อ 1.7.1) 

  6 มีการติดตามผลการดําเนิน 
งานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
ปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

1) ผลการติดตามแผน 
ปฏิบัติการ (Action Plan) 
รอบ 9 เดือน ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2554 การ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง 4/2554  
(วาระ 1.3.1) 
2) รายงานประจําปี 2554 หน้า 
10-25 

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา 
 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 
คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณา 

รายงานประจําป ี2554 หน้า 
10-25 

  8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกล

การนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลางไปดําเนินการ 
และจัดทําแผนการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การตามข้อเสนอแนะ และนําเสนอ

1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ 
คร้ังท่ี 5/2554 วาระ 2 รับรอง
รายงาน หน้า 28 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา 2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา 
สํานักฯ  คร้ังท่ี 5/2554 
13 ต.ค. 2554 (วาระ 4.1.3) 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7  ข้อ 8 ข้อ 

( ข้อ1,2,3,4,5,6,7,8) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต :………………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
                         เพ่ือพัฒนาสถาบัน    
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาหน่วยงาน ท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการในการ
ทํางานหรือแนวทางท่ีดีใน
การปฏิบัติงานภายใน
หน่วย งานหรือ
มหาวิทยาลัย 

การแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย โดย
มุ่งเน้นวิจัยสถาบัน เพ่ืออนุมัติ
งบประมาณให้แก่บุคลากรในการทํา
วิจัย 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

  2 มีการจัดสรรทรัพยากร
แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ประจําปีเพ่ือให้บุคลากรทําวิจัย 
และมีการจัดหาฐานข้อมูลเพ่ือช่วยเอ้ือ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั 

รายงานประจําป ี2554 หน้า 34 
(การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั) 

  3 มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปีท่ีประเมิน 

มีผลงานโครงการวิจัยของบคุลากร 
เร่ือง ความสัมพันธ์ของงบประมาณการ
จัดซ้ือหนังสือและการใช้หนงัสือของ
ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มศว ของ
นางสาวศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย 

1) งานวิจัยของ นางสาว ศิริพรรณ 
ตันติวัชรประกาย  
2) หน้าเว็บไซต์ สํานักหอสมุดกลาง 
หัวข้อย่อย งานวิจัยภายในหน่วยงาน  
http://lib.swu.ac.th/th/ 

  4 มีการนําผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานไปใช้ประโยชน์
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐาน
การใช้ประโยชน์จริง 

มีการนําผลการวิจัยเรื่องการใช้
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลางฯ ของ
นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี มาปรับปรุง
การทําเว็บไซต์ห้องสมุด ในด้านเนื้อหา 
ด้านการออกแบบ ด้านความง่ายใน
การใช้งาน และด้านความสะดวกใน
การใช้งาน และผลสํารวจความพึง
พอใจ ข้อ 23. เว็บไซต์ห้องสมุดมี

1) หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดปัจจุบัน 
http://lib.swu.ac.th/th/ 
2) สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ 
ปีงบประมาณ 2553-2554 
รายงานประจําป ี2554 หน้า 63  
3) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
เว็บไซต์ 
4) ผลการสํารวจความพึงพอใจการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ พบว่าค่า
ประเมินอยู่ท่ีระดับมาก (4.09) 

ใช้บริการ ปีการศึกษา 2554 บน
หน้าเว็บไซต์ 
http://lib.swu.ac.th/th/ 

  5 มีการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลของการนํา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนทําและหลังทํา 

จากผลการวิจัยเร่ืองการตรวจสอบ
คุณภาพของรายการหนังสือ ใน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สํานัก
หอสมุดกลาง มศว ของนางปภาดา  
น้อยคํายาง ได้มีการนําข้อมูลไป
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนทําและ
หลังทํา พบว่า ก่อนดําเนินงานมี ร้อยละ
ความถูกต้อง เท่ากับ 88.30 และหลัง
ดําเนินงาน พบว่า ร้อยละความถูกต้อง 
เท่ากับ 97.36 

รายงานการติดตามผล 
การตรวจสอบคุณภาพของรายการ
หนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม 

  6 มีการนําผลประเมินมา
พัฒนาเพ่ือต่อยอด
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือหน่วยงาน
มีการสร้างงาน วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการนําผลงานวิจัยเรื่องการใช้
วารสารภาษาไทยในสํานัก
หอสมุดกลาง มศว ของ 
นางนภพรรษ สุดปาน มาพัฒนาต่อ
ยอดในงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินโครงการ
อยู่ เร่ืองการพัฒนาต้นแบบการจดัการ
วารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของนางมัณฑนา เจริญ
แพทย์ 

เค้าโครงวิจัยของ 
นางมัณฑนา เจริญแพทย์   

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ1, 2, 3, 4, 5, 6) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 



 
 

26 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ มศว 5.1.1  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ี
ดําเนินงานบริการวิชาการและจัดทําแผน
บริการวิชาการ ของสํานักหอสมุดกลาง 

1) คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
2) แผนบริการวิชาการ 
3) คู่มือบริการวิชาการ 

  2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมกับ
การวิจัย 

บุคลากรทําวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ
การดําเนินงานโครงการบริการวชิาการชุมชน
ท่ีย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” โดยระยะท่ี 1 เป็นการ
ติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว ระยะท่ี 2 จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีโรงเรียนบ้านบางม่วง 
จ.พังงา และโรงเรียนซับนกแก้ว จ.สระแกว้
โดยบูรณาการกับการให้บริการวิชาการ 
(โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ จังหวัดนครนายกและสระแก้ว) 

