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ค าน า  
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของส านักหอสมุดที่ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพและมี การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง ในจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง   
พร้อมทั้งให้ได้ รับข้อเสนอแนะใน การพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้เพื่อการรับการประเมินคุณภาพภาย ในประจ าปี การศึกษา  2555  ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  ข้อมูลที่รายงานในการประเมินตนเองฉบับนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  255 4  
ถึง  31  พฤษภาคม  2555   
 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภานในที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการมดีังนี ้คือ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

   
นอกจากนี้ได้รายงานตัวบ่งช้ีพื้นฐานที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการ เช่น ด้านการบริหารและพัฒนา

สถาบัน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคนคุณภาพ
  
 จากการประเมินตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้ส านักหอสมุดไดแ้นวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในส านักหอสมุด มากย่ิงขึ้น 

 
 
 
       
                           (นางมยุรี  ยาวิลาศ ) 

     ผู้อ านวยการส านักหอสมุด



 

รายงานการประเมินตนเอง_ส านักหอสมุด_2554 

3 

สารบัญ  
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การประเมินตามภารกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)  
  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 19 
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ส่วนน า 
เกี่ยวกับหน่วยงาน 

 
1. เกี่ยวกับหน่วยงาน 

 
ประวัติความเป็นมา 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นในปี พ. ศ.2517 พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพ   
โดยรวมห้องสมุดของโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิคและห้องสมุดวิทยาลัยพระคริสตธรรม
เข้าด้วยกันใช้ช่ือว่า “ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ”  โดยระยะแรกตั้งอยู่บนชั้น 2   ของอาคารศรีสังวาลย์  เขตแก้วนวรัฐ 

ในปี  พ.ศ. 2525  มหาวิทยาลัยพายัพได้ขยายเขตใหม่ที่เขตแม่คาว  และสร้างอาคาร  
“หอสมุดกลาง ”  ขึ้น โดยเป็นอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน มีเนื้อที่  2,664  ตารางเมตร  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น 
“ส านักหอสมุด”  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529  โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ  จนถึงปี พ.ศ.  2541 อาคารหอสมุดหลัง
เดิมไม่สามารถให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ  มหาวิทยาลัยพายัพได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
อาคารหอสมุดใหม่ และได้มีการรณรงค์หาทุน โดยมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วนจาก American 
School and Hospitals Abroad (ASHA)  และ  ผู้บริจาครายอื่น ๆ  ทั้งภายใน และ  ภายนอกมหาวิทยาลัย     

อาคารหอสมุดใหม่เป็นอาคาร 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ให้บริการ 12,500 ตารางเมตร  มหาวิทยาลัยพายัพ 
มุ่งหวังจะพัฒนาให้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่ทันสมัยพร้อมด้วย
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า  และการท างานวิจัย  ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Library ) อาคารหอสมุดได้เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548  และ  ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  
พ.ศ.2548  โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน  
พร้อมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคาร “ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  ”   เพื่อเป็นสิริ
มงคล ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย 

 
ปณิธาน  

“ส านักหอสมุดมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย  ด้วยจิตส านึกของ 
ผู้ให้บริการ” 

 
วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ตามหลักสสูตรของมหาวิทยาลัย

พายัพ 
2) เพื่อเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งข้อมูล  เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหา รวบรวม และด าเนินการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี

ระบบและได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้และการค้นหา 
4) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
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5) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า  แนะน าการใช้ห้องสมุด และ 
แหล่งสารสนเทศอื่นๆ  

6) เพื่อให้บริการส่ือการสอนต่าง ๆ  เพื่อประกอบการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
7) เพื่อให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
ที่ตั้ง 

ส านักหอสมุด  ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว 
ห้องสมุดดิวอลด์ ตั้งอยู่ที่อาคารแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 

 
จ านวนอาจารย์เจ้าหน้าท่ี (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 
 

ล าดับ รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ศึกษาต่อ รวม 
ต่ ากว่าตร ี ตร ี โท เอก 

1 อาจารย์ - 2 4 - - 6 
2 เจ้าหน้าที่ 10 19 - - - 29 
 รวม 10 21 4 - - 35 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  
คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน) 
 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
ในปีการศึกษา 2554   ส านักหอสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  8,058,000 บาท  
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แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 
 

 
 

แผนกเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 
 

แผนกบริการ 
สารสนเทศ 

 

แผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

ส านักหอสมุด 

แผนกศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ 

 

มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

ส านักงานส านักหอสมุด 
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แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)  
 

 
 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยหี้องสมุด 

 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 

 
 

-  งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-  งานจัดการระบบเครือข่าย และ  
    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
    สืบค้นในห้องสมุด 
-  งานผลิตสื่อและบริการมัลติมีเดีย 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
- งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานเตรียมทรัพยากรเพื่อให้บริการ  
- งานบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ 
- งานบ ารุงรักษาสิ่งพิมพ์ 

- งานบริการการอ่าน 
- งานบริการสืบค้นข้อมูล 
- งานบริการยืม-คืน 
- งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
   สารสนเทศ                
- งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยหี้องสมุด 

 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

เลขานุการ 
 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานจัดซื้อพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
 

-คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
-คณะกรรมการความเสี่ยง 
ฯลฯ 
 

- งานนโยบายและแผน  
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานวางแผนควบคุมงบประมาณ  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 

