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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ังขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  
ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ท่ีเน้น ระดับปริญญาตรี ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
พันธกิจ คือการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้
แหล่งร่วมความรู้ช้ันน าของสังคม  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตาม
ความต้องการของสังคม บริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม สร้าง
พันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนร่วมของสังคมเป็นส าคัญ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคป์ระกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 3 3.66 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 5 4.20 ดี 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง ควรเสริมแนวทาง การให้ความรู้ 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

2. บุคลากรมีทักษะความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเป็นการจัดการความรู้ ควรเสริมแนวทาง   
การค้นหาทักษะและผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อการแบง่ปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีต่อไป 

3. มีการแต่งต้ังและมอบหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ระดับผู้บริหารและหน่วยงานย่อย 
ให้ด าเนินการตามระบบ ควรเสริมแนวทาง ให้คณะกรรมการด าเนินงานมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามรายงาน 
การประเมินตนเองท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค์ต่อการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



จุดเด่นและแนวทางเสริม 

4. มีการควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการประเมิน
ตนเอง จ านวน 2 ครั้งของปีการศึกษา ควรเสริมแนวทาง การน าผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน มาทบทวนการแต่งต้ัง 
และมอบหมายการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

5. ส านักวิทยบริการฯ มีตัวบ่งช้ี การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน  ควรเสริมแนวทาง การทบทวน
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับส านักวิทยบริการฯ 

6. มีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ ตัวแทนคณะ หลักสูตร สาขาวิชา
ต่างๆ เข้าร่วมการพิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากร ควรเสริมแนวทาง การทบทวนแนวทางและวางแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ตามจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

7. มีการจัดการแนะน าการใช้บริการแก่นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกปีการศึกษา ควรเสริม
แนวทาง การส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีแล้ว เพื่อดึงผู้ใช้บริการ ให้รู้จักและสนใจ มาเข้าใช้บริการอย่างต่อเน่ือง
เพิ่มมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรพัฒนาและก าหนดแนวทางร่วมกันกับบุคลากร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ของส านักวิทยบริการฯ 
 ท่ีรวดเร็วท่ัวถึงและได้รับข้อมูลท่ีตรงกัน  และปรับปรุงโดยจัดให้มีการประชุมในลักษณะกลุ่มงานหรือประชุมบุคลากร 
ให้มากยิ่งข้ึน และปรับปรุงช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสาร 

2. พัฒนาการด าเนินงานเพื่อการใช้งบประมาณของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไตรมาส 1 และ 2 ให้เป็นไป 
ตามแผนปรับปรุง  แผนปฏิบัติการและก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานตามระยะเวลา 

3. พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ท่ีมีเหมาะสมกับหน่วยงาน และพัฒนาแบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง ปรับปรุงการก าหนดแบบฟอร์ม และวิธีการเขียนรายงานท่ีเป็นแนวทางเดียวกันเติมค าในช่องว่าง 
 ในเดือนท่ี 2-3 ของปีการศึกษาน้ันๆ 

4. พัฒนาการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ  
โดยหน่วยงานภายนอก 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการประเมิน 

1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดวันประเมิน ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการ
ตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของ
แต่ละตัวบ่งช้ี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นท่ีต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน 
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

 
1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ และบุคลากร เจ้าหน้าท่ี เพื่อแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้ง
วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 

(2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า 
ต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ผู้แทนบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี ของส านักวิทยบริการฯ 

(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ี 

(4) สังเกตอาคารสถานท่ีให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนินกิจกรรม
การเรียน การสอน 

(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน 
   

1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้

หน่วยงานได้ช้ีแจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันส้ินสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
(2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และ

ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจาก
นั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอไปยัง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 



2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1) ข้อมูลส่วนท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 

2.2) ข้อมูลส่วนท่ีเป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกัน
คุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อท่ีประชุม
ของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ท้ังนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1 . ช่ือหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมา 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน 
การสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการบริหารงานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1.2 ที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี  20  ถ.พหลโยธิน 
กม. 48  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 ประกอบไปด้วย 2 อาคาร คือ อาคารหอสมุด และอาคาร
วิทยบริการ โทรศัพท์ : 0-2529-1967, 0-2529-1976 โทรสาร : 0-2529-1967 ต่อ 12 Web Site : 
http://lib.vru.ac.th  เวลาเปิดท าการปกติ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ขยายเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคเรียน ห้องสมุดและห้องบริการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 
08.00 น.-20.00 น. 
 

1.3 ประวัติความเป็นมา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แยกมาจากห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   เลขท่ี 153 ถนน
เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2515 เมื่อแยกมานั้นได้รับหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประมาณ 300 เล่ม ใช้ห้อง  2101 – 2102  อาคารเรียน 2 ช้ัน เป็นสถานท่ีห้องสมุดช่ัวคราว 26 มีนาคม 2516 ได้
ย้ายมาอยู่ช้ัน 2 อาคารเรียน 1 มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 4,500 เล่ม มีบรรณารักษ์ 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ี 2 คน, 16 พฤษภาคม 2518  ได้ย้ายมาอยู่ท่ีอาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 2  ช้ัน ขณะนั้นมีหนังสือ
ภาษาไทย ประมาณ 80,000 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 7,500 เล่ม วารสาร 274 ช่ือ และ
หนังสือพิมพ์ 17 ช่ือ มีเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ท าหน้าท่ีต่างๆ ประจ าห้องสมุด 7 คน และเป็นอาจารย์สอนภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ 5 คน  พ.ศ. 2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการคืออาคาร 4 ช้ันเช่ือมต่อกับอาคารหลังเดิม
และใน พ.ศ. 2538 ได้ท าการขยายพื้นท่ีบริการ  จากอาคารหอสมุดเดิมมารวมกับอาคารวิทยบริการหลังใหม่  20 
สิงหาคม 2545   สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศว่า“บรรณราชนครินทร์” 

15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในการยก
ฐานะครั้งนั้นท าให้ “บรรณราชนครินทร์” ใช้ช่ือใหม่เป็น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา   “แหล่งรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม” 
 
วิสัยทัศน์  “ส านักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ช้ันน าของสังคม” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แหล่ง
รวมความรู้ช้ันน าของสังคม 

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการของสังคม 
3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกให้ 

ก้าวทันประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม 
2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะดวกสบาย และมีมาตรฐาน 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง และเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการบริการในสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาตน และสังคม 
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายคุณภาพทีเ่ก่ียวกับผลผลิต 
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตร 

การเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้น  และเข้าถึงสารสนเทศได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3. ให้บริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตรงกับความต้องการมีระเบียบการใช้บริการท่ีชัดเจนเพื่อความ

เสมอภาค และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. ปรับปรุงและจัดพื้นท่ีบริการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ

ประหยัดพลังงาน พัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต 
5. พัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นและบริหารจัดการ 
6. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ และโครงการท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพสังคม 
7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และการบริหารจัดการสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
9. แสวงหาพันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกให้

เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.สนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบายการประกันคุณภาพ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคม ดังนี้  

1. ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพ
ของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 

2. จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพื่อการด าเนินการประเมิน
คุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล 

3. ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของส านัก ภายใต้กรอบและ
มาตรฐานท่ีก าหนด  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน  และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 
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5. ให้งานประกันคุณภาพหน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ 

ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มีการน าระบบการประกัน
คุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดกลไก
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

6. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 

7. ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลท่ีได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการผู้
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการท างานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ PDCA 
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3. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ท่ีเน้นระดับปริญญาตรี ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ  ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักจึงก าหนดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ตามมหาวิทยาลัย เพื่อความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เรื่อง  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ดังนี้ 

อัตลักษณ์  คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
เอกลักษณ์ คือ “เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ท้ังนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมหาวิทยาลัยสมควรให้มีการ
ทบทวนส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบรหิาร 
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5. รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 
คณะกรรมการบริหารและบุคลากร  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 

1. อาจารย์ไชย   มีหนองหว้า ผู้อ านวยการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ รองผู้อ านวยการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ รองผู้อ านวยการ 
4. นางสาวอัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน รองผู้อ านวยการ 
5. นางรัชนีกร   ดวงอาจ  หัวหน้าส านักงาน 

 
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

1. อาจารย์ไชย   มีหนองหว้า ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ กรรมการ 
3. นางสาวอัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์   ชินศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา กรรมการ 
7. อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี   ไชยยะ    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
6. จ านวนบุคลากร 
 
ข้อมูลบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
หน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะ ส านัก ศูนย์ สถาบัน มีต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นักวิจัย นิติกร บุคลากร นักวิชากรศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชากรคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น และยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจ้างเหมาเพื่อท าหน้าท่ีดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ซ่อมบ ารุง บริการ
ยานพาหนะ อาทิ ต าแหน่งแม่บ้าน คนงาน คนสวน เจ้าหน้าท่ีรั กษาความสะอาด เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
พนักงานขับรถ เป็นต้น 
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สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน ส านักมีบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด จ านวน 24 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด  จ านวน 4 คน 
รายช่ือ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางรัชนีกร            ดวงอาจ  หัวหน้าส านักงาน 
2 นางสาวรัตติกาล     มีเกาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 นางวีนา               อาจหาญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4 นางสาวพัทธนันท์    แสงปาก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวยุพาภรณ์   อินทฤทธิ์ นักเอกสารสนเทศ 
6 นางสาวพจนี         เสาวรส นักเอกสารสนเทศ 
7 นางพัชริน            แสนโสภาวัน นักเอกสารสนเทศ 
8 นางสาวกีราวัลย์     ศรีหาตา นักเอกสารสนเทศ 
9 ว่าท่ีร.ต.หญิงปานทอง  พลเสน นักเอกสารสนเทศ 
10 นายวรุตม์            ช้างเถ่ือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11 นายไพศาล           แซ่ก๊วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12 นายอภิชาติ          หันชะโด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13 นางสาวอัฉราภรณ์   เอี่ยมสถาน  บรรณารักษ์ 
14 นางปิยนันท์          ลีละชาต บรรณารักษ์ 
15 นางปิยวรรณ         วงษ์เรียนรอต บรรณารักษ์ 
16 นางสาวนรินทร์      หนูเอก บรรณารักษ์ 
17 นางสาวทิพาตินันท์  สุดแจ้ง บรรณารักษ์ 
18 นางสาวทุเรียน      พัฒนศักดิ์สมบูล บรรณารักษ์ 
19 นายปริญญา         หงษ์ทอง นักเอกสารสนเทศ 
20 นายสมร              ฝ่ายรีย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
21 นายชนะพงษ์        สงสมอ นักเอกสารสนเทศ 
22 นางสาวจิราภรณ์    ปานเทวัญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
23 นายวรยศ             พรหมจรรย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
24 นายศรัณย์            เจ้าประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
25 นางพนิดา  รักธรรม คนงาน 
26 นางสร้อย กาญจนประเสริฐ คนงาน 
27 น.ส.ปรางทิพย์  แพงบุตร คนงาน 
28 น.ส.ประจวบ    หอมพิกุล คนงาน 
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7. ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 
อาคารและสถานที ่ 

ที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 20 ถ.พหลโยธิน กม. 48 ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 ประกอบไปด้วยจ านวนอาคาร 2 อาคาร 1 ห้องประชุม คือ อาคาร
หอสมุด อาคารวิทยบริการ และห้องประชุมปีกห้องสมุด 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพื้นท่ีการเรียนรู้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน สร้างบรรยากาศ การ

เรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการรักการอ่านเปิดกว้างส าหรับทุกการเรียนรู้ ในพื้นท่ีบริการและ
กิจกรรมส่งเสริมกับทุกความต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการจัดพื้นท่ีในส่วนส านักงานและส่วนบริการภายนอกและ
ภายในอาคารหอสมุดกลาง 2 ช้ัน เช่ือมต่อกับอาคารวิทยบริการ 4 ช้ัน และห้องประชุมปีกห้องสมุด ซึ่งจัดพื้นท่ี
ส าหรับให้บริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
ห้อง 84 ปีบรรณาภิรมย์ 

พื้นที่บริการด้านหน้าส านักวิทยบริการฯ อาคารปีกห้องสมุด ท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของ
ปีงบประมาณ 2559 2559 และ 2560 เช่นหนังสือ นวนิยาย หนังสืออ้างอิง หนงัสือกฎหมาย หนังสืออาเซียน  
ต้ังแต่หมวด 000 - 900 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมากท่ีสุด 
พร้อมท้ังน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มช่องทางในการช่องทางในการ
ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 

 
ห้องประชุมปีกห้องสมุด จัดพื้นท่ีส าหรับให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและ

พื้นท่ีนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณภายนอก บริการมุมกาแฟ 
 
อาคารหอสมุดกลาง 2 ชั้น  

พื้นที่ชั้น 1 เคาน์เตอร์ยืม - คืน หนังสือท่ัวไป วิจัย วิทยานิพนธ์ ซีดี ประกอบหนังสือและบริการอื่นๆ มุม
จัดแสดงหนังสือใหม่ และมุมคัดเลือกหนังสือท่ีต้องการ พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือและการจัดบริการเครื่องสืบค้น
รายการสารสนเทศ บริการห้องศึกษากลุ่ม  บริการเสียงตามสาย บริการพื้นท่ีห้องตามรอยพระยุคลบาท หอประวัติว
ไลยอลงกรณ์  
มุม Note Book Zone และมุมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการ Library Wireless Internet ท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
ภายในอาคารบริเวณ ช้ัน 1 และ ช้ัน 2 

พื้นที่ชั้น 2 พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ และบริการเครื่องสืบค้นรายการสารสนเทศ ช้ันหนังสือหมวด 400 - 
900 นวนิยาย เรื่องส้ัน และพ็อกเก็ตบุ๊คส์ และยังมีห้องหนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก เป็นต้น  
อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารหอสมุดกลาง  

 



 
หน้า 10 

 
พื้นที่ชั้น 1 เคาน์เตอร์ยืม - คืน วารสารล่วงเวลาประเภทบันเทิง พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร 

ส่ิงพิมพ์อื่นๆ การจัดบริการเครื่องสืบค้นรายการสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน และบริการกฤตภาค
ข่าวออนไลน์มติชน ฐานข้อมูล E-Magazine บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด มุมกาแฟและนันทนาการ 