1.โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
2.โครงการวิจัย ปัจจัยท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินงานฯ 
 

  3 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การทางวิชาการกบัการวิจัย สรุปผลการประเมิน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

1) สรุปโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โรงเรียน
บ้านบางม่วง 
2) สรุปโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โรงเรียนซับนกแก้ว 

  4 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

  

  5 มีการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการมา
ต่อยอดสู่บทความวิชาการ 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่
บทความวิชาการ เร่ือง บริการวิชาการแก่
ชุมชน :การสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน โดยลงใน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 

บทความวิชาการ เร่ือง 
บริการวิชาการแกชุ่มชน :
การสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปี
ท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 55) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 (ม.ค.-มิ.ย. 55) เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย  
http://www.swu.ac.th/ 
บนหน้าเว็บไซต์สํานัก
หอสมุดกลาง มศว 
http://lib.swu.ac.th/th/ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 3 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 5) 
4  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจดัทํา
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

มีการสํารวจพ้ืนท่ีรับบริการทาง
วิชาการ โดยเดินทางไปประชุมอย่างไม่
เป็นทางการร่วมกับ (1)ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซ่ึงทาง
สํานักหอสมุดกลางได้เคยจัดบริการ
วิชาการภายใต้โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุดโดยใช้งบประมาณปี 
2554  และ (2) ศึกษานิเทศก์สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เพ่ือกําหนด
แนวทางและทําแผนตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน “หนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย” 

รายงานการสํารวจพ้ืนท่ี การ
บริการแก่สังคม ในรายงานการ
ประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางคร้ังท่ี 2/2555 
วาระท่ี 1.2.2 หน้า 4-6 

  2 มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

มีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน 
(แสงสว่างวิทยา) อําเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ในการทําหน้าท่ีเป็นฐาน
สําหรับดําเนินโครงการฝึกอบรม และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ในการช่วย
ประสานติดต่อกับเครือข่ายโรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาสและให้ข้อมูล
พ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียน 

1) รายงานการสํารวจพ้ืนท่ีใน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักฯ คร้ังท่ี 2/2555 วาระท่ี 
1.2.2  หน้า 4-6 
2) ความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) จดหมายขอความอนุเคราะห์
บุคลากรทําหน้าท่ีประสานงาน 

  3 มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ประเมินการจัดบริการวิชาการด้วยแบบ
ประเมินความคิดเห็น พร้อมท้ังผลงาน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแต่ละ
กิจกรรม    

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ปีงบประมาณ 2555 วันท่ี 21 - 
23 มี.ค. 55 ณ โรงเรียนบ้าน
เขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ท่ี
เว็บไซต์หอสมุด 
http://lib.swu.ac.th/th/ 

  4 มีการนําผลการประเมินใน นําผลการประเมินมาเคราะห์จุดแข็ง สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรม
ให้บริการทางวิชาการ 

จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนํามา   
   ปรับใช้ในการในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการคร้ังต่อไป 

บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ปีงบประมาณ 2555 วันท่ี 21 - 
23 มี.ค. 55 ณ โรงเรียนบ้าน
เขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ท่ี
เว็บไซต์หอสมุด 
http://lib.swu.ac.th/th/ 

  5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้
จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่
สู่สาธารณชน 

มีการประชุมเพ่ือถ่ายยทอดความรู้
เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการระหว่าง
บุคลากรและนําข้อมูลโครงการพร้อม
ผลสรุปข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุดด้วย 

1) สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ปีงบประมาณ 2555 
วันท่ี 21 - 23 มี.ค. 55 ณ 
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่าง
วิทยา) ท่ีเว็บไซต์หอสมุด 
2) คู่มือการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  สมศ.๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

1 แผนบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2555 
2 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 100 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ 

  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นํา
และสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้
และดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ห้องสมุด โรงเรียนมงคลวิทยา จ.ระยองมี
ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้นํา ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดําเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล
งานห้องสมุดมาโดยตลอด 

1) หนังสือ เร่ือง ห้องสมุด
รักการอ่านคําปญัญาแห่ง
ชุมชน วัดเขาสาป หน้า
118-119 
2) รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการเขา
สาป 

  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน
โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 

สํานักหอสมุดเร่ิมโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ ห้องสมุดกลางโรงเรียนมงคลวิทยา 
ณ วัดมงคลสามัคคีธีมโมทัย (วัดเขาสาป) 
จังหวัดระยองมาตั้งแต่ พ.ศ.2549 และได้มี
การให้คําแนะนํา/ฝึกอบรมมาโดยตลอดถึง
ปัจจุบัน จึงทําให้ห้องสมุดสามารถดําเนินงาน
มาได้ 

หนังสือ เร่ือง บ่มเยาวชน
เป็นคนดี ด้วยวิถี 
“โรงเรียนมงคลวิทยา” 
หน้า 121-126 

  5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชนหรือองค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา และ
ห้องสมุดบ้านบางม่วง กลายเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครู 
นักเรียน และชุมชน 

1) หนังสือเร่ือง ครบรอบ 1 ปี 
ธรณีพิบัติ สึนามิ หน้า 59 
2) หนังสือเร่ือง ห้องสมุด
รักการอ่านคําปญัญาแห่ง
ชุมชน วัดเขาสาป  
3) หนังสือเร่ือง บ่ม
เยาวชนเป็นคนดี ด้วยวิถี 
“โรงเรียนมงคลวิทยา” 
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ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 6 
การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้  มศว 6.1.1  การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