- งานบริการสารสนเทศภาคเหนือ 
- งานฐานข้อมูลภาคเหนือระบบดิจิทัล  
- งานหนังสือหายาก 
- งานดูแลหอประวัติ มพย. 
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ความท้าทาย 
ส านักหอสมุด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  ตลอดจน 

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   ดังนั้นจึงต้องพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

กระแสความเปลี่ยนแปลงในงานห้องสมุด    
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงห้องสมุดแบบเดิมไปสู่  Digital Library 
2. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Library Resources)  มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิทัล  และส่ือมัลติมีเดีย (Multimedia)  
3. ระบบการเรียนการสอน แบบ E-Learning  และมีความเป็นสากลทางด้านการศึกษา  

(International Study)  ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการของห้องสมุด 
4.  ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงโดยต้องการสารสนเทศที่ค้นหาได้สะดวก   

รวดเร็วผ่านระบบออนไลน ์ต้องการเอกสารฉบับเต็ม และค้นหาได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 

ปัจจัยความส าเร็จขององค์กร    
ส านักหอสมุดได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้ (Learning Resource 

Center) ที่เป็น Digital Library  ที่ทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
ปัจจัยความส าเร็จขององค์กร  ประกอบด้วย 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากร

บุคคล การบริหารการเงิน ให้มีคุณภาพโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานห้องสมุด 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถละทักษะในการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพ   

3. พัฒนางานบริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุดให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันสมัย  และทันต่อการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การพัฒนาด้านวิชาการ  ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4. พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่เอื้อตอ่การศึกษาค้นคว้า  การท าวิจัย  และการให้บริการ
วิชาการที่ทันสมัย   

5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     ( Library     Resources)     ใหท้ันสมัยครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยพายัพ  ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือมัลติมีเดีย  และส่ือส่ิงพิมพ์ โดยมีจ านวนที่เพียงพอ  และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ  รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  (Sharing  Resources) 
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ที่ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ การวางแผนปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข 

1 การเพิ่มจ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

1. พัฒนาการให้บริการของ
ห้องสมุด 
 2.ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเชิงรุก 

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และการให้บริการของ
ส านักหอสมุด ดังนี ้
1. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย และ
ฐานข้อมูลออนไลน์  
2. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
3. พัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
พายัพ 
- ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเชิงรุก 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส านักหอสมุด 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ผู้รับผิดชอบ : เพียงเพ็ญ จ ารัสเรืองพร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารต้นสังกัด โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของหน่วยงาน และแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

ส านักหอสมุดมีการก าหนดปณิธาน วัตถุประสงค์ และนโยบายของหน่วยงาน (1.1.1.1) 
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (1.1.1.2) มีคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนของ
ส านักหอสมุดที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า (1.1.1.3) แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดมีความสอดคล้องกับปณิธานและ
นโยบายของหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปขีองมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับ
ปณิธาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติสถาบัน (1.1.1.4) แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด
ได้ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ (1.1.1.5) 
  

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.1.1 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และนโยบายของส านักหอสมุด 
1.1.1.2 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
1.1.1.3 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด   
1.1.1.4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
1.1.1.5 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
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 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกงานภายในหน่วยงาน  
ส านักหอสมุดมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่หน่วยงานย่อยภายในโดย

คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนของส านักหอสมุดซ่ึงประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก
และผู้ช่วยหัวหน้าแผนกของทุกแผนก ได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน ก าหนดตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย  ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน และมอบหมายให้แผนก/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของส านักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ (1.1.2.1) (1.1.2.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผน ครั้งที่ 4/2554  
1.1.2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554  

 
 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภารกิจของหน่วยงาน 

ส านักหอสมุดมีการด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน  โดยจัดท าโครงการ /กิจกรรมที่ตอบสนองตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ตาม
ภารกิจของส านักหอสมุด ซ่ึงได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย บริการทางวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1.3.1) (1.1.3.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.3.1 ตารางการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามภารกิจของส านักหอสมุด ปี

การศึกษา 2554 
1.1.3.2 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีตามภารกิจของ

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
 
 
 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  

เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
ส านักหอสมุดมีการจัดท าตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี พร้อมทั้ง 

 ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ 
 แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี(1.1.4.1) (1.1.4.2)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.4.1 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
1.1.4.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
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 5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกภารกิจ 
ส านักหอสมุดมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึง

ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(1.1.5.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.5.1 การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (แยกตามภารกิจ) 

 
 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารต้นสังกัดเพื่อพิจารณา 
ส านักหอสมุดมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจ าปอีย่าง

ต่อเนื่อง มีคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม โดยผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานทุก 4 เดือน แล้วน าเสนอในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผน ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัตกิารประจ าปเีสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด เพื่อรายงานผลต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิทยบริการ (1.1.6.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.6.1 การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 4 เดือน) 

การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 8 เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารต้นสังกัดเพื่อพิจารณา 
  ส านักหอสมุดมีการติดตาม ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์2 ครั้ง มี
คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม โดยมีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธร์อบ 6 เดือน และ 12 เดือน และได้สรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธร์อบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
เพื่อรายงานผลต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ (1.1.7.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.7.1 การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 6 เดือน) 

การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 12 เดือน) 
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 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารต้นสังกัดไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฎิบัติการประจ าป ี