พื้นที่ชั้น 2 พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือและจัดวางช้ันหนังสือหมวด 000 - 300 จัดบริการเครื่องสืบค้น
รายการสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน มุมหนังสือคุณธรรม จุดบริการร้านถ่ายส าเนาเอกสาร 

พื้นที่ชั้น 3 จุดให้บริการตอบค าถามและช่วยการสืบค้นและแนะน าการใช้ฐานข้อมูล (OPAC) บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือและจัดวางช้ันหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ รายงาน
ประจ าป ีบริการเครื่องสืบค้นรายการสารสนเทศ ห้องสมุดกฎหมาย มุมอาเซียน พร้อมท้ังบริการฐานข้อมูลทางด้าน
กฎหมาย เอกสารวิชาการทางด้านกฎหมายราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น 

พื้นที่ชั้น 4 เคาน์เตอร์ยืมส่ือโสตทัศน์ วีซีดี ดีวีดี มุมแนะน าส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ บริการเครื่องสืบค้นรายการสารสนเทศ ห้องศึกษากลุ่มเพื่อการเรียนการสอน บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายใน เป็นต้น 
 
งบประมาณส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2560 

ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
ประเภท หมวด จ านวน 

งบแผ่นดิน 

รายจ่ายอื่นๆ 1,103,500.00 

ค่าครุภัณฑ์ 471,030.50 

ค่าวัสดุ 385,000.00 

ค่าใช้สอย 453,969.50 

ค่าตอบแทน 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 2,423,500.00 

งบรายได้ (บ.กศ) 

ค่าตอบแทน 360,500.00 

ค่าใช้สอย 541,400.00 

ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00 

ค่าวัสดุ 129,600.00 

รวมทั้งสิ้น 1,051,500.00 

งบรายได้ (กศ.ปช) 
ค่าตอบแทน 450,000.00 

รวมทั้งสิ้น 450,000.00 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,925,000.00 
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ประเภทงบประมาณกิจกรรมประจ าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการจัดสรร 

1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ งบศูนย์พัฒนาอาจารย์ฯ 

2 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 

 กิจกรรม 1. การจัดการความรู้ 50,000.00 

3 
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม 

 

 
กิจกรรม 1. การบริหารส านักงาน (วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
สาธารณูปโภค เช้ือเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา) 

1,455,000.00 
 

4 
โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อสู่ความเปน็เลิศ 

 

 กิจกรรม 1. บริหารจัดการมาตรฐานการศึกษา (QA) 5,000.00 

5 
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนนุการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ 

 

 กิจกรรม 1. การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้ 1,375,000.00 

 กิจกรรม 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 520,000.00 

 กิจกรรม 3. พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 520,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,925,000.00 
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รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี 2560 รอบ 9 เดือน ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ยอดการเบกิจ่าย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเปน็เลศิ 

งบศูนย์พัฒนา
อาจารย์ฯ 

งบศูนย์พัฒนา
อาจารย์ฯ 

งบศูนย์พัฒนา
อาจารย์ฯ 

งบศูนย์พัฒนา
อาจารย์ฯ 

2 โครงการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 

    

 
กิจกรรม 1. การจัดการความรู้ 

- - - 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผดิชอบต่อสังคม    

 

 กิจกรรม 1. การบริหารส านักงาน (วัสดุ/
ครุภัณฑ์ส านักงาน สาธารณูปโภค เช้ือเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา) 

106,564.59 
 

102,886.22 
 

361,897.45 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการจดัการมาตรฐานการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อสูค่วามเปน็เลศิ    

 

 กิจกรรม 1. บริหารจัดการมาตรฐานการศึกษา 
(QA) - - - 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการจดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนนุการศกึษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ    

 

 
กิจกรรม 1. การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 

116,840 
 

272,101.85 
 

418,983.25 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กิจกรรม 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
12,567.50 31,533.30 19,020.90 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กิจกรรม 3. พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
379,997.50 - - 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวมการเบกิใช้งบประมาณตามไตรมาส 615,969.59 406,521.37 799,901.60  
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8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 
รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
 

ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
องคป์ระกอบที่ 1 กระบวนการพฒันาแผน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อน ามาประเมินผล
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านัก 
2. กิจกรรมท่ีด าเนินการจ านวน 2 กิจกรรม  
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
และครบตามวัตถุประสงค์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีกระบวนการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านัก และมีการ
ประชุมท าแผน ระหว่างวันท่ี 11 - 13 พ.ค. 59  
ณ โรงแรมหินสวยน้ าใสรีสอร์ท จ.ระยอง  โดยมี
บุคลากรของส านัก เข้าร่วม จ านวน 27 คน เพื่อให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT  โดยมีการ
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการ
วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ปี 2560-2564 เพื่อใหส้อดคล้อง  
และน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ส านัก ปี 2560-
2564  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 มี
จ านวน 5 โครงการหลัก 7 ตัวช้ีวัด  

ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณา
อนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 วันท่ี 10 พ.ย. 
59 เมือ่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 วาระท่ี 5. ท้ังน้ีใน
ท่ีประชุมมีมติให้หน่วยงานท่ียังไม่ส่งเข้ามาในท่ีประชุม
ให้ส่งไปท่ีกองนโยบายและแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 วันอังคารท่ี 21 
มีนาคม  2560 

1. ค าสั่งท่ี147/2560 
เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
2. ค าสั่ง ท่ี 982/2559 
เร่ือง ให้อาจารย์ 
ข้าราชการ และบุคลากร
ไปราชการ 
3. แผนกลยุทธ์  
ส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ. 2560–2564 
4. แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักวิทย
บริการฯ 
6. หลักฐานการส่ง
แผนปฏิบัติการ 2560    
1.1.1(8) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 
1/2559 (21 มีนาคม 
2560)       

กิจกรรม 
-การทบทวนนโยบายการบริหารงาน ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ 
แนวทางในการพัฒนา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท ารายงานการ
ทบทวนนโยบาย 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระเสนอเพื่อ
พิจารณา เพื่อน ามาประเมินผลและปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของส านัก 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
องคป์ระกอบที่ 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารประจ าหนว่ยงาน 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงาน 
ควรมีการน าข้อมูลมาสรุปในแต่ละด้านและ  
ด้านไหน ได้มากที่สุดเพราะอะไร โดยน าข้อมูล 
มาเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมาให้ชัดเจนและน า 
ข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ืองมาปรับปรุงด้วย 
2. น าผลประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ไปปรับปรุงอย่างชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการประเมินความ 
พึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารภายในระหว่าง
เดือน พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามการด าเนินงาน
ของผู้อ านวยการและกลุ่มรองผู้อ านวยการ ในช่วงปี
การศึกษา 2559 โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557 และ 2558 เพื่อน าผลการประเมิน
การบริหารงานของผู้บริหารไปปรับปรุง โดยมีผลการ
ด าเนินงานข้อมูลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2557 
2558 และ 2559 ผลการแระเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารมีแนวโน้มความพึงพอใจด้านการบริหารงาน 
ของผู้บริหารท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังน้ี 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 
ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
4.22 4.41 4.84 