สํานักหอสมุดกลางมีการ
กําหนดนโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิตการทํางานเป็น
รับผิดชอบและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินงาน 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตการทํางาน 
2) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2555 
3) นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4) งบประมาณเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2555  

  2 มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจ
ด้านต่างๆ 

มีการจัดกิจกรรมและ
โครงการตามแผนท่ีกําหนด
โดยบูรณาการเข้ากับงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
เน้นปลูกจิตสํานึกของบุคลากร
ในเรื่องความเสียสละและจิต
อาสา 

1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เข้าพรรษา (หล่อเทียนและทอดผ้าป่า) 
2) กิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง  
3) กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ณ วัดสุทธิ
วาตวราราม สมุทรสาคร  
4) กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพ่ือน้อมเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
5) เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
6) โครงการวันเด็ก Children the Future 
7) โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจร 
 - โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจร 2554 
 - โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจร 2555 
8) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา  ณ วัดเตย - ทําความ
สะอาดบริเวณวัดและห้องน้ํา – จัด
นิทรรศการ - ศึกษาแหล่งสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ณ เกาะเกร็ด 
9) โครงการสํานกัหอสมุดกลางร่วมใจแต่งผ้าไทย 
10) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 13 
เม.ย.55 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  3 มีการเผยแพร่กิจกรรม

หรือการบริการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

มีการเผยแพร่กิจกรรมและ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่าง  ๆเช่น เว็บไซต์
ห้องสมุด การจัดนิทรรศการและ
การแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกท้ังยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง  ๆท่ีห้องสมุดจัดข้ึน  

เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง  
http://lib.swu.ac.th/th/ภาพกิจกรรม 

  4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจ
ด้านต่างๆ ในข้อ 2 

สํานักหอสมุดกลางได้
ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม  การส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความเสียสละมี
จิตอาสา  สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

1) เอกสารสรุปประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่าง ๆ 
 1.1 สรุปผลการประเมินโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 
 1.2 สรุปผลการประเมินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1.3 สรุปผลการประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 1.4 สรุปผลการประเมินโครงการแหล่งการ
เรียนรู้สัญจร ปี 2555 
 1.5 สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
 1.6 สรุปผลการประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 55  
 2) รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการโครงการกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
และการงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

  5 มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบรูณา
การงานด้านทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด้านต่างๆ 

สํานักหอสมุดกลางนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง แผนและ
บูรณาการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติอย่าง
และงานบริการต่อเนื่อง 

แผนปรับปรุงการทํานุบํารุงด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมปี 2555 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้  สกอ.7.1  ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและ/หรือหน่วยงาน
กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําสํานักฯ ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างครบถ้วนตามประกาศอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
และมีการประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบ
ของตนเอง โดยมีการนําผลการประเมิน
ตนเองนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง คร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2555 

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําสํานัก 
2) สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง 
3) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง คร้ังท่ี 
6/2555 

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง ได้
กําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นทิศทางในการ
ดําเนินงานคือ “สํานักหอสมุดกลาง เป็น
แหล่งการเรียนรู้ชั้นนํา เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องค์กร
คุณภาพ” และกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พร้อมท้ังถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
แผนปฏิบัติการไปยังบุคลากร โดยถ่ายทอด
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ฯ การจัดอบรมสัมมนาประจําปี และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง 
และรายงานประจําป ี

2. มีการถ่ายทอด KPI ในแผนปฏิบัติ
การไปสู่ KPI รายบุคคล 

1) แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2554 
2) แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2555 
3) รายงานสรุปผลการ
สัมมนาประจําปี 2555 
 

  3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนการดําเนินงานและผล

ผู้บริหารกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานด้วยระบบ KPI  มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานประกอบ 
การประเมิน KPI รายบุคคลของบุคลากรทุก
ระดับของสํานักหอสมุดกลาง และมีการแจ้ง

ตัวอย่าง KPI รายบุคคล 
ตัวอย่างท่ี 1 
ตัวอย่างท่ี 2 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

ผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม   

ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมโดยการกําหนด KPI สําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้
ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก KPI อิสระของ
ตนเองได้ 

1) ตัวอย่าง KPI รายบุคคล 
2) หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม การจัดทํา KPI 
รายบุคคล 
3) คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ HR 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีในท่ีประชุม และส่งเสริมให้หัวหน้า
งานพัฒนาผู้ร่วมงานด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติงานในฝ่ายของตน 

คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 
1) คู่มืองานจัดเก็บหนังสือ
ข้ึนชั้น 
2) คู่มือปฏิบัติงาน ยืม-คืน 
3) คู่มือการติดแถบ
สัญลักษณ์ 
4) เทคนิคการเสริมปกหนังสือ 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

การบริหารงานของ สํานักหอสมุดกลางอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ซ่ึงมีการประชุมเพ่ือติดตามงาน
ทุก 2 เดือน และมีการรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

1) เว็บไซต์สํานักหอสมุด
กลาง : 
http://lib.swu.ac.th/th/ 
2) กล่องรับความคิดเห็น 
3) อีเมลผู้อํานวยการ :  
saroch@swu.ac.th 
4) รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
รวมท้ังข้อเสนอแนะ 
5) การประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ทุก 2 เดือน 