  
 - 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
  
 
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ  7  ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  4  คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้า
แผนก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพื่อช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

มหาวิทยาลัยควรจัดการอบรมเรื่อง การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ ให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนงานของหน่วยงานต่าง  ๆ
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ : 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ : อ. มยุรี ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
   1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

 
ส านักหอสมุดมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้รับการอบรมและสามารถน าความรู้มาพัฒนา

งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (2.4.1.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

 
 
   2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

 
ส านักหอสมุดมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติ

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์งานโดยก าหนดค าอธิบายลักษณะ
งาน การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน(2.4.2.1) และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย (2.4.2.2)  

ส านักหอสมุดมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร (2.4.2.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานตาม
คุณสมบัติและต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  และมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่ได้วางไว้ (2.4.2.4)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.2.1 ค าอธิบายลักษณะงาน  
2.4.2.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.4.2.3 แผนพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
2.4.2.4 สรุปผลการเข้าร่วมการพัฒนาความรู้  

 



 

รายงานการประเมินตนเอง_ส านักหอสมุด_2554 

16 

   3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส านักหอสมุดมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ โดยมีการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  การดูแลอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  (2.4.3.1) กิจกรรม 5ส  (2.4.3.2) 
รวมถึงได้จัดโครงการ Happy Work Place เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันท างาน (2.4.3.2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
พายัพมีนโยบายการดูแลสุขภาพของบุคลากรและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีสวัสดิการการตรวจเช็ค
สุภาพประจ าปีโดยบุคลากรส านักหอสมุดได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4.3.4)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.3.1 แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการอาคาร ปีการศึกษา 2554 
2.4.3.2 แผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 
2.4.3.3 โครงการ Happy Work Place 
2.4.3.4 โครงการตวจสุขภาพเบื้องต้นบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

 
   4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักหอสมุดมีระบบการติดตามและให้บุคลากรรายงานและน าความรู้และทักษะที่ได้จากเข้า
ร่วมอบรมความรู้มาพัฒนาในการปฏิบัติงาน (2.4.4.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.4.1 สรุปผลการเข้าร่วมการพัฒนาความรู้  
 
   5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัต ิ
 

ส านักหอสมุดได้จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพกับบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ ในการประชุมบรรณารักษ์ส านักหอสมุด 
(2.4.5.1) และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (2.4.5.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.5.1 จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
2.4.5.2 จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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   6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักหอสมุดมีการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 

(2.4.6.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.4.6.1 สรุปการด าเนินรายแผน แผนการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด 
 

   7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร มาจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2555 (2.4.7.1) 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4.7.1 แผนพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2555 
 
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 7 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน ไม่บรรล/ุบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 - 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาชีพให้ครบทุกคน เพื่อน าความรู้และทักษะที่
ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
ส านักหอสมุดขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรจากแหล่งต่าง  ๆ

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

มีการกระตุ้น และส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการเสนอขอรางวัลจากแหล่งต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ : 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : อ. มยุรี  ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
   1. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการด้าน

การศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา ส านักหอสมุดเขตแม่คาว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
สิรินธร เขตแม่คาว มีพื้นที่ให้บริการ 12,500 ตารางเมตร ห้องสมุดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลาย
ประเภทเช่น หนังสือ  วารสาร  ส่ือมัลติมีเดีย   บริการของส านักหอสมุดประกอบด้วย (2.5.1.1) 

        บริการส าหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์   (Online Public Access 
Catalog) หรือ  OPAC    ที่http://lib.payap.ac.th     เปิดบริการสืบค้นข้อมูลตลอด   24 ช่ัวโมง 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (Online Database)  ซ่ึงสามารถสืบค้นหาบทความวารสาร       
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ได้ในระบบออนไลน์  ภายในห้องสมุด  หรือ    ค้นหาภายนอกผ่าน  IP  
Address  ของมหาวิทยาลัย   เช่น Academic Premier Search, Proquest 50000/ABI Inform,  CINAHL, 
ThaiLIS Digital Collection, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  และ ฐานข้อมูลของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เป็นต้น 

3. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  เป็นบริการสืบค้นหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ เช่น  
บริหารธุรกิจ   คอมพิวเตอร์  นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น  โดยสามารถอ่าน  ยืม- คืน และ บันทึก
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่   http://lib.payap.ac.th 

4. บริการ Internet  เป็นบริการสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย Internet  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
      5. ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ได้จัดหา  รวบรวม เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ  8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และ  
ตาก  โดยสามารถสืบค้นข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  การค้า  การลงทุน  วัฒนธรรม  อุตสาหกรรม    
การเมือง การปกครอง  เป็นต้น  รวมทั้งค้นหาภาพบุคคล หรือ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใน
รูปแบบสื่อดิจิทัล   ผ่านหน้า Homepage   ส านักหอสมุด  ที่   http://lib.payap.ac.th/ntic 

6. บริการส่ือมัลติมีเดีย    มีการให้บริการส่ือมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ  ผ่านระบบวิดีโอออนดี
มานต์   

http://lib.payap.ac.th/
http://lib.payap.ac.th/
http://lib.payap.ac.th/ntic
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7. บริการมุมความรู้ตลาดทุน ( SET Corner) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ซ่ึงเป็นเสมือนสาขาของห้องสมุดตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริการไว้ที่ ชั้น 3 เพื่อรวบรวมและให้บริการหนังสือ นิตยสาร และข้อมูลความรู้ด้าน
การเงินและการลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แบบออนไลน์ 