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
 

ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมิน
ผู้บริหาร ไปปรับปรุง ดังนี ้
ปีการศกึษา 2557 
-ปรับปรุงด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการ 
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและจัดสวัสดิการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ปีการศกึษา 2558 
-ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ประเด็นข้อ 1 ควร 
มีการประชุมบุคลากรเพื่อทราบความเคลื่อนไหว
ภายในห้องสมุด 
ปีการศกึษา 2559 
-ปรับปรุงด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
โดยจัดการงบประมาณอย่างทั่วถึง ซึ่งมีนโยบายในการ
กระจายงบประมาณให้กับระดับหัวหน้างานเพื่อจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ส าหรับปีงบประมาณ 2561 
 

1. สรุปผลการประเมิน
การบริหารงานของ
ผู้บริหารส านักวิทย
บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2557 2558 
และ 2559 
2. แผนปรับปรุงการ
บริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร จากผลการ
ประเมินการบริหารงาน 
ประจ าปีการศึกษา 
  

กิจกรรม 
-การประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
แนวทางในการพัฒนา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท ารายงานสรุป 
ผลการบริหารงานของผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (สรุปผลแต่ละด้านและ
น ามาข้อมูลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
-ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานส านักวิทยบริการฯ  
จากผลการประเมินปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 การจัดการความรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก ากับติดตาม การน าความรู้ 
ท่ีได้จากการจัดการความรู้ และทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี  
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดโครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ของ
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560  
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้โดยวางแผนการด าเนินงานในการจัดการ
ความรู้ให้ครอบคลุม PDCA 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ก าหนด 
แผนการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีการก าหนดหัวข้อในการจัดการ
ความรู้ในหัวข้อคือ “การบริหารจัดการสมาชิก
ห้องสมุด” โดยได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคประสบการณ์ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 
โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ
ส านัก ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการจากจุดบริการ
ต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการ ฯ จ านวน 20 คน ในการ
แบ่งปันความรู้ 

คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ของส านักวิทยบริการ ฯ เรื่อง “คู่มือการ
บริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด” เพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหา 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานของส านัก และจัดท า  “คู่มือการบริหาร
จัดการสมาชิห้องสมุด” เพื่อน ามาเผยแพร่ และ
ด าเนินการแจกคู่มือการบริหารจัดการสมาชิกไปยัง
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และมีการก ากบั
ติดตาม การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ และ
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
2. ค าสั่งท่ี 150/2560 
เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ KM 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 
3. แผนการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
4. หนังสือเชิญประชุม 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้  
5. รายช่ือบุคลากรของ
ส านักวิทยบริการฯ  
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
“คู่มือการบริหารจัดการ
สมาชิกห้องสมุด” 
6. คู่มือการบริหารจัดการ
สมาชิกห้องสมุด” 
7. แบบติดตามผลการจัด
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้กิจกรรม “คู่มือ
การบริหารจัดการ
สมาชิกห้องสมุด” 
9.  Web Site การ
จัดการความรู้   

กิจกรรม 
-การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แนวทางการพฒันา 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ทบทวนแผนการ
จัดการความรู้โดยวางแผนการด าเนินงานในการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุม PDCA 
-คณะกรรมการจัดการความรู้มีการก ากับติดตาม
และน าความรู้ที่ได้มามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  
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ตัวบ่งช้ี 2.3 การบริหารความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานแล
ด าเนินการประชุมครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2560 เพื่อวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงหน่วยงาน 
คือ ปัญหาการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และ
ด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ลดความเสี่ยงจากปัญหาการสืบค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ ท่ีได้ด าเนินการมาน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารส านัก
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของการลดความเสี่ยง
ในครั้งน้ี 

1. เอกสารรายงานผล 
  - รายงานผลก่อนการ
ประชุม 
  - รายงานผลการ
ประชุมหลังการแก้ไข 
  - แผนการปฏิบัติงาน 
  - รายงานการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
  - รายงานประชุมสรุป
การด าเนินงานว่าบรรลุ
เป้าหมายลดความเสี่ยง
หรือไม่ 
2. บันทึกข้อความเรื่อง
การรายงานผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
3. บันทึกข้อความเร่ือง
รายงานผลการด าเนิน 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี 
การศึกษา 2559 

กิจกรรม 
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านัก
วิทยบริการฯ 
แนวทางการพฒันา 
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี 2.4 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท่ีเป็นของส านักวิทยบริการฯ  
อย่างชัดเจน 

ด้านแผนการบริหารงานบคุลากร  ส านักวิทย
บริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
และท าการทบทวนภารกิจงานของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณากรอบอัตราก าลังและต าแหน่งงานตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าปีการศึกษา 2559  
ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 18 พ.ย. 59 โดยการวิเคราะห์ 
ข้อมูลกรอบอัตราก าลังของบุคลากรส านัก และ 
การคิดภาระงาน 2 กลุ่มงาน คือ หน่วยงานบริหาร และ

1. บันทึกข้อความที่ ศธ 
0551.09/243  
เร่ืองรายงานข้อมูลการ
ทบทวนโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน  
2. โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนการบริหารงาน
ภายใน  
3. แผนการบริหารและ

กิจกรรม 
-การพัฒนาบุคลากร 
-การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ปีการศึกษา 2559 
แนวทางการพฒันา 
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-ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท่ีเป็นของส านักวิทยบริการฯ 
อย่างชัดเจน 
 
 

หน่วยงานบริการ  มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
การบริหารงานภายใน และแนบท้ายภาระงานตาม
โครงสร้าง  

ด้านแผนการพฒันาบคุลากร ส านักมีการก าหนด
โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ/งบประมาณของศูนย์พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานและ
ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
บุคลากรและแผนการพัฒนาตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 

ด้านการบริหารบุคลากร 
- การจัดหาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้

เพียงพอตามเกณฑ์กรอบอัตราก าลังท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

- การจัดสรรบุคลากรให้ตรงตามต าแหน่งกับ
ภาระงานตามคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ 

ด้านการพัฒนาบคุลากร 
- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการ

พัฒนาร้อยละ 80 
- บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีการรายงานการ

พัฒนาตนเองและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
4. สรุปผลการประเมิน
แผนการบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 
 

ตัวบ่งช้ี 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าข้อมูลของผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จ านวน 3 ปีมาท าการเปรียบเทียบเพื่อ
ศึกษาแนวโน้มของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการทบทวน/
จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ  
ท่ีครอบคลุมในประเด็นหลักต่างๆ และจัดเก็บข้อมูล
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการฯ และมีการน าข้อมูลจ านวน 3 ปี มาท าการ
เปรียบเทียบเพื่อการศึกษาแนวโน้มของผลการ

1. ค าสั่งท่ี 149/2560 
เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักวิทย
บริการฯ  
2. แบบส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการส านัก

กิจกรรม 
-การประเมินความพึงพอใจคุณภาพงานบริการ 
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
คุณภาพงานบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการน าข้อมูลจ านวน  
3 ปีมาท าการเปรียบเทียบเพื่อการศึกษาแนวโน้ม
ของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ด าเนินงานท่ีผ่านมา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมมีแนวโน้มผู้ใช้บริการมีดความพึงพอใจท่ีเพิ่ม
มากข้ึน  ดังนี ้