  7 มีการประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้บริหารสํานักหอสมุดกลางมีการนําผล
การประเมิน 3 รายการประเมิน มาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารงาน ได้แก่ 1) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2) ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 3) ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ  
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร  
3) ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 



 
 

39 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๓  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้ริหารหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2554 

 
ในปีการศึกษา 2553-2554 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ได้รับการประเมินจากอธิการบดีเป็น

คะแนน…………จากคะแนนเต็ม 5 (สํานักหอสมุดกลางไม่ต้องรายงานข้อมูล) 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
.........คะแนน …………..คะแนน …………..…………….. /  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต :………………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.2.1  การพฒันาหน่วยงานสู่สถาบนัเรียนรู ้  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ท่ีสอด 
คล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 
1 ด้าน 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักหอสมุดกลางมีนโยบายในเรื่องการ
จัดการความรู้โดยให้แต่ละงานกําหนด
ประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานการจัดการ
ความรู้สู่บุคลากร เป็นการพัฒนาบุคลากร
ด้วย รวมท้ังกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้หลักท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สํานักหอสมุดกลางคือ การบริการวิชาการ
แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 30 
สิงหาคม 2554 
2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 
2/2554 (วาระ 4 ข้อ 4.4) 
หน้าท่ี 12 
3) Strategic map 

  2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ี
กําหนดในข้อ 1 

งานต่าง ๆ ของสํานักหอสมุดกลางได้
ระบุความรู้ท่ีจะจัดการความรู้ ทําให้
บุคลากรในงานได้จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ึน และผลการประชุมได้เสนอต่อท่ี
ประชุมผู้บริหาร ส่วนประเด็นการจัดการ
ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่
สังคมคือการบริการวิชาการด้านการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน  บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ึน เพ่ือหา
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางคร้ังท่ี 
2/2555 (วาระ 1 ข้อ 
1.11.1) หน้าท่ี 17 
2) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางคร้ังท่ี 3/2555 
(วาระ1 ข้อ 1.2.2, 1.6.6, 
1.7.1, 1.10.1 และ 1.11.1)  

  3 มีการแบ่งปันและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี
ตามประเด็นความรู้ท่ี
กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

งานต่าง ๆ ของสํานักหอสมุดกลางได้
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ผู้มี
ประสบการณ์ตรงมาพูดคุยกัน เพ่ือหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีในงาน พร้อมจัดทํารายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางครั้งท่ี 3/2555 
วันท่ี 1 มีนาคม 2555 (วาระ 
1 ข้อ 1.2.2, 1.6.6, 1.7.1, 
1.7.2, 1.10.1 และ 1.11.1)  

  4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดใน
ข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล

มีการรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
เช่น งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงการ
เข้าปกและซ่อมหนังสือ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

มีบุคลากรท่ีมีทักษะและความชํานาญในการ
เข้าปกและซ่อมหนังสือ ได้พัฒนาการเข้าปก
และซ่อมหนังสือให้รวดเร็วข้ึน  สามารถลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานลงได้  จึงได้จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนี้ และได้
รวบรวมเป็นแนวปฏิบัติงานขึ้นใหม่ ทําให้นํา
แนวปฏิบัติงานใหม่นี้มาปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
การปฏิบัติจริง 

  5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการ
จัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ประเด็นการจัดการความรู้เร่ือง การ
เข้าปกและซ่อมหนังสือได้จัดทําเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
อีกท้ังได้จัดพิมพ์จําหน่ายเผยแพร่ในวงกว้าง 
เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีนําคู่มือ
การปฏิบัติงานนี้ไปใช้ได้ประโยชน์ด้วย  ส่วน
ประเด็นการจัดการความรู้เร่ือง การพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ผู้ปฏิบัติได้ประชุม
แลกเปลี่ยน จนนํามาสร้างหลักสูตรท่ีนําไปใช้
กับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ 

1) โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
ปฏิบัติงาน 
2) คู่มือ “เทคนิคการเสริม
ปกหนังสือและการซ่อม
หนังสือ” 

3) เอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

สํานักหอสมุดกลางมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุม
ภายในของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือ
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดกลางเป็นประธาน
กรรมการประกอบด้วยรอง
ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการและ
หัวหน้างาน 

คําสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการส่งเสริม
การควบคุมภายในของสํานกั
หอสมุดกลาง 

  2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงานจากตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  
- ด้านทรัพยากร  
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ด้านบคุลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

สํานักหอสมุดกลางมีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้านได้แก่ 
- ด้านนโยบาย ความเสี่ยงเรื่อง
เคร่ืองปรับอากาศ อาคาร
สํานักหอสมุดกลางชํารุดบ่อยคร้ัง
และเสียงดัง 
- ด้านปัจจัยภายนอกความเสี่ยง 
เร่ืองการโจรกรรมทรัพย์สินของ
ผู้ใช้บริการการ 
- ด้านงบประมาณการเงินความเสี่ยง
เร่ืองการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
เพ่ือให้บัญชีถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
- ด้าน ด้านปฏิบัติงานความเสี่ยง
เร่ืองเคร่ืองปั้มน้ําสําหรับระบบ
น้ําประปาภายในขัดข้อง 

- ด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงเรื่อง
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการไม่สามารถ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรได้ท้ังหมด 

1) รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 (แบบ 
ปย.1) 
2) เอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยง  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