8. บริการข้อมูล SMEs  (SMEs Corner)  ส านักหอสมุด ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด SMEs Corner ให้บริการความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผู้ใช้สามารยืมหนังสือและอ่านวารสาร ภายในห้องสมุดได้ที่บริการ ช้ัน 3 นอกจากนี้ยังมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ที่ www.sme.go.th  ภายใน
เว็บไซต์จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจ SMEs  
เพื่อให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ โดยระบบจะมีเครื่องมือส าหรับช่วยวิเคราะห์ 3 แบบ คือ  

1. Self - assessment Tool ระบบแบบสอบถามเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน 
    การประกอบธุรกิจ  
2. Business Plan Tool ระบบเพื่อช่วยในการสร้างแผนธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ  
3. Financial Ratio Tool ระบบวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ 

9. บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์  เป็นบริการสืบค้นข้อมูลข่าวประเภทต่าง ๆ จากศูนย์ข้อมูล 
มติชน  ซ่ึงประกอบด้วย  ข่าว บทสัมภาษณ์  บทวิเคราะห์  บทวิจารณ์  รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยสามารถค้นหาข่าวทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง 

10. บริการห้องศึกษาค้นคว้า  ( Study room)   มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม  
จ านวน 21 ห้อง บริการที่ชั้น 4   

11. บริการยืม – คืน    เป็นบริการให้ยืมหนังสือ    ส่ิงพิมพ์    แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  
 และบุคคลภายนอก 

12. บริการช่วยการค้นคว้า  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดท าไว้ส าหรับให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
นักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล  เพื่อท ารายงาน  และการวิจัย 

13. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  เป็นบริการช่วยติดต่อขอถ่ายเอกสารที่มีในห้องสมุดอื่น ๆ 
ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 

14. บริการถ่ายเอกสาร บริการพรินท์งาน    จัดบริการไว้ที่ชั้น 1  ของส านักหอสมุด 
 

ส านักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ตลอด 24 ช่ัวโมงที่ 
http://lib.payap.ac.th  (2.5.1.2) ส านักหอสมุดมีการฝึกอบรมการแนะน าการใช้ห้องสมุด แนะน าทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นฯ ให้แก่นักศึกษาทุกภาค
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 (2.5.1.3) มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 1,359 คน (2.5.1.4) และ
ได้สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (2.5.1.5) 
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.5.1.1 คู่มือแนะน าบริการของส านักหอสมุด 
2.5.1.2 Homepage ส านักหอสมุด   
2.5.1.3 โครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ  
2.5.1.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
2.5.1.5 สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

 
 2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
 
ส านักหอสมุด มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (2.5. 2.1) ได้แก่ 

-พื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย พื้นที่บริการนั่งอ่าน  ห้องฝึกอบรม  ห้องStudy room  
และโถงนิทรรศการ 

- บริการห้องมัลติมีเดียส าหรับการเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด ์และห้อง
ฉายส าหรับการเรียนการสอนแบบกลุ่มด้วยส่ือมัลติมีเดีย 

-บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการสืบค้น
ฐานข้อมูลห้องสมุด e-books, Online database และแหล่งข้อมูลอื่นฯ  

- บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  ห้องเรียน และห้องประชุม/สัมมนา (2.5. 2.2)      
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.5. 2.1 คู่มือแนะน าบริการของส านักหอสมุด 
2.5. 2.2 สถิติโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนและห้องประชุม 

 
 3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ส านักหอสมุดมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเช่น ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ า (2.5.3.1) ส านักหอสมุดได้
จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการอาคาร เป็น
ผู้รับผิดชอบ (2.5.3.2)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.5.3.1 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
2.5.3.2 แผนการด าเนินงานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการอาคาร  ปีการศึกษา 2554 
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 4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
ส านักหอสมุดมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554  มี

ค่าเฉลี่ย 3.78  จากคะแนนเต็ม 5  (2.5.4.1)  และมีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.91 
จากคะแนนเต็ม 5 (2.5.4.2)   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.5.4.1 การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการ
จัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
พายัพ ปีการศึกษา 2554 

2.5.4.2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักหอสมุดปี 2554  
1. สรุปค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3.91 
2.สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ  

 
 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่

สนองความต้องของผู้รับบริการ 
 

ส านักหอสมุดมีการผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักหอสมุดมา พัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องของผู้รับบริการ  เช่น การซ้ือหนังสือใหม่อย่างต่อเนื่อง 
(2.5.5. 1) การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างฯของ
ส านักหอสมุดบนเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ( 2.5.5.2) บริการถ่ายเอกสาร  และกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น (2.5.5.3) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.5.5.1 Homepage ส านักหอสมุด   
2.5.5.2 Homepage ส านักหอสมุด   
2.5.2.3 กิจกรรมของงส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน ไม่บรรล/ุบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

ส านักหอสมุด มีสถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การวิจัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู ้
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส านักหอสมุดควรน าเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุงงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 งบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสูง บางงานยังพัฒนาได้น้อย 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 เพิ่มรูปแบบในการให้บริการเชิงรุกที่หลากหลายให้มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ : 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ : อ. กัญฐณา  มหาวงค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : 4 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