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 
ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
3.80 4.02 4.09 
มาก มาก มาก 

ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี ้
ผลการปรับปรงุตามความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 
ปีการศกึษา 2557 
-ขยายพื้นท่ีสัญญาณ WiFi 
-ขยายเวลาการให้บริการ 
-ปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
ปีการศกึษา 2558 
-เพิ่มสัญญาณ  WiFi ให้มีความรวดเร็วและครอบคลุม 
พื้นท่ี 
-ปรับปรุงห้องน้ า ให้สะอาด 
-ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย หนังสือ
ใหม่ๆ ทันสมัยมากข้ึน เพิ่มจ านวนต าราภาษาอังกฤษ 
ปีการศกึษา 2559 
-ปรับปรุงห้องน้ า ให้สะอาด 

วิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
3. สรุปผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการส านักวิทย
บริการฯ รอบ 9 เดือน  
(สิงหาคม 2559 – 
เมษายน 2560) 
4. รายงานการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 
 

องคป์ระกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้เงิน
ตามเป้าหมายกับคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเพื่อน าข้อมูลจากรายงานการใช้
จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี  1 – ครั้งท่ี 
7 และมีการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้เงินตาม
เป้าหมายกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
เพื่อน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ครั้งท่ี 1 – ครั้งท่ี 7 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
กิจกรรม 
-การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ปีการศึกษา 2559 
-การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้เงินตาม
เป้าหมายกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานข้อมูลการ
ติดตามการใช้เงินตามเป้าหมายกับคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
และเพื่อน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

3. รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคป์ระกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
ปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ของส านักวิทยบริการฯ 
ในเชิงประจักษ์ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 และมีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) เสนอต่อมหาวิทยาลัยและด าเนินการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการแก้ไขและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558ท่ีผ่านมา และผ่าน
การพิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ในคราวประชุม ประจ าปีการศึกษา 2559 ครัง้ท่ี 2 ท่ี
ผ่านมา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของส านักวิทยบริการฯ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)   

1. ค าสั่งท่ี 146/2560 
เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
วงรอบปีการศึกษา 2558 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ครั้งท่ี 2 
3. แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
 

กิจกรรม 
-บริหารจัดการมาตรฐานการศึกษา (QA) 
-รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 
Plan) ของรายละเอียดข้อมูล 
ในเชิงประจักษ์ 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan)  
ของรายละเอียดข้อมูล ในเชิงประจักษ์ 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

องคป์ระกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนแผนจัดซื้อให้ครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึง 
ระดับปริญญาเอก 
2. ควรแต่งต้ังคณะกรรมการจาก 
ส านักวิทยบริการฯ  
3. มีการประชุมของคณะท างานเพื่อวางแผน 
และก าหนดกระบวนการท างานให้ชัดเจน 
4. เขียนผลการด าเนินงานและข้ันตอนของ
กิจกรรมให้ชัดเจน 

ส านักวิทยบริการฯ ก าหนด โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้ ด้วยงบประมาณ 1,375,000.00 บาท มีการ
วางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก 
อาจารย์ตัวแทนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมพิจารณาวาง
แนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อครั้ง 
ส านักวิทยบริการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อรับทราบแนว
ปฏิบัติและเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะ/หลักสูตร/สาชาวิชาใน
การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและพิจารณา
แนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการต่อหลักสูตร  

ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อท า
หน้าท่ีวางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและ
ด าเนินงานในการจัดหาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด และจัดท ารายงานทรัพยากร
สารสนเทศ และรายงานความพึงพอใจของนักศึกษา
อาจารย์ต่อทรัพยากรสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการฯ มีการประชุม เพื่อร่วมพัฒนา
แนวทาง/ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการฯ โดยระดมความ
คิดเห็นการจัดสรรงบประมาณ /ร่วมพิจารณาแนวทาง
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
 
 

1. แนวปฏิบัติและเกณฑ์
ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
2. ค าสั่งท่ี 144/2560 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักวิทย
บริการฯ 
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด ประจ าปี
การศึกษา 2559 

กิจกรรม 
-จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ 
-ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการวางแผนจัดซื้อให้
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญา
ตรี ถึงระดับปริญญาเอก 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและข้ันตอนของกิจกรรมให้ชัดเจน 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าตารางการเข้ารับการอบรม 
มีเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ 
ท่ีจะประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม 
2. ควรเพิ่มตารางการเปรียบเทียบการใช้งาน 
ในแต่ละปีงบประมาณของการใช้ฐานข้อมูล
ท้ังหมดของส านักวิทยบริการฯและอธิบายจ านวน
การใช้ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงว่ามาจากสาเหตุอะไร 
3. ควรมีการประเมินระบบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เช่น “แบบประเมินระบบการบริการด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ส านักวิทยบริการฯ” โดยน าข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการฯ ก าหนด โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560  
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการแนะน าการใช้บริการแก่
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษา และมีการก าหนดการอบรมการใช้ห้องสมุด  
การแนะน าการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด 
ฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษาทุกช้ันปี 
ตลอดจนให้อบรมตามค าร้องขอของผู้ใช้บริการและมี
การประเมินระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

1. ก าหนดการอบรมการ
ใช้ห้องสมุด  การแนะน า
การสืบค้นสารสนเทศ
ของห้องสมุด ฐานข้อมูล 
2. สถิติการสืบค้นข้อมูล 
(OPAC) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และ 
2560 
3. สรุปผลการประเมิน
ระบบการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรม 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าตารางการเข้ารับ
การอบรมและมีเอกสารเผยแพร่กิจกรรม 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการเปรียบเทียบการใช้งาน
ในแต่ละปีงบประมาณของการใช้ฐานข้อมูล
ท้ังหมดของส านักวิทยบริการฯ และอธิบายจ านวน
การใช้ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงว่ามาจากสาเหตุอะไร 
-ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินระบบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น “แบบประเมินระบบ
การบริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการฯ” โดยน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา 
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ข้อเสนอและกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มช่องทางการเสนอความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ 
2. ควรเขียนการด าเนินงานตามแผนมีการ
ด าเนินการอย่างไรแยกผลการประเมิน 
ในแต่ละข้อ 
3. ควรมีการรายงานแยกตามกลุ่มผู้ท่ีใช้บริการ คือ 
ประเภทอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร  
รวมท้ังบุคคลท่ัวไป 
4. ควรเขียนกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 
โดยให้เห็นถึงกระบวนการท่ีชัดเจน ต้ังแต่การเพิ่ม
ช่องทาง การติดตาม และการแก้ไขข้อร้องเรียน  
5. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้
ทราบข้อร้องเรียน เพื่อหาแนวทางน าข้อเสนอมา
ปรับปรุงต่อไป 
6. ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ  
ผลการส ารวจ เขียนให้เห็นถึงการปรับปรุง  
โดยเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบ 
7. ควรมีการประเมินความส าเร็จของแผนการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องมีการ
ประเมินความส าเร็จตามแผนการให้บริการ  
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการให้บริการ 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการเพิ่มช่องทาง การ
เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ ดังน้ี 

