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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของส านักหอสมุดที่ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพและมีการศึกษาวิเคราะห์ตนเองในจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง  พร้อมทั้งให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้เพ่ือการรับ
การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  ข้อมูลที่
รายงานในการประเมินตนเองฉบับนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2555  ถึง  31  พฤษภาคม  2556   
 ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภานในที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการมีดังน้ี คือ 
  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   

นอกจากนี้ได้รายงานตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการ เช่น ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คอื การสร้างคนคุณภาพ  
 จากการประเมินตนเองในครั้งน้ีจะช่วยให้ส านักหอสมุดได้แนวทางการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในส านักหอสมุด มากยิ่งขึ้น 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่

อาจารย์ นักศึกษา   โดยป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และ
ส่ือดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายและเครอืข่ายไร้สาย ผู้ใช้บริการสารสมารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเทอร์เนต็ได้สะดวก
จากทุกที่ และทุกเวลา ส านักหอสมุดเขตแม่คาว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เขตแม่คาว มีพ้ืนที่ให้บริการ
มากกว่า 10,000 ตารางเมตร  

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ  
 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.27  อยู่ในระดับดี  

องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก คือ องคป์ระกอบที่ 1, 2, 5, 7 (ค่าเฉลี่ย = 4.91)  
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี คอื องค์ประกอบที่ 9 (ค่าเฉลี่ย = 4)  
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับต้องปรบัปรุง คือ องค์ประกอบที่ 99 (ค่าเฉลี่ย = 1.98) 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส านักหอสมุด มีสถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และแนะน าทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้บริการ  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ส านักหอสมุดควรน าเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ส านักหอสมุดควรประสานงานและขอความร่วมมือจากคณะ สาขาวิชา เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีการเข้าใช้

ห้องสมุดให้มากขึ้น 
 



1 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

บทที่ 1 ส่วนน า 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นในปี พ. ศ.2517 พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพ  โดยรวม 
ห้องสมุดของโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิคและห้องสมุดวิทยาลัยพระคริสตธรรมเข้าด้วยกันใช้ช่ือว่า 
“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 อาคารหอสมุดหลังเดิมไม่สามารถให้บริการแก่
อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ  มหาวิทยาลัยพายัพได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดใหม่ และได้มีการ
รณรงค์หาทุน โดยมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วนจาก American School and Hospitals Abroad (ASHA)  
และ  ผู้บริจาครายอื่น ๆ  ทั้งภายใน และ  ภายนอกมหาวิทยาลัย     

อาคารหอสมุดเป็นอาคาร 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ให้บริการ 12,500 ตารางเมตร  มหาวิทยาลัยพายัพ 
มุ่งหวังจะพัฒนาให้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่ทันสมัยพร้อมด้วยส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า  และการท างาน วิจัย   ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Library ) อาคาร
หอสมุดได้เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548  และ  ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  พ.ศ.2548  โดย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน  พร้อมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทานนามอาคาร “ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ”   เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย 

ส านักหอสมุดตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว อ. เมือง จ.เชียงใหม ่

 
1.2  วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 

วิสัยทัศน์      ส านักหอสมุดเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สากลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน  เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปณิธาน     ส านักหอสมุดมุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ด้วยจิตส านึกของผู้
ให้บริการ 
 

พันธกิจ 
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
2. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ 
3. ให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือที่มีคุณภาพ 
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5. บริการวิชาการแก่สังคม 
6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

2. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือที่มีคุณภาพ 
4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างส านักหอสมุด  ปีการศึกษา 2555 

  
แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 

แผนกเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 
 

แผนกบริการ 
สารสนเทศ 

 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ส านักหอสมุด 

ศูนย์ข้อมูล 
ภาคเหนือ 

 

มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการ 

ส านักงานส านักหอสมุด 

คณะกรรมการบริหาร                                 

คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน      
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการจัดการความรู ้
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์   
คณะกรรมการดูแลอาคารสถานที ่
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 แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)  