 
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 
1. Plan (ร่วมกันจัดท านโยบายและวางแผน) 

 ส านักหอสมุด โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา (18.1.1 ) 

            2. Do (ร่วมกันน าแผนไปปฎิบัติ) 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ตามแผนงานที่วางไว้ (18.1.2) 
 3. Check (ร่วมกันปฏิบัติตามแผนโดยมีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน) 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (18.1.3 ) และได้
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (18.1.4 ) 
 4. Act (ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน) 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้น าผลจากการสรุปผลการจัดกิจกรรมมาวางแผนปรับปรุงใน
ปีต่อไป (18.1.5) 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
18.1.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอัน

เป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
18.1.2 ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
18.1.3 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส

อันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
18.1.4 แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

วโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
18.1.5 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส

อันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
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  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 
ส านักหอสมุดมีการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส

อันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา จ านวน 2 กิจกรรม ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คิด
เป็น ร้อยละ 100 (18.2.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

18.2.1 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
อันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมเฉลิมฉลองและ
เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าย่ิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และได้ร่วมแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
(18.1.3) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

18.1.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 
ผลจากการจัดท า กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็น

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ท าให้บุคลากรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และท า
ให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงกระท าเพื่อพสกนิกร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความรักชาติ และเทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ (18.1.4) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

18.1.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
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 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
- 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  
  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2   ข้อ 
ปฏิบัติได ้  

3  ข้อ 
ปฏิบัติได ้ 
4-5 ข้อ 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการเท่ากับ 4 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มาจากบุคลากรจากแผนกต่างๆ ได้เข้ามาร่วมจัดท ากิจกรรม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 
พรรษา และมีการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้  
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
   - 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และควรจัดกิจกรรมในบริเวณโถงช้ันที่ 1 เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ : อ. มยุรี  ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

 
คณะกรรมการบริหารของส านักหอสมุดมีส่วนร่วมกันก าหนดนโยบายและพันธกิจ แผนกล

ยุทธ์ (7.1.1 .1)  และคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด โดยคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผน
ได้ร่วมกันจัดท า แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด (7.1.1.2)  แผนปฏิบัติการของส านักหอสมุด (7.1.1.3)   
เพื่อน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน รวมถึงก าหนดตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตามแผน และถ่ายทอด
ให้บุคลากรในหน่วยงานให้รับทราบเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและสามารถน าไปปฏิบัติในงานได้ใน
การประชุม (7.1.1.4)  ส านักหอสมุดได้จัดท าระบบสารสนเทศส านักหอสมุดเพื่อเป็นช่องทางในการ
รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศที่บุคลากรควรทราบ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน การ
ประเมินแผน ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น  เพื่อให้บุคลากรส านักหอสมุดได้รับทราบ  
(7.1.1.5) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2555 
7.1.1.2 แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
7.1.1.3 แผนปฏิบัติการของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
7.1.1.4 รายงานการประชุมบุคลากรส านักหอสมุด  ครั้งที่  1/2555 
7.1.1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส านักหอสมุด 

 
   2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ    

ส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  
 

คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด โดยคณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผนมีการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดทุก 6 เดือน  (7.1.2.1)   และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักหอสมุดทุก 4 เดือน  (7.1.2.2) เพื่อปรับแผนการด าเนินงานให้มี
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ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการด าเนินการให้บุคลากรส านักหอสมุดทราบใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส านักหอสมุด (7.1.2.3) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1.2.1 การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 6 เดือน) 

การประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 12  เดือน) 
7.1.2.2 การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 4 เดือน) 

การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 8 เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปขีองส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 (รอบ 12 เดือน) 

7.1.2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส านักหอสมุด 
 

   3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ  
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 
ผู้บริหารส านักหอสมุด สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มี

การแบ่งงานเป็นระดับแผนกโดยมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเป็นกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของส านักหอสมุดซ่ึง
มาจากตัวแทนของแผนกต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  (7.1.3.1) (7.1.3.2)  และมีการรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากการประชุมระดับแผนก (7.1.3.3) เพื่อ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1.3.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 1/2554 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ส านักหอสมุด 
7.1.3.2 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 
7.1.3.3 รายงานการประชุมแผนก ปีการศึกษา 2554   

 
 
   4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 

ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีการสอนงานและถ่ายทอดงานแก่ผู้ร่วมงานตามสายงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงาน มีการจัดท าคู่มือปฎิบัติงานให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (7.1. 4.1)  
ส านักหอสมุดได้น าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (7.1.4.2)   
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1.4.1 คู่มือการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  
7.1.4.2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุด 

 
   5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน / สถาบัน 

 
ผู้บริหารมีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การส่ือสาร 

การถ่ายทอด การก ากับติดตาม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกระจายอ านาจได้แบ่งการ
บริหารเป็นระดับแผนก และเน้นถึงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (7.1.5.1) ส านักหอสมุดได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (7.1.5.2)  แฟ้มสะสมงาน  (7.1.5.3) พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง 
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1.5.1 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของส านักหอสมุด     
7.1.5.2 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
7.1.5.3 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 