มีการประเมินโอกาสและผล 
กระทบของความเสี่ยงและเลือกทํา
ความเสี่ยงทีมีผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุดเกี่ยวกับระบบส่ง
น้ําประปาเข้าอาคาร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2554 (แบบ ปย.2)          

  4 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูงและดําเนินการตาม
แผน   

มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงติดตามแผนการดําเนินงานและ
ปฏิทินตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ระบบ
ส่งน้ําเข้าอาคารและทําข้ันตอนและ
วิธีแก้ไขปัญหากรณีน้ําไม่ไหลเข้า
อาคาร 

1) แผนการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
2) แผนการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักหอสมุดกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
3) แผนการดําเนินงานและปฏิทินตรวจเช็ค
สภาพอุปกรณ์ระบบส่งน้ําเข้าอาคาร 
4) ข้ันตอนและวิธีแก้ไขปัญหากรณี
น้ําไม่ไหล 

  5 มีการติดตาม และประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการติดตาม
ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ 

1) แบบติดตามการตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ระบบส่งน้ําประปาเข้าอาคาร 
2) รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ัง
ท่ี 4/2554 วาระ 1.4.3 
3) รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ัง
ท่ี 2/2555 วาะ 1.4.1 
4) รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ัง
ท่ี 3/2555 วาระ 1.4.2 
5) รายงานการประชุมประจําสํานัก
หอสมุดกลาง คร้ังท่ี 4/2554 วาระ 
1.4.2 

  6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการทําแผนขอ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบส่งน้าํ
เข้าอาคาร 

1) รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน วันท่ี 30 
กันยายน 2554 (แบบ ปย. 2) 
2) ผลการปรับปรุงระบบส่งน้ําเข้าอาคาร 
3) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 30 มีนาคม 
2555 (แบบ ปย.1 ) งวดก่อน ประจาํปี
งบประมาณ 2554 
4) รายงานผลการควบคุมความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการรับสง่ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 

5  

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
พร้อมข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรใน
ปัจจุบัน และที่ต้องการในอนาคต เพ่ือใช้
ในการวางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และมี
การสํารวจความต้องการในการอบรม 
(training needs) ของบุคลากร 

1) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2554 
2) ผลการสํารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง  (การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 
2/2554 วาระ 1.2) 
3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการสํานัก
หอสมุดกลางคร้ังท่ี 6/2554 8 
ธันวาคม 2554  (การจัดทํา
แผนกรอบอัตรากําลัง วาระ 
4.2) 

  2 มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน
ท่ีกําหนด 

มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนว
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ได้
บุคลากรคุณภาพภายใต้เวลาท่ีกําหนด
และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังท่ี
หน่วยงานวางแผนไว้  และมีการกําหนด
คําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปแบบชัดเจนนอกจากนี้
บุคลากรยังสามารถเขียนผลงาน เพ่ือ
ประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนได้ 

1) ประกาศรับสมัครงาน  
2) Job description 
3) การประเมินผลการปฎิบัติ
ตามแบบฟอร์มต่างๆ  
3.1แบบบันทึกข้อตกลง 
3.2แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
3.3แบบสรุปการประเมิน 
4) การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง 
คร้ังท่ี 1/2555 (วาระท่ี 1.1.4) 

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี สร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรสามารถ

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมี

1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักหอสมุดฯ คร้ังท่ี 5/2554 
วาระท่ี 1.1.5 หน้า 15 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทํางานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสร้าง
บรรยากาศท่ีดีของสถานท่ี
ทํางานด้วยกิจกรรม 5ส 

กองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน และ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชวิีตทํางาน โดยมีหน้าท่ี
ดูแลกิจกรรมท่ีช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดจากการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจ
ท่ีดีต่อกัน ส่วนการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่บุคลากร เช่น การมอบ
ของขวัญวันเกิดให้กับบุคลากรทุกคน 
และในช่วงวิกฤตนํ้าท่วมปี 2554 ได้เปิด
อาคารสํานักหอสมุดกลางเป็นท่ีพักพิง
ชั่วคราว และมอบเงินช่วยเหลือจํานวน
หนึ่งแก่บุคลากรท่ีประสบปัญหา 
ตลอดจนมีคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 
เพ่ือกํากับดูแลการสร้างบรรยากาศท่ีดี
ของสถานท่ีทํางานอีกด้วย 

 
2) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ 
3) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 5 ส 
4) ภาพกิจกรรม 5  
5) หนังสือขอบคุณเงิน
ช่วยเหลือน้ําท่วม 

  4 มีระบบการติดตามการนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มีระบบการติดตามการนําความรู้
และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยบุคลากรท่ี
เข้าฝึกอบรมจะต้องรายงานผลให้
บุคลากรอ่ืน ๆ ได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้
กําหนดให้หัวหน้างานได้ประเมินผล
บุคลากรนั้น ๆ ว่า มีการนําความรู้และ
ทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง 

1) รายงานการเข้าอบรม 
   -รายงาน 1 
   -รายงาน 2 
   -รายงาน 3 
   -รายงาน 4 
2) สรุปผลการส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรม 
3) แบบประเมินบุคลากร 

  5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากร 
และดูแลควบคุมให้บุคลากร
ถือปฏิบัติ 

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติ โดยมีการติดคําประกาศเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของข้าราชการหรือของ
บรรณารักษ์อยู่ท่ีป้ายประกาศของบุคลากร 