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 

 
 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าศูนย ์
ข้อมูลภาคเหนือ 

 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบด ี(ภารกิจสังกัดฝ่ายวิชาการ) 

เลขานุการ 

คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน      
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการจัดการความรู ้
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์   
คณะกรรมการดูแลอาคารสถานที ่

หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยหี้องสมุด 

 

คณะกรรมการบริหาร                                 
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 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ  
- งานบ ารุงรักษาสิ่งพิมพ์ 
- งานบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ 

- งานบริการยืม-คืน 
- งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- งานบริการสืบค้นข้อมูล 
- งานบริการการอ่าน            
- งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
   สารสนเทศ   
- งานจัดหาวารสารและ         
   หนังสือพิมพ ์
-งานฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร 
 

แผนกบริการ
สารสนเทศ 

 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

ศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ 

 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบด ี(ภารกิจสังกัดฝ่ายวิชาการ) 
 

ส านักงานส านักหอสมุด 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

แผนกเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 

- งานสารบรรณและธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
- งานบุคลากร 
- งานอาคารสถานท่ี 
 

-งานนโยบายและแผน          
-งานบริหารความเสี่ยง  
-งานประกันคุณภาพ                     
-งานการจัดการความรู้  
-งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 -งานดูแลอาคารสถานท่ี 
 -งานประชาสัมพันธ์                   

- งานบริหารจัดการ 
- งานควบคุมงบประมาณ 
- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานบริการสารสนเทศภาคเหนือ 
- งานฐานข้อมูลภาคเหนือระบบดิจิทัล  
- งานหนังสือหายาก 
- งานดูแลหอประวัติ มพย. 
 

-  งานดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-  งานดูแลรระบบเครือข่าย และ  
    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
    สืบค้นในห้องสมุด 
-  งานผลิตสื่อและบริการมัลติมีเดีย 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
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1.4  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ส่ง SAR) 

1. นางมยุรี  ยาวิลาศ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  
2. นางเพียงเพ็ญ   จ ารัสเรืองพร  หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. นายพิชัย   วิมลไชยพร  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 
4. นางสาวกัญฐณา   มหาวงค์  หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
5. นางมยุรี   ยาวิลาศ   หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 
6. นางสาวณภัทร   ฉิมพาลี  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
7. นายมานพ   ลอรักษา   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 
8. นางสาวพุทธมนต์  พรนิมิตร  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 

 
 
1.5   จ านวนบุคลากร  

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 

ปริญญาตร ี 15 
ปริญญาโท 6 
ปริญญาเอก - 

รวม 28 
ลาศึกษาต่อ - 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  
คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน) 
 
1.6   ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที ่
 ส านักหอสมุด ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 7,065,000 .00 บาท 

พื้นที่ให้บริการ 
ชั้นที่ 1   

1.  บริการยืม-คืน 
2.  ห้องบริการส่ือมัลติมีเดีย (Multimedia Learning Center)  
3.  บริการโถงส าหรับจัดนิทรรศการ  (Exhibition Hall) 

 
 
ชั้นที่ 2   

1.  บริการระบบอินเทอร์เน็ต และอี-เลิร์นนิ่ง (Internet & E-Learning Service) เพื่อการ 
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สืบค้นสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่ือการสอนระบบออนไลน์ของรายวิชาต่าง ๆ  
2.  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ  
3.  บริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม (Training  Room)  
4. ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ (Northern  Thailand  Information  Center)  เป็นศูนย์บริการสารสนเทศท้องถิ่น

ภาคเหนือ  เน้นภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ชั้นที่  3  

1.  บริการหนังสือต าราภาษาไทย 
2.  บริการวารสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม 
3.  บริการวารสารล่วงเวลา 
4.  ศูนย์เภสัชสนเทศ    
5.  บริการที่นั่งอ่านทั้งโต๊ะอ่านเดี่ยวและกลุ่ม 