1. บันทึกแจ้งความประสงค์ 
2. แบบฟอร์มเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ 
3. เว็บไซต์เสนอผ่านช่องทาง

http://my.vru.ac.th 
ส านักวิทยบริการฯ ก าหนด โครงการจัดหาและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้ ด้วยงบประมาณ 1,375,000.00 บาท มีการ
วางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และแนว
ปฏบิัติและเกณฑ ์
ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ มีการรายงานแยก
ตามกลุ่มผู้ท่ีใช้บริการ คือ ประเภทอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร รวมท้ังบุคคลท่ัวไป มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้ทราบข้อร้องเรียน 
เพื่อหาแนวทางน าข้อเสนอมาปรับปรุงต่อไป 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
การจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตลอดจนรายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินและรายงานข้อมูลการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุด ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

1. รายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้รับการ
เสนอเพื่อจัดซื้อ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (แยก
ตามหลักสูตร) 
2. รายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้รับการ
จัดซื้อ (แยกตาม
หลักสูตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
4. เว็บไซต์
http://my.vru.ac.th/ 

กิจกรรม 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
แนวทางการพฒันา 
-ส านักวิทยบริการฯ เพิ่มช่องทางการเสนอความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเขียนกระบวนการใน
การรับเรื่องร้องเรียน  
โดยให้เห็นถึงกระบวนการท่ีชัดเจน  
-ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการให้บริการ 
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บทที่ 2  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตวับ่งชี ้

 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 การบริหารของส านกั/สถาบนั เพื่อก ากบัติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจ 
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการ 
พัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ส านัก และมีการประชุมท าแผน ระหว่างวันท่ี 11 - 13 พ.ค. 59 ณ 
โรงแรมหินสวยน้ าใสรีสอร์ท จ .ระยอง  โดยมีบุคลากรของส านัก  
เข้าร่วม จ านวน 27 คน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
SWOT  โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการ
วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2560-2564 
เพื่อให้สอดคล้องและน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ ส านักปี 2560-
2564  
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดอันดับตามความเสี่ยง ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ปัญหาการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 

3. การอบรมการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห้องสมุด 

 

ค่าเป้าหมาย :   6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
5 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 
ข้อ 4.  ยังขาดในเร่ืองการติดตามผล การ
ทดลองปฏบิัติ มาตรการ/แนวทาง/และ
วิธีการใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการ
ความรู้ในครั้งน้ี ควรจะมีการน าแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อให้ได้ตรงตามข้ันตอนและน าผลท่ี
ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานน ามาประเมิน และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผล
การด าเนินงานต่อไป  
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ เลือกลดปัญหาจากผู้ใช้บริการ
โดยตรงก่อน จึงได้ยกปัญหาการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
มาจัดการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ โดยได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
แก่นักศึกษาท่ีเข้ามาค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ด าเนินการเชิงรุกกับนึกศึกษาท่ีเข้ามาสอบถามเพื่อหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องการและสร้างความพึงพอใจกับนักศึกษา ในการเปลี่ยน 
รูปแบบการให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเป็นอย่างมาก 
 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ บริหารงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ ตามหลักธรรมาภิบาลดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักตอบสนอง 
4. หลักความรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10.หลักมุ้งเน้นฉันทามติ 

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้
อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ของส านักวิทยบริการฯ เรื่อง “คู่มือการบริหารจัดการสมาชิก
ห้องสมุด”  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านัก
วิทยบริการฯ ด าเนินการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดท่ี
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการ
สมาชิกของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 1 เล่ม เพื่อน ามาเผยแพร่ และ
ด าเนินการแจกคู่มือการบริหารจัดการสมาชิกไปยังบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานต่อไป หากแต่ยังขาดการติดตาม 
 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีการด าเนินงานการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด จ านวน 2 รอบ ต่อปีงบประมาณน้ัน 
 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงานท่ีได้ปรับให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ส า นักวิทยบริการฯ มีการด า เนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2559 และมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และด าเนินการตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานตามปกติและสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย   
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
ข้อค้นพบ  

ส านักวทิยบริการฯ  มีแผนการด าเนินงานโครงการตลอด
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5  โครงการหลัก ได้มีโครงการท่ี
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายจ านวน  3  โครงการหลัก ดังน้ี 

1. โครงการ 2.5.1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

2. โครงการ 5.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

3. โครงการ 5.4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  
 
   
วิธีการค านวณ  :  
ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

3 X 
100 

= ร้อยละ 60 
5 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

60 
X 5 = 3.00 คะแนน 

100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 80 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 60 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ ดังน้ี 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ จ านวน 950 คน ซึ่งมีความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.09 คะแนน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ 5 ด้าน ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
Mean S.D. ระดับ อันดับ 
 

1. ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการ
ให้บริการ 

4.13 0.78 มาก 2 

2. ความพึงพอใจด้านสถานท่ี/            
สิ่งอ านวยความสะดวก 

4.01 0.89 มาก 5 

3. ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

4.17 0.78 มาก 1 

4. ความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

4.06 0.80 มาก 4 

5. ความพึงพอใจด้านอื่นๆ                 
ตามภารกิจ/จุดเน้นของ
หน่วยงาน 

4.07 0.82 มาก 3 

รวม 4.09 0.81 มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.51 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.09 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.00 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สวท.
2.1 

การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด  
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 4 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1 มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ตัวแทนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาวางแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในการจัดซื้อ 
 ข้อ 2. มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานจัดซื้อ
ทรพัยากรสารสนเทศและมีการประชุมด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด เพื่อท าหน้าท่ีวางแผน ประสานงาน ติดตาม
คัดเลือกและด าเนินงานในการจัดหาเพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด และจัดท ารายงานทรัพยากรสารสนเทศ 
 ข้อ 3.  มีการมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ  
 ข้อ 4.  มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีครอบคลุม
ทุกหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย  โดยปีงบประมาณ 
2560 มีจ านวนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวมท้ังหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (GE) รวม
ท้ังหมด 66 หลักสูตร  
 ข้อ 5.  มีการจัดท ารายงานในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประจ าปี 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดหา/
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตลอดจน
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินและรายงานข้อมูลการจัดซื้อ 

ค่าเป้าหมาย :  4 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
5 ข้อ 

ผลการประเมิน :   
5 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สวท.
2.2 

2 การบรกิารทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์  
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดให้บริการต่างๆ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก าหนดระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดระเบียบการใช้บริการฯ 
และก าหนดสิทธิ์การใช้บริการ เป็นรายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 2. มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร   และ
บุคคลท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2544 ตอนท่ี 4 ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้สูตรในข้อ 4.3 ส าหรับ
ค านวณจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ผลการด าเนินงาน 

1. หนังสือ  
(1) จ านวนหนังสือ 15 เล่ม/นักศึกษา 1 คน 20.95 เล่ม/คน 

(จ านวน น.ศ. 9,036 คน) 
(2) จ านวนหนังสือ 100 เล่ม/อาจารย์ 1 คน  377.16 เล่ม/คน 

(จ านวนอาจารย์ 502 คน) 
(3) หนังสือเฉพาะสาขาวชา  
    500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
(58 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 500 เล่มทุก
สาขาวิชา 