1) ป้ายจรรยาบรรณของ
ห้องสมุด 
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี 2555 เร่ือง การ
เสริมสร้างค่านิยมของสํานัก
หอสมุดกลาง 

  6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) การ
พัฒนาบุคลากร 

การติดตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

มีการสํารวจความต้องการ และความ
พึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสาหรับการ
ปรับปรุงการริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ
มากย่ิงข้ึน 

รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสภาพการ
ปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ 2554 
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ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีโครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน และมีการวิเคราะห์
อัตรากําลังท่ีชัดเจน 

สํานักหอสมุดกลางมีภารกิจด้าน
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ 
สํานักงานผู้อํานวยการ งานบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ งาน
บริการ งานวารสาร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานเทคโนโลยี
การศึกษา และมีห้องสมุดในสังกัดอีก 
2 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
และหอสมุด มศว องครักษ์ ภายใต้การ
บริหารงานของคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ และคณะผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง มีการวิเคราะห์อัตรา 
กําลังของบุคลากรท่ีจําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงานในงานต่างๆ 

1) โครงสร้างการ
บริหารงาน (รายงาน
ประจําปี หน้า 6-7) 
2) การวิเคราะห์เพ่ือขอ
จัดสรรกรอบอัตรากาลัง
ของสานักหอสมุดกลาง  

  2 มีใบคุณลักษณะงาน (Job 
Description) ทุกตําแหน่งงาน 

สํานักหอสมุกลาง ได้มีการจัดทํา
ใบคุณลักษณะงาน (Job Description) 
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดย
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นผู้
มอบหมายงานตาม Job Description 
และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

ใบคุณลักษณะงาน 
( Job  Description)  
แต่ละตําแหน่งงาน 

  3 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกงาน 
สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

สํานักหอสมุดกลาง มีการ
ดําเนินงานโดยยึดกฎ ระเบียบของทาง
ราชการตามสายงานท่ีเกี่ยวข้องและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 

1) ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
(เว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
http://personnel.oop
.swu.ac.th/) 
2) ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ตําแหน่ง 
2.1 งานบริการทรัพยาการ 
2.2 เทคโนโลยีการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมผู้ใช้ 
2.4 ยืม – คืน 
2.5 วารสาร 
2.6 องครักษ์ 

  4 มีการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ทุกปี 

สํานักหอสมุดกลางมีการจัดอบรม
บุคลากรในการเขียนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการวิเคราะห์งาน 
(Workflow) เม่ือวันท่ี.27 มีนาคม 
2555 ท่ีสํานักหอสมุดกลาง และเม่ือ
วันท่ี 28 มีนาคม 2555 ท่ีหอสมุด มศว 
องครักษ์ และมีการทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการสัมมนาบุคลากร
ประจําปีเม่ือวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 
2555 ณ โรงแรมลมทะเลชาเลต์ 
(แหลมแม่พิมพ์) จังหวัดระยอง 

1) โครงการอบรม 
Workflow 
2) โครงการพัฒนา
บุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

  5 มีการนําผลการทบทวนไปพิจารณา
ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือ
ลดระยะเวลาหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จากการประชุมสมัมนาประจําปี 
2555 ของสํานักหอสมุดกลาง เม่ือ
วันท่ี  7- 8 พฤษภาคม 2555 งาน
บริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการนํา
แผนภูมิการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพ่ือ
หาวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานให้บริการยืม–คืน
โสตทัศนวัสดุ 

รายงานการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  มศว 7.6.2  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

70 

ร้อยละ 
71 – 75 

ร้อยละ 
76 - 80 

ร้อยละ 
81 - 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

  

ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

 
 
X 100 

สํานักหอสมุดกลาง แจก
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้สํานักหอสมุดกลาง หอสมุด 
มศว องครักษ์ และห้องสมุด
คณะ และห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ องครักษ์ แก่
อาจารย์ นิสิต และบุคลากร 
จํานวน 276 คน ผลการ
ประเมินพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 81.04 

รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 86 ร้อยละ 81.04 4  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  มศว 7.7.1  ระดับความสาํเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนด
นโยบายหรือแนว
ทางการดําเนินการ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

สํานักหอสมุดกลางมีการ
กําหนดนโยบายและมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน ได้ทบทวน
นโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
2555 และจัดทําเป็นคู่มือประหยัด
พลังงานไว ้

1) นโยบายการประหยัดพลังงาน  
2) มาตรการประหยัดพลังงาน  
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 1 หน้า 6 
(มาตรการประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง) 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 
1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 4.1.1 
ทบทวนแผนดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
2555 4.1.2 ทบทวนนโยบาย 4.1.3 
ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน 

  2 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมี
การมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

มีการตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยการมีทบทวนและ
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําปี
งบประมาณ 2554-2555 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ  
2554, 2555 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือ
ทราบ 1.1 

  3 มีแผนงานการ
ดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประหยัดพลังงานประจําปี
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

1) แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน 5 ปี 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 1 แจ้งเพ่ือทราบ 
จากคู่มือประหยัดพลังงานสํานัก
หอสมุดกลาง หน้า 12 (แผนการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2554)  
3) คู่มือประหยัดพลังงาน สํานักหอสมุดลาง 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน   
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
แผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554,2555 