ชั้นที่  4  
1.  หอประวัติมหาวิทยาลัยพายัพ 
2.  บริการหนังสือต าราภาษาต่างประเทศ 
3.  บริการหนังสืออ้างอิง และส่ิงพิมพ์รัฐบาล 
4.  บริการหนังสือนวนิยาย หนังสือเยาวชน และหนังสือปกออ่น 
5.  บริการห้องหนังสือค าพิพากษา 
6.  บริการที่นั่งอ่านทั้งโต๊ะอ่านเดี่ยวและกลุ่ม 
7.  บริการห้องค้นคว้าเดี่ยว  ห้องกลุ่มเล็ก  และห้องสัมมนากลุ่ม 

 
1.7  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการให้บริการของส านักหอสมุด 
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1.8 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ส านักหอสมุด 

  

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมิน/ปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนา 
การด าเนินงาน 

7.3 
 

ควรมีการเผยแพร่วิธีการใน
การจัดท าระบบสารสนเทศ 
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้
น าไปประยุกต์ใช ้

มีการอบรมและเผยแพร่
วิธีการในการจัดท า
ระบบสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานที่สนใจ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 

มิ.ย.55-พ.ค. 56 อยู่ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม
อบรมการจัดท าระบบ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- 

1.1 ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน 

น าผลการประเมินใน
รอบ 4 และ 8 เดือน มา
ปรับปรุงและก าหนด
แนวทางในการพัฒนา
แผนปฏิบัติการของ
ส านักหอสมุด 

โครงการจัดท าและประเมิน
แผนปฏิบัติการของ
ส านักหอสมุด 

มิ.ย.55-พ.ค. 56 มีการน าผลการประเมินใน
รอบ 4 เดือนมาปรับปรุง
และพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ของส านักหอสมุด 

คณะกรรมการ
จัดท าและ

ประเมินแผน 

1.มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน
ครบถ้วนทุกแผน 
2. มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพสูง
ขึ้น 

12 , 15 
 

- พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและการให้บริการ
ของส านักหอสมุด 

มิ.ย.55-พ.ค. 56 1. มีการพัฒนาจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ ของ
ส านักหอสมุด ดังนี้ 
 - จัดซื้อหนังสือ จ านวน 

แผนกพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ / 
แผนกบริการ

1. ส านักหอสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย ตรงกับ
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมิน/ปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนา 
การด าเนินงาน 

และปรับปรุงการ
ให้บริการของ
ส านักหอสมุดให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1,624 ช่ือเรื่อง / 3,089 เล่ม 
- จัดซื้อส่ือมัลติมีเดีย 
จ านวน 15 ช่ือเรื่อง / 34 
แผ่น 
- บอกรับวารสาร จ านวน 
154 ช่ือเรื่อง 
- บอกรับหนังสือพิมพ์ 
จ านวน13 ช่ือเรื่อง 
- ต่ออายุการเข้าใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
จ านวน 4 ฐาน 
2. มีการพัฒนาจ านวน
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของ
ส านักหอสมุด ดังนี ้
- เพิ่มข้อมูลทาง
บรรณานุกรมของหนังสือ
และส่ือมัลติมีเดีย จ านวน  
2,667 ระเบียน 
- เพิ่มข้อมูลรายเล่ม/แผ่น

สารสนเทศ /  
แผนก

เทคโนโลยี
ห้องสมุด / 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 
2. ผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้น
ทรัพยากร
สารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลของ
ส านักหอสมุดได้
อย่างสะดวก 
 
3. ผู้ใช้บริการ
สามารถสืบคืน
วิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยพายัพ
ได้อย่างสะดวก 
 
4. นักศึกษามีทักษะ
ในการสืบค้น
ทรัพยากร
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมิน/ปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนา 
การด าเนินงาน 

ของหนังสือและส่ือ
มัลติมีเดีย จ านวน 4,578 
ระเบียน 
- เพิ่มข้อมูล
ดรรชนีวารสาร จ านวน 
575 ระเบียน 
3. มีการพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้นวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัย
พายัพในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
- จัดเตรียมไฟล์
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 
จ านวน 293 ช่ือเรื่อง 
- จัดเตรียมไฟล์บทคัดย่อ
ของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จ านวน  989 ช่ือ
เรื่อง 
- พัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/