 
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน ไม่บรรล/ุบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 ส านักหอสมุดมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของส านักหอสมุดให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบได ้
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
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 - 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 เพิ่มช่องทางการส่ือสาร 2 ทางระหว่างผู้บริหารและบุคลากร   
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : อ. ณภัทร  ฉิมพาลี 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   

ส านักหอสมุดมีการก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ ไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
ส านักหอสมุด (7.2.1.1)  โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ซ่ึงเป็นตัวแทนของแต่ละแผนกเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  (7.2.1.2)     ซ่ึงได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ในแผนการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด (7.2.1.3)     

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.1.1 แผนการจัดการความรู้ส านักหอสมุด 
7.2.1.2 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 
7.2.1.3 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

 
 
  2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
 
ส านักหอสมุดมีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
(7.2.2.1)     

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.2.1 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

 
 

http://lib-server01/2554/redirect.php?sub_folder=7_2&file_name=7_2_1_1.pdf
http://lib-server01/2554/redirect.php?sub_folder=7_2&file_name=7_2_1_1.pdf
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 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

   
ส านักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยให้แต่ละแผนกจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

และด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมกรรมจะ
มีผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในแต่ละงานมาถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (7.2.3.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.3.1 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุด – Gallery 

 
 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

   
ส านักหอสมุดมีการสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรจากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้
ของส านักหอสมุด  เพื่อให้บุคลากรของส านักหอสมุดน าไปเป็นแนวในการปฏิบัติงาน (7.2.4.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.4.1 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุด – Knowledge 

 
 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   
ส านักหอสมุดน าประเด็นความรู้ที่ได้จากบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ส่ือมัลติมีเดียแนะน าการปฏิบัติงาน   เพื่อให้บุคลากรศึกษาเป็นแนวทางและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (7.2.5.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.2.5.1 คู่มือการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  
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เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด         
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 -  
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุดมี
ความล่าช้า 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 ก าหนดระยะเวลาและติดตามให้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุด 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ผู้รับผิดชอบ : คุณพิชัย  วิมลไชยพร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 5  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
  1. มีวัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบ ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 

hardware software database peopleware และ facilities อื่นๆ 
 
ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.3.1.1)โดยมีหัวหน้าแผนก ผู้ช่วย

หัวหน้าแผนก และตัวแทนแผนกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้มีการวางพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส านักหอสมุด (7.3.1.2)   การท างานของระบบ
สารสนเทศมีการใช้อุปกรณ์และทรัพยากรดังต่อไปนี้  
  1. คอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด  
  2. โปรแกรม PHP , MySQL ,Windows server2003  
  3 . บุคลากร แบ่งออกเป็น คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ   มีหน้าที่ในการออกแบบ
และจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่บุคลากรของ
ส านักหอสมุด และผู้ใช้ทั่วไป 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.1.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด   

7.3.1.2 แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 
 
  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ  
 

ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด (7.3.2.1) แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้   

1.1 การบริหารงานส านักหอสมุด  
1.2 แผนงานส านักหอสมุด  
1.3 สถิติของส านักหอสมุด  
1.4  รายงานประจ าปี   
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2. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้    
2.1  แผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักหอสมุด  
       ปกีารศกึษา 2554    
2.2  คู่มือการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554   
2.3  คู่มือการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554   
2.4  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 2554   
2.5  แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2554   
2.6  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.3.2.1 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 
  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ของการใช้งานระบบ

สารสนเทศในด้านต่างๆ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินระบบสารสนเทศ ในงานด้านความ
ครอบคลุมของเนื้อหา และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ (7.3.3.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.3.3.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักหอสมุดครั้งที่   2/2555 

 
  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 
คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (7.3.4.1) 

และน าเสนอระบบสารสนเทศที่ได้มีการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหาร (7.3.4.2)  
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.3.4.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักหอสมุดครั้งที่   3/2555 
7.3.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2555  
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  5. มีการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

  
ระบบสารสนเทศส านักหอสมุดได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของส านักหอสมุดผ่านระบบเครือข่าย 

แบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วย (7.3.5.1) 
  1. ข้อมูลส านักหอสมุดส าหรับบุคคลทั่วไป   
  2. ข้อมูลส าหรับบุคลากรส านักหอสมุด   
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.3.5.1 ระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด 

 
เกณฑ์ประเมิน :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ5 ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มาจากแผนกต่างๆร่วมการด าเนินงาน  
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

- 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

มีการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศล่าช้า  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ : เพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 6  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด ซ่ึง 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และตัวแทนจากแผนกต่างๆ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด  (7.4.1.1) 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.1.1 ค าส่ังมหาวิทยาลัยพายัพที่ 50/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิชา

และระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 
 
 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

สถาบัน  
ส านักหอสมุดมีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (7.4.2.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.2.1 การระบุปัจจัยเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

การระบุปัจจัยเสี่ยงจาก SAR ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 
การระบุความเสี่ยงจากจุดอ่อนอื่นๆตามภารกิจของหน่วยงาน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
พายัพ ปีการศึกษา 2554 
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 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

ส านักหอสมุดมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (7.4.3.1) และท าการประเมินโอกาส
ที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง (7.4.3.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.3.1 เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ปีการศึกษา 2554 
7.4.3.2 การประเมินความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