  4 มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานการประหยัดงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามแผนท่ีกําหนด ได้แก่  
1. โครงการศึกษาดูงาน  
2. โครงการอบรมการปลูกจิตสํานึก 
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ จัด
นิทรรศการ 
4.สํารวจติดต้ังสวิทช์ไฟฟ้าเฉพาะจุด
เพ่ิมเติม ทําแผนผังสวิทช์ไฟฟ้าแต่ละจุด 
5. กําหนดเวลาปิด-เปิด
เคร่ืองปรับอากาศและปิดตอนพัก
กลางวัน และปิดก่อนเลิก 30 นาที 
6. ใช้กระดาษหน้าเดียว  
7. รายงานการประชุม แบบ 
 e-meeting 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้แก่  
1) ผลการประเมินการโครงการศกึษาดูงาน
การประหยัดพลังงาน ณ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  
2) ผลการดําเนินการโครงการอบรมการ
ปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน  
3) ภาพป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เร่ือง
การประหยัดพลังงาน เช่น มาตรการประหยัด
พลังงาน ป้ายรณรงค์ให้ช่วยประหยัด พลังงาน 
นิทรรศการ ปา้ยเปรียบเทียบผลการใช้
กระแสไฟฟ้าแต่ละเดือน 
4) ภาพระบบปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าแบบ
กระตุก เปิด- ปิดเฉพาะจุดเพ่ิมเติม  
และแผนผังสวิตช์ สวิตช์ไฟฟ้า 
5) การทํารายงานการประชุม แบบ 
 e-meeting ; 
http://emeeting.swu.ac.th/ 
6) แผนผังสวิทช์ไฟฟ้า 

  5 มีระบบในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงาน
โดยการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน และ มี
แบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
บุคลากรตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน วาระแจ้งเพ่ือ
ทราบและสืบเนื่อง 
  1.1 คร้ังท่ี 1/2554 
  1.2 คร้ังท่ี 2/2554 
  1.3 คร้ังท่ี 3/2554 
  1.4 คร้ังท่ี 1/2555  
2) แบบติดตามพฤติกรรมการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

  6 มีการประเมินและ
วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน 

มีการประเมินและวิเคราะห์ การ
ใช้กระแสไฟฟ้านําผลการดําเนินงาน
และผลการใช้กระแสไฟฟ้ามาวางแผน
และปรับมาตรกาการประหยัด
พลังงานต่าง ๆ เช่น สํารวจและติดต้ัง
สวิทช์ไฟฟ้าเฉพาะจุดเพ่ิมเติม (สวิทซ์ 
เปิด-ปิด เฉพาะจัด แบบกระตุก) 
ปรับปรุงการเปิด-ปิด ลิฟต์ เฉพาะชั้น 
ตามข้อเสนอแนะและร้องขอของ
ผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม 

1) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   1.1 ผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   1.2 ผลการประเมินโครงการปลูก
จิตสํานึกการประหยัดพลังงาน 
   1.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงาน ปี 2554 
2) ตารางเปรียบเทียบผลการใช้
กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2553 กับ
ปีงบประมาณ 2554 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  7 มีการนําผลการ

ประเมินมาใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือ
กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานปี
ต่อไป 

ได้นําข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
2553 และนําผลการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานและผลการวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้กระแสไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงจัดทําเป็น
คู่มือประหยัดพลังงานไว้มาทบทวน
มาตรการและจัดทําแผนดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2554 
และนําผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 
2554 มาทบทวนทําแผนปีงบประมาณ 
2555 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 
1/2554 วาระท่ี 1 แจ้งเพ่ือทราบ จากคู่มือ
ประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง หน้า 
22 (สรุปผลการดําเนินงานการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2553)   
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
4.1.1 ทบทวนแผนดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2555 4.1.2 ทบทวน
นโยบาย 4.1.3 ทบทวนมาตรการประหยัด
พลังงาน 
3) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผล
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
กระแสไฟฟ้า 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้  หอสมุด 1  การเขา้ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับห้องสมุดของผู้ใช ้  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงาน 

มีการกําหนดกิจกรรมการสอนทักษะการ
รู้สารสนเทศไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

1)แผนการสอน swu 141 
2) เกณฑ์ในการให้คะแนน
เนื้อหา opac 
3) assignment 3  

  2 กําหนดบุคลากรเพ่ือ
รับผิดชอบและพัฒนาแนว
ทางการให้ความรู้ 

มีการกําหนดบุคลากรท่ีประกอบด้วย
บรรณารักษ์สํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด 
มศว องครักษ์ เพ่ือรับผิดชอบและพัฒนาแนว
ทางการให้ความรู้ พร้อมกําหนดแผนการสอน 

1) คําสั่งแต่งต้ัง
อนุกรรมการ  
2) รายชื่ออาจารย์
บรรณารักษ์ สอน OPAC 
 

  3 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในแต่ละปี
การศึกษา 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละปีการศึกษา โดยมีการสอนปีละ 2 คร้ัง
ภาคการศึกษา 

1) ประมวลการสอน
รายวิชา  
2) การอบรมเอ็นโน้ต 
เทอม 2-2554 

  4 มีการประเมินผลหลังการ
ให้ความรู้ 

มีการให้ผู้เรียนประเมินผลหลังการให้
ความรู้แต่ละคร้ังของผู้สอน 

ผลประเมินการสอนของ
บรรณารักษ์ 

  5 มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงวิธีดําเนินงาน 

มีการประชุมวางแผนการสอนครั้งต่อไป
ด้วยการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธี
ดําเนินงาน 