สารสนเทศ 
 
5. ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจการ
ให้บริการของ
ส านักหอสมุดมาก
ขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมิน/ปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนา 
การด าเนินงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
4. มีการฝึกอบรมการ
สืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของ
ส านักหอสมุดให้กับ
นักศึกษา  ดังนี้   
- หัวข้อ “การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ”  
จ านวน 963 คน 
- หัวข้อ “การเขียนรายงาน
และการอ้างอิง”  จ านวน  
521 คน 
5. มีการพัฒนาการ
ให้บริการของ
ส านักหอสมุด  ดังนี้ 
- จัดท าบัตรสมาชิกส ารอง 
ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จ านวน  804 คน 
- จัดส่งรายช่ือหนังสือใหม่
เดือน มิ.ย.-ส.ค.55 ให้กับ
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมิน/ปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนา 
การด าเนินงาน 

สาขาวิชา จ านวน 22 สาขา 
- ส่งไฟล์รายช่ือหนังสือ
ใหม่ ทางอีเมล์ให้กับ
คณาจารย์ที่มีความ
ประสงค์รับรายช่ือ ทุก
เดือน 

 
  

 
 
 

ลงช่ือ..............................................................................  
(                                                          )  

คณบด/ีหัวหน้าหน่วยงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ 
 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญำ ปณิธำน วัตถปุระสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารต้นสังกัด โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของหน่วยงาน และ
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

     มกีารทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของส านักหอสมุดให้
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
โดยพิจารณาปรับปรุงเป็นฉบับร่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
2/2555 (1.1.1.1) จัดท าแบบสอบถามให้
บุคลากรของส านักหอสมุดร่วมแสดงความ
คิดเห็น (1.1.1.2) และน าข้อคิดเห็นของ
บุคลากรมาสรุปผลเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน (1.1.1.3) 
      มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2555-2559 โดยมี
คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน ซ่ึง
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ หัวหน้าแผนก 
และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท า (1.1.1.4) (1.1.1.5) และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ช่วยอธิการบดีในพันธ
กิจฝ่ายวิชาการ (1.1.1.6) โดยเป็นแผนที่มี
ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัปณิธาน

1.1.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 
2/2555 
1.1.1.2 แบบทบทวนปณิธาน 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของ
ส านักหอสมุด 
1.1.1.3 สรุปผลการทบทวน
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ส านักหอสมุด 
1.1.1.4 ประกาศส านักหอสมุด 
ที่ 3/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด 
1.1.1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าและ
ประเมินแผน 
1.1.1.6 แผนกลยุทธ์
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

และพันธกิจของหน่วยงาน (1.1.1.7) และ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2555-2559 (1.1.1.8) (1.1.1.9)  

2555-2559 
1.1.1.7 ตารางการเช่ือมโยงของ
ปณิธานและพันธกิจ กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555-2559 
1.1.1.8 ความเช่ือมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ของส านักหอสมุดกับ
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555-2559 
1.1.1.9 แบบวิเคราะห์ความ
สอดคล้องตัวบ่งช้ีภายใต้แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555-2559 กับตัว
บ่งช้ีของส านักหอสมุด 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดับหน่วยงาน
ไปสู่ทุกงานภายในหน่วยงาน 

     มกีารช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากร
ส านักหอสมุดถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ปี
การศึกษา 2555-2559 ในการประชุม
บุคลากรวันที่ 12 ตุลาคม 2555 (1.1.2.1) 
     มกีารมอบหมายให้แผนกและ
คณะกรรมการต่างๆของส านักหอสมุดเป็น
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ (1.1.2.2)    

1.1.2.1 รายงานการประชุม
บุคลากรส านักหอสมุด วันที่ 
12 ตุลาคม 2555 
1.1.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าและ
ประเมินแผน ครั้งที่ 8/2555 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามพันธกิจหน่วยงานโดยก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ของส านักหอสมุด (1.1.3.1) 
 