 
 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

ส านักหอสมุดมีการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก โดยใช้เทคนิค  
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (7.4.4.1) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ได้มีการจัดการ
แล้วแต่ยังไม่ได้ผล โดยก าหนดแนวทางแก้ไข ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ พร้อมกับก าหนดวัน
รายงานผลสรุปการด าเนินการ (7.4.4.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.4.1 การจัดการความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 
7.4.4.2 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

 
 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด 

ที่สังกัดเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ส านักหอสมุดมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 และรายงานผลต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการเพื่อพิจารณา (7.4.5.1) 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.5.1 รายงานการจัดการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 
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 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสูงสุดที่สังกัดไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ส านักหอสมุดได้น าผลประเมินมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ เพื่อด าเนินการในปี
การศึกษาต่อไป (7.4.6.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.4.6.1 แผนการบริหารเสี่ยงทีค่งเหลือจากปีการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ  6  ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุดรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินงาน 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 

-  
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

- 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผู้รับผิดชอบ : อ. พุทธมนต์  พรนิมิตร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้าหมาย : 9  ข้อ 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ     
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที ่

        ก าหนด 
 

ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัย (9.1.1.1)  โดยมีการ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน (9.1.1.2)  มีการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด มีการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน (9.1.1.3) โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพส านักหอสมุด (9.1.1.4)   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.1.1 คู่มือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพายัพ 
9.1.1.2 คู่มือประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
9.1.1.3 แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
9.1.1.4 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 2/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด   
 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ 
        ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุดประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   

หัวหน้าแผนก และตัวแทนจากทุกแผนก ร่วมกันก าหนดนโยบายประกันคุณภาพส านักหอสมุด (9.1.2.1) 
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ (9.1.2.2)   จัดท าคู่มือประกันคุณภาพของส านักหอสมุด (9.1.2.3)    
และได้มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (9.1.2.4)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง         
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หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.2.1 นโยบายประกันคุณภาพส านักหอสมุด  
9.1.2.2 แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ของ

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
9.1.2.3 คู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
9.1.2.4 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 (รอบ 4,8 เดือน) 
 
 
         3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 
มหาวิทยาลัยพายัพมีการก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ในเรื่อง แหล่งความรู้สากล  และสร้างคนคุณภาพ 
ส านักหอสมุดได้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน  

อัตลักษณ์สร้างคนคุณภาพ ดังนี้ (9.1.3.1) 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 10  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุลากร  
2. ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากนักศึกษา)   
3. ตัวบ่งชี้ที่ 15  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.3.1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

 
          4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
               1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดย 
               ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารต้นสังกัด ก่อนจัดส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) การน า 
               ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ส านักหอสมุดมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ดังนี ้
1.  มีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  (9.1.4.1)  มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ทุก 4 เดือน (9.1.4.2)  และมีการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่ส านักหอสมุดรับผิดชอบ  (9.1.4.3)  

2.  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทย 
บริการ เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1.4.4)  
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 3.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุดในปีการศึกษาต่อไป  (9.1.4.5) 

 
 

หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.4.1 คู่มือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพายัพ 
9.1.4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 (รอบ 4,8 เดือน) 
9.1.4.3 ประเมินประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
9.1.4.4 รายงานการประเมินตนเองของส านักหอสมุด 2554 
9.1.4.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ส านักหอสมุด 

 
 

          5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
 
  ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2553 มาจัดท าแนวทาง 
 ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 (9.1.5.1)  และได้รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานไว้ใน 
 รายงานการประเมินตนเองของส านักหอสมุด (9.1.5.2) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.5.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 

2553 
9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  

 
 
   6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ส านักหอสมุดมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ซ่ึงบุคลากรของส านักหอสมุดสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้ 
(9.1.6.1) 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.6.1 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 
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          7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  
               ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 
ส านักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การศึกษา เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ (9.1.7.1)   

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.7.1 ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 
 
 

         8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน และมี 
              กิจกรรมร่วมกัน 

  
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน/ 

 สถาบันดังนี ้
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพที่ทางส านักประกัน

คุณภาพ และส านักทะเบียนและบริการการศึกษาได้จัดขึ้น จ านวน 5 ครั้ง (9.1.8.1) 
2.  เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ของมหาวิทยาลัยพายัพซ่ึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม ่
 ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ KM – QA  
 ระหว่าง 3 สถาบัน  เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมช้ัน 3  อาคารเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  (9.1.8.2)   
 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.8.1 จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย 
9.1.8.2 จดหมายเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-QA ระหว่าง 3 สถาบัน 
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           9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให ้
                หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ส านักหอสมุดมีการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการ 

ปฏิบัติงานในระดับแผนกโดยแต่ละแผนกก าหนดดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบ   และก าหนดเป้าหมายของแต่ละดัชนีชี้วัด (9.1.9.1) มีการสรุปผลการด าเนินงานตามดัชนี  
ช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน (9.1.9.2) และส านักหอสมุดได้มีการเผยแพร่ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน
ทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุดเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
(9.1.9.3)  

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9.1.9.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานระดับแผนกของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
9.1.9.2 สรุปผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนก   
9.1.9.3 ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 

 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 
มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการ 9  ข้อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 5  คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

1. ส านักหอสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานด้านการประกัน 
คุณภาพของส านักหอสมุด 

2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
3. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับสถาบันอื่น 
4. มีฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่งานด้านการประกัน