    3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี (6 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 3,000 เล่ม
ทุกสาขาวิชา 

    25,000 เล่ม ส าหรับปริญญาเอก  
(5 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 25,000 เล่ม 
ทุกสาขาวิชา 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย :  5 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ข้อ 3. มีการอบรม การแนะน าการใช้ หรือการแนะน าการสืบค้น
สารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยท าการแนะน าส านักวิทยบริการฯ และ
การใช้บริการของส านัก 
 ข้อ 4. มีจ านวนผู้ ใ ช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดหาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ ท้ัง
ฐานข้อมูลท่ีจัดหาด้วยงบประมาณของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 5 
ฐาน และฐานข้อมูลท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. 13 ฐาน  
 ข้อ 5. มีการประเมินระบบตามรูปแบบท่ีก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ/ความ
เข้าใจ/ความเหมาะสมของระบบและกลไกการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักจ านวน 22 คน จาก 23 คน 
(ลาคลอดบุตร 1 คน) จากกลุ่มงานบริหาร 3 คน และกลุ่มงานบริการ 
19 คน สามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/ความ
เหมาะสมของประเด็นความคิดเห็น โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 ระดับ มาก  
 ข้อ 6. มีการน าผลการประเมินระบบมาปรับปรุงและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการฯมี การประเมินระบบและกลไกการบริการ
ทรัพยากรห้องสมุดของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ในประเด็นการจัด
ประชุมช้ีแจ้ง/รายงานการด าเนินงานท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจ/ความ
เข้าใจ/ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด คณะกรรมการผู้ดูแลได้ท าการทบทวน
ปรับปรุงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักเพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ค้นพบวิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
โดยผู้อ านวยการส านักฯ (อาจารย์ไชย มีหนองหว้า) ได้จัดท าระบบการ
พัฒนาระบบการประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วยออนโทโลจี่ 
และน าไปเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
PULINET ครั้งท่ี 7 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อ
วันท่ี 11-12 มกราคม 2560ในประเภท การน าเสนอผลงานโดยวาจา 
กลุ่มท่ี 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ระดับรางวัลดีเด่น  
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตวับ่งชี ้ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 1 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน
เพื่อก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ 

6 ข้อ 5 ข้อ ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 
95 

3 
60 ไม่บรรลุ 3.00 คะแนน 

5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

4.09  ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องคป์ระกอบที่ 1 3.66 คะแนน 

องคป์ระกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนบัสนนุ 

ตัวบ่งช้ีท่ีสวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ีสวท.2.2 การบริหารทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 

5 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องคป์ระกอบที่ 2 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ 4.20 คะแนน 
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3.2 ตาราง 2 สรุปคะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องคป์ระกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องคป์ระกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 3 3.66 ระดับดี 

องคป์ระกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงานสนับสนุน 

2 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 
5 4.20 ระดับดี ผลการประเมิน 

 

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

ล าดับ จุดเดน่และแนวทางเสริม 
- - 

 จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
1 

 
จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพิ่มเติม จากการแก้ไขปัญหาเพิ่มลดความเสี่ยง ใน
ประเด็นก าหนดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจกระบวนการและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

2 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล หลัก 10 ประการ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ควรมีการรายงานเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง
กับฉันทามติมากกว่า 1 เรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นเร่ืองท่ีมาจากการประชุม กิจกรรม การสัมมนาจัดท าแผนเป็นต้น 

3 การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อการเผยแพร่ควรเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดการติดตามผล การทดลองปฏิบัติ มาตรการ/แนวทาง/และวิธีการใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการ
ความรู้ในครั้งน้ี ควรจะมีการน าแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ได้ตรงตามข้ันตอนและน า
ผลท่ีได้รับจากผู้ปฏิบัติงานน ามาประเมิน และน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป  

4 ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองในคอลัมน์ผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน เช่น ส านักมีเป้าหมายอย่างไร และ
ด าเนินการได้อย่างผล สรุปผลการบรรลุเป้าหมายจากผลการด าเนินงานอย่างไร 

5 ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เช่น ดัง เอกสารหลักฐานท่ี เป็นต้น 
6 การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจาก นักศึกษา อาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัย เช่น บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก  เป็นต้น 
7 ปรับปรุงการรายงานรูปแบบของตารางในแต่ละหัวข้อ ให้ปรับข้อมูลในตารางจากปีงบประมาณเปลี่ยนเป็น 

 ปีการศึกษา ทุกตาราง ในส่วนของตารางที่แสดงสรุปรายการในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 
ให้ระบุจ านวน ช่ือเรื่อง จ านวนเล่ม และระบุจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  
(หนังสือ) ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดแล้ว มิได้ด าเนินการจัดซื้อ  

8 การรายงานข้อมูลให้ใช้ปีการศึกษาตามวงรอบของตัวบ่งช้ี แม้ต้องน าเสนอข้อมูลของปีงบประมาณ เช่น 
จ านวนทรัพยากรท่ีจัดซื้อในปีงบประมาณน้ันๆ โดยใส่หมายเหตุระบุวันท่ีรายงานข้อมูล และใช้มูลการด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 ปีมาท าการเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาแนวโน้ม/ทิศทางของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

9 การเขียนรายงานการจัดอบรม แนะน าการใช้ห้องสมุด/ฐานข้อมูล ให้เขียนสรุปอย่างละเอียดโดยระบุจ านวน 
ครั้งท่ีจัด/จ านวนผู้เข้าอบรม/เน้ือหาท่ีให้การอบรม เพื่อให้ผู้ตรวจทราบโดยไม่ต้องขอดูหลักฐาน 

10 ตารางเปรียบเทียบสถิติโดยใช้ผลรวมเป็นหลัก หากในประเด็นย่อยมีแนวโน้ม/ทิศทางท้ังเพิ่มข้ึนและลดลง  
ให้แสดงการเปรียบเทียบโดยให้ผลรวมแทนการแยกเป็นประเด็นย่อย เช่น จ านวนการใช้งานฐานข้อมูล 

11 ในกรณีจัดท าแบบประเมิน/แบบส ารวจและเปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่างปี  หากมีประเด็นการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจน 

12 ควรเพิ่มแนวทางเสริมจุดแข็งให้ครบตามจ านวนจุดแข็งท่ีได้มีการรายงาน ตลอดจนจุดท่ีควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกภาคสนาม 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 การบริหารของส านกั/สถาบนั เพื่อก ากบัติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจ 
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการ 
พัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ส านัก และมีการประชุมท าแผน ระหว่างวันท่ี 11 - 13 พ.ค. 59 ณ 
โรงแรมหินสวยน้ าใสรีสอร์ท จ .ระยอง  โดยมีบุคลากรของส านัก  
เข้าร่วม จ านวน 27 คน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
SWOT  โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการ
วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2560-2564 
เพื่อให้สอดคล้องและน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ ส านักปี 2560-
2564  
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดอันดับตามความเสี่ยง ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ปัญหาการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 

3. การอบรมการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ เลือกลดปัญหาจากผู้ใช้บริการ
โดยตรงก่อน จึงได้ยกปัญหาการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
มาจัดการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ โดยได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