1.1.3.1 การแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามพันธกิจของส านักหอสมุด 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

มีการก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1.4.1) (1.1.4.2) 

1.1.4.1 แผนกลยุทธ์
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555-2559 
1.1.4.2 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส านักหอสมุด ปี
การศึกษา 2555 

 5 มีการด าเนินการตามแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีครบทุกภารกิจ 

มีการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ (1.1.5.1) 

1.1.5.1 รายงานการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555 (แยกตามพันธกิจ) 

 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารต้นสังกัด
เพ่ือพิจารณา 

มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทุก 4 เดือน และรายงานผลต่อ
ผู้ช่วยอธิการบดีในพันธกิจฝ่ายวิชาการเพ่ือ
พิจารณา (1.1.6.1)  

1.1.6.1 รายงานการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา
2555 รอบ 1 (มิ.ย.-ก.ย. 55) 
รอบ 2 (มิ.ย. 55-ม.ค. 56) และ 
รอบ 3 (มิ.ย. 55-พ.ค. 56 ) 

 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผูบ้ริหารต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้ช่วยอธิการบดีใน
พันธกิจฝ่ายวิชาการเพ่ือพิจารณา (1.1.7.1)  

1.1.7.1 รายงานการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ปี
การศึกษา 2555 รอบ 1 (มิ.ย. 
55-ม.ค. 56) และรอบ 2 (มิ.ย. 
55-พ.ค. 56) 

 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารต้นสังกัดไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
ประจ าป ี

     มกีารน าแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
จากผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่ผ่านการพิจารณาของผู้บริหารต้นสังกัด 
มาปรับปรุงการด าเนินงาน (1.1.8.1)   
     มีการน าปัญหา/อุปสรรคจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ผา่นการ
พิจารณาของผู้บริหารต้นสังกัด มาแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินงาน (1.1.8.2) 

1.1.8.1 สรุปผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
1.1.8.2 สรุปผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

(,) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

8 ข้อ 
 1.  2.  3. 
 4.  5.  6.  
 7.  8. 

5 คะแนน  8 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
อ. มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
อ. เพียงเพ็ญ จ ารัสเรืองพร 

โทรศัพท์ : #7401 โทรศัพท์ : #7404 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : piengpen_j@payap.ac.th 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

1. มีคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนทีป่ระกอบด้วยตัวแทนจากทุกแผนก เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการพัฒนา 
แผนของหน่วยงาน 

2. แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักหอสมุดมีความครอบคลมุทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏบิัติการประจ าป ี

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

1. มีการช้ีแจงกับบุคลากรของส านักหอสมุดให้มีความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
ของส านักหอสมุดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยทุธ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีการศกึษาต่อไป  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมควรมีการประชุม/ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   

- 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 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 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

     ส านักหอสมุดมีแผนการพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพ (2.4.1.1) เพ่ือให้ได้รับการอบรม
และสามารถน าความรู้มาพัฒนางานของ
ตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มกีาร
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรใน
ปัจจุบันรวมทั้งอัตราก าลังที่ต้องการใน
อนาคต (2.4.1.2) 

2.4.1.1โครงการพัฒนาความรู้
ของบุคลากรวิชาชีพด้าน
ห้องสมุดและเทคโนโลยี
ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555 
2.4.1.2 การวิเคราะห์อัตรา
ก าลังคน  ส านักหอสมุด  
ปีการศึกษา 2555 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

     ส านักหอสมุดมีการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีการ
วิเคราะห์งานโดยก าหนดค าอธิบายลักษณะ
งาน การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและ
ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน(2.4.2.1) และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามนโยบาย
การประเมินผลการปฏบิัติงานของ
มหาวิทยาลัย (2.4.2.2) มีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ (2.4.2.3) การเพ่ิมทักษะ
ด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร เพ่ือพัฒนา