1) สรุปการประชุม swu 
141 วันท่ี 2 พฤษภาคม 
2) สรุปการประชุม swu 
141 วันท่ี 9 พฤษภาคม 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 8 
การเงนิและงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ มศว 8.1.1 : การบริหารการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีงบประมาณประจําปีท่ี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 

มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผน 
ปฏิบัติการและ 
งบประมาณ ท่ีจัดสรร 

1) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ 
2) วาระการประชุมผู้บริหารสํานักฯ คร้ังท่ี 
9/2553  หน้า 46 

  2 มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบและ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบและรายงานต่อ
ผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลางและ
มหาวิทยาลัย 

1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน  
การประชุมผู้บริหารสํานักฯ  
- 10/2553 หน้า 21   
- 11/2553 หน้า 51  
- 1/2554 หน้า 23 
- 2/2554 หน้า 24 
- 3/2554 หน้า 23 
2) รายงานรายไตรมาส  ส่งกองแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

  3 มีการนําข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดทํารายงาน
การติดตามการเงิน
งบประมาณของสํานัก 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) รายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ (บันทึกของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน) 
2) รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน  
(การประชุมผู้บริหารสํานักฯ  
- 10/2553 หน้า 21   
- 11/2553 หน้า 51  
- 1/2554 หน้า 23 
- 2/2554 หน้า 24 
- 3/2554 หน้า 23 
3) รายงานประจําปี 2554 (รายงาน
การเงิน) หน้า 38-50 

  4 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี

มีการจัดทํารายงาน
การติดตามการเงิน
งบประมาณของสํานัก 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน

1) รายงานการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
2) รายงานเงินทดลองจ่าย 
3) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและบัตร
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
กําหนด 

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อนุญาตเข้าใช้ห้องสมุด 

  5 ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงของ
สํานักหอสมุดกลาง มีการ
ติดตามโดยผ่านการ
พิจารณาของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ 

รายงานคณะกรรมการประจําสํานกัฯ  
1) คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 5 หน้า 5-6 
2) คร้ังท่ี 2/2554 วาระท่ี 3 หน้า 6-7 
3) คร้ังท่ี 3/2554 วาระท่ี 1.4.2 หน้า 15, 
วาระท่ี 3.1 หน้า 16, วาระท่ี 4.2 หน้า 17 
4) คร้ังท่ี 4/2554 วาระท่ี 1 หน้า 12-13,
หน้า 33-38 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มศว 9.1.1  การดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

สํานักหอสมุดกลางใช้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (6/2554) 
2) แผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 
3) แผนพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน 
4) แผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้  

  2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให้ความ สําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน 

มีนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง 

1) นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  
3) รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา  
3.1 คร้ังท่ี 5/2554 
3.2 คร้ังท่ี 6/2554  
4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักหอสมุดกลางคร้ังท่ี 7/2553 
วาระ 1.5.1 หน้า 10 
5) รายงานการประเมินตนเอง  ปี
การศึกษา2553 (e-sar) 

  3 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ้วน ประกอบ 
ด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปีท่ี
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อ

มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีครบถ้วน ได้แก่ ดําเนินการตาม
แผนมีการดําเนินการประเมิน
ตนเอง แล้วนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพ
รับการประเมินและนําผลประเมิน
ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง 
2) รายงานการประเมินตนเอง  ปี
การศึกษา2553 (e-sar) 
3) เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง : 
http://lib.swu.ac.th/th/  
4) CHEQA online : 
http://www.cheqa.mua.go.th/ 



 
 

60 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา และ
รายงานข้อมูลครบถ้วน
ตามที่กําหนดในระบบ CHE 
QA online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

  4 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของปีท่ีผ่านมา
มาปรับปรุง และจัดทําแผน 
พัฒนาคุณภาพ 

1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คร้ังท่ี 5/2554 หน้า 4  
2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯคร้ังท่ี 
3/2554 

  5 มีสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1) ระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา QIS : 
http://fis.swu.ac.th/ 
2) ระบบการต้ังค่าเป้าหมาย  (QA 
Goal) : 
http://fis.swu.ac.th/qagoal/ind
ex.asp 
3) ระบบการจัดเอกสารการประกัน
คุณภาพการศึกษา  (e-SAR) : 
http://fis.swu.ac.th/qasar52/ 
4) ระบบการรายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามคํารับรอง   
(e-SARCARD) : 
http://fis.swu.ac.th/sarcard_53/ 
5) รายงานระบบสารสนเทศท่ีใช้
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 

  6 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา บุคลากรสํานักหอสมุด
กลางและตัวแทนผู้ใช้บริการ มีส่วน
ร่วมประชาพิจารณ์ ในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (s-ear) 
ร่วมท้ังการมีส่วนรวมของ
ผู้รับบริการตามพันธกิจในด้าน
บริการวิชาการ โดยสํานักหอสมุด
กลางแต่งต้ังผู้รับบริการให้ร่วมเป็น

1) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
ประชาพิจารณ์การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (e-sar)  
2) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ จังหวัด
นครนายกและสระแก้ว 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการ การดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ 

  7 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักหอสมุดกลางมีเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ประกัน
คุณภาพกับสํานักหอสมุด 5 
มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และเป็นเครือข่ายประกัน
คุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
โดยฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้ทําบันทึกข้อทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
2) หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เครือข่ายประกันคุณภาพ 
3) หนังสือเชิญประชุม 
 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 