คุณภาพ 
 

แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
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อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ : 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ : อ. มยุรี  ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.0 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร เท่ากับ  3.51 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

13.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2554 
13.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน ปีการศึกษา 2554 
13.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส านักหอสมุด 

 
เกณฑ์ประเมิน :  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน :  

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการเท่ากับ  3.51  เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 3.51 คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด คณะกรรมการชุดต่างๆ ร่วมกันด าเนินงาน 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 น าเทคโนโลยีช่วยพัฒนางานการบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุดให้มากขึ้น 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 - 
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 10 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุลากร 
ผู้รับผิดชอบ : อ. มยุรี  ยาวิลาศ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : 5  กิจกรรม 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม 
1.  โครงการสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจและติดตามผู้เชื่อใหม ่ 10 
2.  นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 5 
3.  MP3 Empowering Payap Peace Builders Project 33 
4.  คริสตมาสมหาวิทยาลัยพายัพ 33 
5.  การเข้าร่วมนมัสการของกลุ่มสดุดี  ทุกวันอังคาร 10 
6.  การเข้าร่วมรีทริตของบุคลากรคริสเตียน 8 

 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

10.1 บันทึกข้อความที่ มพย 0401/ว 039 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2554 และรายช่ือบุคลากร
ส านักหอสมุดเข้าร่วมสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2554 

10.2 บันทึกข้อความที่ มพย 0401/002 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 
10.3 บันทึกข้อความที่ มพย 0401/ว 087 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 และรายช่ือบุคลากร

ส านักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ MP.3 ปีการศึกษา 2554   
10.4 โครงการเฉลิมฉลองคริสตมาสมหาวิทยาลัย 
10.5 สมุดบันทึกพันธกิจกลุ่มอธิษฐานสดุด ี
10.6 รายช่ือบุคลากรส านักหอสมุดเข้าร่วมโครงการใคร่ครวญถึงธรรม 

 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี 1 โครงการ/

กิจกรรม 
2 โครงการ/
กิจกรรม 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

>=5 โครงการ/
กิจกรรม 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการเท่ากับ 6 โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 คะแนน 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในโครงการของมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

เนื่องจากภาระงานทีต้องเปิดให้บริการ บุคลากรส านักหอสมุดมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการต่างๆได้น้อย  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

เสนอให้จัดท าโครงการในวันหยุด เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมให้มากขึ้น  
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 12 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (จากนักศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบ : อ. กัญฐณา  มหาวงค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย  3.51 

 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
ที ่ โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
1 การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

พายัพที่มีต่อการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

3.78 

 ค่าเฉลี่ย 3.78 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

12.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มี
ต่อการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑ์ประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน : 
- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการเท่ากับ 3.78 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 3.78  คะแนน 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
มีคณะอนุกรรมการประเมินงานบริการและงานตามภารกิจ ส านักหอสมุด และส านักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุด 

 

แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบางกลุ่มได้ด าเนินการล่าช้า  จึงได้รับผลการประเมินความพึง
พอใจค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้มีการสรุปผลไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
    ช่วงเวลาการประเมินความพึงพอใจควรด าเนินการตามแผน 
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อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ : 15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ : อ. กัญฐณา  มหาวงค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย  3.51  
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  

ส านักหอสมุด  มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ เท่ากับ  3.91 (15.1) 
 
หมายเลข รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

15.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 
เกณฑ์ประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน : 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีการด าเนินการเท่ากับ 3.91 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  3.91 คะแนน 
- ผลการด าเนินงาน บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
 มีคณะอนุกรรมการประเมินงานบริการและงานตามภารกิจที่มาจากบุคลากรแผนกต่างๆ เข้ามาร่วม
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในงานด้านต่างๆ ของส านักหอสมุดและร่วมสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร่วมกัน 
 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต : 
 - 
 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  : 

บางงานยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีการออกแบบการ
ประเมินล่าช้ากว่าก าหนด รวมถึงการแจกแบบประเมิน  การวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
 กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวตั้ง, 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
กระบวนการพัฒนาแผน  

   1  2  3  4 
 5  6  7  8 

4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1    4 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

   1  2  3  4 
 5  6  7  

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

   1  2  3  4 
5  6  7 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2    5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้น า
และ/หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

   1  2  3  4 
 5 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้น า
และ/หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายนอก
สถาบัน 

   1  2  3  4 
 5 

- 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5    5 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร     
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวตั้ง, 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 

และการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของ
สภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน  

   1  2  3  4 
 5  6  7  

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

   1  2  3  4 
 5  

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

   1  2  3  4 
 5 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง  

   1  2  3  4 
 5  6  

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7    5 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน    

   1  2  3  4 
 5  6  7  8  
 9 

5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9    5 

เฉลี่ยรวม     4.8 
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 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
      

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวตั้ง, 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการ
บริหารและการพัฒนา
สถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน   

  3.51 3.51 

อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ     
ตัวบ่งชี้ 10 จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบุคลากร  

  6 กิจกรรม 5 

ตัวบ่งชี้ 12 ระดับความพึง
พอใจผู้รับบริการ  
(จากนักศึกษา) 

  3.78 3.78 

ตัวบ่งชี้ 15 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

  3.91 3.91 

เฉลี่ยรวม อัตลักษณ์    4.05 
 
 
 
 
 