2.4.2.1 ค าอธิบายลักษณะงาน 
2.4.2.2 แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.4.2.3 โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ให้บริการ ปีการศกึษา 2555 
2.4.2.4 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยพายัพ 
2.4.2.5 สรุปผลการเข้าร่วมการ
พัฒนาความรู้ 
2.4.2.6 สรุปการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ศักยภาพในการท างาน  และมีการพัฒนา
บุคลากรตามแผนงานที่ได้วางไว้ (2.4.2.5) 
(2.4.2.6) 

ให้บริการ ปีการศกึษา 2555 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     ส านักหอสมุดมีการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้
น่าอยู่ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
การดูแลอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  
(2.4.3.1) กิจกรรม 5ส  (2.4.3.2)  
ส านักหอสมุดมีการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรทั้งในเชิงปอ้งกันและส่งเสริม
(2.4.3.3) นอกจากนีม้หาวิทยาลัยมีนโยบาย
การดูแลสุขภาพของบุคลากรและการ
เสริมสร้างสวัสดิการการตรวจเช็คสุภาพ
ประจ าปีโดยบุคลากรส านักหอสมุดได้เข้า
ร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4.3.4)  

2.4.3.1โครงการดูแลอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ปีการศกึษา 2555 
2.4.3.2 กิจกรรม 5 ส 
2.4.3.3โครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากร
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555 
2.4.3.4 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและให้ค าปรกึษาด้าน
สุขภาพและส่วนลดราคายา 
ส าหรับบุคลากร 

 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

     ส านักหอสมุดมีระบบการติดตามและ
ให้บุคลากรรายงานและน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากเข้าร่วมอบรมความรูม้า
พัฒนาในการปฏิบัติงาน (2.4.4.1) 

2.4.4.1 สรุปผลการเข้าร่วมการ
พัฒนาความรู้ 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

     ส านักหอสมุดได้จัดให้มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพกับบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศเพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพบรรณารักษ์ ในการประชุม
บรรณารักษ์ส านักหอสมุด (2.4.5.1) และมี
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ (2.4.5.2) 

2.4.5.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ส านักหอสมุด 
ครั้งที่ 1/2555 
2.4.5.2 ประชุมบุคลากร
ส านักหอสมุด วันที่ 12 ตุลาคม 
2555 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

     ส านักหอสมุดมีการประเมินผล
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 
(2.4.6.1) 

2.4.6.1ประเมินแผนปฏิบัติงาน
ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัย 
พายัพประจ าปีการศึกษา 2555 

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

     ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2.4.7.1 โครงการพัฒนาความรู้
ของบุคลากรวิชาชีพด้าน
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

บุคลากรสายสนับสนุน มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 
2556 (2.4.7.1) 

ห้องสมุดและเทคโนโลยี
ห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

 7 ข้อ 
1. 2. 3. 4.  
 5. 6. 7. 

 5 คะแนน   7 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
มยุรี ยาวิลาศ 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7401 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : mayuree1@payap.ac.th 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาชีพทุกคน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
ส านักหอสมุดขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรจากแหล่งต่างๆ ควรมีการกระตุ้น และ

ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการเสนอขอรางวัลจากแหล่งต่างๆ 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  
 - 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 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 
มีการเนินการ  

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็น
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้บริการ
วิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ 
นักศึกษา   ส านักหอสมุดเขตแม่คาว ตั้งอยู่
ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร 
เขตแม่คาว มีพ้ืนที่ให้บริการมากกว่า 
10,000 ตารางเมตร ห้องสมุดให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทเช่น 
หนังสือ  วารสาร  ส่ือมัลติมีเดีย   บริการ
ของส านักหอสมุดประกอบด้วย (2.5.1.1) 
บริการส าหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ (Online 
Public Access Catalog) หรือ  OPAC 
เข้าถึงเว็บไซต์ที่http://lib.payap.ac.th     ซ่ึง
เปิดบริการสืบค้นข้อมูลตลอด   24 ช่ัวโมง 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (Online 
Databases)  ให้บริการบทความวารสาร  
เอกสาวิชาการ วิทยานิพนธ์
ภาษาต่างประเทศในรูปแบบฉบับเต็ม 
(Fulltext) ได้ในระบบออนไลน์ทั้งภายใน