ค่าเป้าหมาย :   6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
5 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 
ข้อ 4.  ยังขาดในเร่ืองการติดตามผล การ
ทดลองปฏิบัติ มาตรการ/แนวทาง/และ
วิธีการใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการ
ความรู้ในครั้งน้ี ควรจะมีการน าแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อให้ได้ตรงตามข้ันตอนและน าผลท่ี
ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานน ามาประเมิน และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผล
การด าเนินงานต่อไป  
 



 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

แก่นักศึกษาท่ีเข้ามาค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ด าเนินการเชิงรุกกับนึกศึกษาท่ีเข้ามาสอบถามเพื่อหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องการและสร้างความพึงพอใจกับนักศึกษาในการเปลี่ยน 
รูปแบบการให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเป็นอย่างมาก 
 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ บริหารงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ ตามหลักธรรมาภิบาลดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักตอบสนอง 
4. หลักความรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10.หลักมุ้งเน้นฉันทามติ 

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้
อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ของส านักวิทยบริการฯ เรื่อง “คู่มือการบริหารจัดการสมาชิก
ห้องสมุด”  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านัก
วิทยบริการฯ ด าเนินการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดท่ี
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการ
สมาชิกของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 1 เล่ม เพื่อน ามาเผยแพร่ และ
ด าเนินการแจกคู่มือการบริหารจัดการสมาชิกไปยังบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานต่อไป หากแต่ยังขาดการติดตาม 



 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีการด าเนินงานการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด จ านวน 2 รอบ ต่อปีงบประมาณน้ัน 
 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงานท่ีได้ปรับให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ส า นักวิทยบริการฯ มีการด า เนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2559 และมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และด าเนินการตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานตามปกติและสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
ข้อค้นพบ  

ส านักวิทยบริการฯ  มีแผนการด าเนินงานโครงการตลอด
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5  โครงการหลัก ได้มีโครงการท่ี
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายจ านวน  3  โครงการหลัก ดังน้ี 

1. โครงการ 2.5.1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

2. โครงการ 5.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

3. โครงการ 5.4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  
 
   
วิธีการค านวณ  :  
ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

3 X 
100 

= ร้อยละ 60 
5 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

60 
X 5 = 3.00 คะแนน 

100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 80 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 60 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
 



 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ ดังน้ี 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ จ านวน 950 คน ซึ่งมีความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.09 คะแนน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ 5 ด้าน ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
Mean S.D. ระดับ อันดับ 
 

1. ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการ
ให้บริการ 

4.13 0.78 มาก 2 

2. ความพึงพอใจด้านสถานท่ี/            
สิ่งอ านวยความสะดวก 

4.01 0.89 มาก 5 

3. ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

4.17 0.78 มาก 1 

4. ความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

4.06 0.80 มาก 4 

5. ความพึงพอใจด้านอื่นๆ                 
ตามภารกิจ/จุดเน้นของ
หน่วยงาน 

4.07 0.82 มาก 3 

รวม 4.09 0.81 มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.51 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.09 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.00 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
 

 
 



 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สวท.
2.1 

การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด  
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 4 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1 มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ตัวแทนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาวางแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในการจัดซื้อ 
 ข้อ 2. มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศและมีการประชุมด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด เพื่อท าหน้าท่ีวางแผน ประสานงาน ติดตาม
คัดเลือกและด าเนินงานในการจัดหาเพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด และจัดท ารายงานทรัพยากรสารสนเทศ 
 ข้อ 3.  มีการมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ  
 ข้อ 4.  มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีครอบคลุม
ทุกหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย  โดยปีงบประมาณ 
2560 มีจ านวนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวมท้ังหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (GE) รวม
ท้ังหมด 66 หลักสูตร  
 ข้อ 5.  มีการจัดท ารายงานในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประจ าปี 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดหา/
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตลอดจน
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินและรายงานข้อมูลการจัดซื้อ 

ค่าเป้าหมาย :  4 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
5 ข้อ 

ผลการประเมิน :   
5 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 



 

 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สวท.
2.2 

2 การบรกิารทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์  
ข้อคน้พบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดให้บริการต่างๆ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก าหนดระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดระเบียบการใช้บริการฯ 
และก าหนดสิทธิ์การใช้บริการ เป็นรายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 2. มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร   และ
บุคคลท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2544 ตอนท่ี 4 ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้สูตรในข้อ 4.3 ส าหรับ
ค านวณจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ผลการด าเนินงาน 

1. หนังสือ  
(1) จ านวนหนังสือ 15 เล่ม/นักศึกษา 1 คน 20.95 เล่ม/คน 

(จ านวน น.ศ. 9,036 คน) 
(2) จ านวนหนังสือ 100 เล่ม/อาจารย์ 1 คน  377.16 เล่ม/คน 

(จ านวนอาจารย์ 502 คน) 
(3) หนังสือเฉพาะสาขาวชา  
    500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
(58 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 500 เล่มทุก
สาขาวิชา 

    3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี (6 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 3,000 เล่ม
ทุกสาขาวิชา 

    25,000 เล่ม ส าหรับปริญญาเอก  
(5 สาขาวิชา) 

> มากกว่า 25,000 เล่ม 
ทุกสาขาวิชา 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย :  5 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากที่ระบุใน SAR) 



 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลกัฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ข้อ 3. มีการอบรม การแนะน าการใช้ หรือการแนะน าการสืบค้น
สารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยท าการแนะน าส านักวิทยบริการฯ และ
การใช้บริการของส านัก 
 ข้อ 4. มีจ านวนผู้ ใ ช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดหาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ ท้ัง
ฐานข้อมูลท่ีจัดหาด้วยงบประมาณของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 5 
ฐาน และฐานข้อมูลท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. 13 ฐาน  
 ข้อ 5. มีการประเมินระบบตามรูปแบบท่ีก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ/ความ
เข้าใจ/ความเหมาะสมของระบบและกลไกการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักจ านวน 22 คน จาก 23 คน 
(ลาคลอดบุตร 1 คน) จากกลุ่มงานบริหาร 3 คน และกลุ่มงานบริการ 
19 คน สามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/ความ
เหมาะสมของประเด็นความคิดเห็น โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 ระดับ มาก  
 ข้อ 6. มีการน าผลการประเมินระบบมาปรับปรุงและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการฯมี การประเมินระบบและกลไกการบริการ
ทรัพยากรห้องสมุดของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ในประเด็นการจัด
ประชุมช้ีแจ้ง/รายงานการด าเนินงานท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจ/ความ
เข้าใจ/ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด คณะกรรมการผู้ดูแลได้ท าการทบทวน
ปรับปรุงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักเพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ค้นพบวิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
โดยผู้อ านวยการส านักฯ (อาจารย์ไชย มีหนองหว้า) ได้จัดท าระบบการ
พัฒนาระบบการประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วยออนโทโลจี่ 
และน าไปเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
PULINET ครั้งท่ี 7 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อ
วันท่ี 11-12 มกราคม 2560ในประเภท การน าเสนอผลงานโดยวาจา 
กลุ่มท่ี 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ระดับรางวัลดีเด่น  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