2.5.1.1 คู่มือแนะน าบริการของ
ส านักหอสมุด 
2.5.1.2 Homepage 
ส านักหอสมุด   
2.5.1.3 โครงการอบรมทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศ 
2.5.1.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศ 
2.5.1.5 สรุปผลการประเมิน
การเข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.payap.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ห้องสมุด หรือภายนอกผ่าน  IP  Address  
ของมหาวิทยาลัย   เช่น Academic Premier 
Search, Proquest 50000/ABI Inform,  
CINAHL, ThaiLIS Digital Collection, 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  และ 
ฐานข้อมูลของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เป็นต้น 

3. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Book)  เป็นบริการสืบค้นหนังสือใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ   
คอมพิวเตอร์  นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็น
ต้น  โดยสามารถอ่าน  ยืม- คืน และ บันทึก
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่   http://lib.payap.ac.th 

4. บริการ Internet  เป็นบริการสืบค้น
ข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย Internet  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้
จากแหล่งข้อมูลอื่น 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    การเมอืง การปกครอง  
เป็นต้น  รวมทั้งค้นหาภาพบุคคล หรือ 
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใน
รูปแบบส่ือดิจิทัลที่เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ   http://lib.payap.ac.th/ntic 

6. บริการส่ือมลัติมีเดีย    มีการ
ให้บริการส่ือมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ  เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.payap.ac.th/
http://lib.payap.ac.th/ntic
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CD-ROM, DVD เป็นต้น   
7. บริการมุมความรตูลาดทุน (SET 

Corner) มหาวิทยาลัยพายัพได้รับความ
ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไดจั้ดใหมีมุมความรตูลาดทุน (SET 
Corner) ซ่ึงเปนเสมือนสาขาของหองสมุด
ตลาดหลักทรัพยฯ บริการไวที่ ช้ัน 3 เพ่ือ
รวบรวมและใหบริการหนังสือ นิตยสาร 
และขอมูลความรูดานการเงินและการ
ลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย แบบออนไลน 

8. บริการขอ้มูล SMEs  (SMEs Corner)  
ส านักหอสมุด รวมกับ ส านักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
จัด SMEs Corner ใหบริการความรูเกี่ยวกับ
เรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผใูช
สามารยืมหนังสือและอานวารสาร ภาย
ในหองสมุดไดที่บริการ ช้ัน 3 นอกจากนี้
ใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบออนไลน
ที่ www.sme.go.th  ประกอบด้วยขอมูล 
ขาวสาร รวมถึงองคความรูตางๆ ที่จะ
สามารถชวยเหลือธุรกิจ SMEs  เพ่ือให
สามารถแขงขันสูตลาดโลกได โดยระบบ
จะมีเครื่องมือส าหรับช่วยวิเคราะห 3 แบบ 
คือ 1. Self - assessment Tool ระบบ
แบบสอบถามเพ่ือชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 2. Business 
Plan Tool ระบบเพ่ือชวยในการสรางแผน
ธุรกิจ ใหกับผูประกอบการ 3. Financial 
Ratio Tool ระบบวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน ใหกับผปูระกอบการ 

9. บริการกฤตภาคข่าวออนไลน ์ เป็น
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บริการสืบค้นข้อมูลข่าวประเภทต่าง ๆ จาก
ศูนย์ข้อมูลมติชน  ซ่ึงประกอบด้วย  ข่าว 
บทสัมภาษณ์  บทวิเคราะห์  บทวิจารณ์  
รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทย  
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
ค้นหาข่าวทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง 

10. บริการห้องศึกษาค้นคว้า  (Study 
room)   มีให้บริการทั้งห้องศกึษาค้นคว้า
เดี่ยวและกลุ่ม  จ านวน 20 ห้อง บริการที่
ช้ัน 4   

11. บริการยืม – คืน    เป็นบรกิารให้ยืม
หนังสือ    ส่ิงพิมพ์    แก่อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา  และบุคคลภายนอกที่สมัครเป็น
สมาชิก 

12. บริการช่วยการค้นคว้า  เป็นบริการ
ที่ห้องสมุดจัดท าไว้ส าหรับให้ค าแนะน า
และช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูล  เพ่ือท ารายงาน  และการวิจัย 

13. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  เป็น
บริการช่วยติดต่อขอถ่ายเอกสารที่มใีน
ห้องสมุดอื่น ๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 

14. บริการถ่ายเอกสาร บริการพรินท์
งาน    จัดบริการไว้ที่ช้ัน 1   

 ส านักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบ Internet ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ที่ http://lib.payap.ac.th   (2.5.1.2)  
ส านักหอสมุดมีการฝึกอบรมการแนะน า
การใช้ห้องสมุด แนะน าทักษะการสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดและ
แหล่งสารสนเทศอื่นฯ ให้แก่นักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 
(2.5.1.3) มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน
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ทั้งส้ิน 1,771 คน (2.5.1.4) และได้สรุปผล
การประเมินการเข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
(2.5.1.5) 

 2 มีบริการด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

ส านักหอสมุด มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
(2.5. 2.1) ได้แก่-พ้ืนที่ให้บริการ 
ประกอบด้วย พ้ืนที่บรกิารนั่งอ่าน  
ห้องฝึกอบรม  ห้องStudy room  และโถง
นิทรรศการ 

- บริการห้องมัลตมิีเดียและห้องฉาย
แบบกลุ่มส าหรับการเรียนการสอน  

 -บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายและระบบเครือขา่ยไร้สายเพ่ือการ
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด e-books, 
Online databases และแหล่งข้อมูลอื่นฯ  

- บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  
ห้องเรียน และห้องประชุม/สัมมนา  
(2.5.2.2)      

2.5.2.1 คู่มือแนะน าบริการของ
ส านักหอสมุด 
2.5.2.2 จ านวนโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องเรียนและ 
ห้องประชุม 

 3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรือ่งประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส านักหอสมุดมีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ลิฟต์โดยสาร 
ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรบัอากาศ 
ระบบน้ า (2.5.3.1) ส านักหอสมุดได้จัด
โครงการการดูแลรักษาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (2.5.3.2) และ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส (2.5.3.3) เพ่ือ
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ 
 
 

2.5.3.1 ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของ
อาคารของส านักหอสมุด  
2.5.3.2โครงการดูแลรักษา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.5.3.3 กิจกรรม 5 ส 



25 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 4 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ส านักหอสมุดมีผลการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2555  มีค่าเฉลี่ย 3.79  จาก
คะแนนเต็ม 5  (2.5.4.1)   

2.5.4.1 ผลประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของ
ส านักหอสมุดปี 2555  
 

 5 มีการน าผลการประเมินคณุภาพในข้อ 4 มา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องของ
ผู้รับบริการ 

ส านักหอสมุดมีการผลประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของส านักหอสมุดมา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องของผู้รับบรกิาร เช่น 
มีหนังสือ หนังสือ/วารสาร/ส่ือมัลติมีเดียที่
ทันสมัย ส านักหอสมุดได้มีการจัดซ้ือ
หนังสือใหม่ทุกเดือนและประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักหอสมุด (2.5.5.1)  นอกจากนี้มกีาร
จัดซ้ือ/ต่ออายุวารสารอย่างสม่ าเสมอ  และ
ประเมินความต้องการในการบอกรบั
วารสารเพ่ิม(2.5.5.2)  และขออนุมัติจัดซ้ือ
ส่ือมัลติมีเดียให้มีความหลากหลาย เช่น 
ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น  (2.5.5.3) 
 ส านักหอสมุดควรมีฐานข้อมูลออนไลน์
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับความ
ต้องการ โดยไดม้ีการประเมินการบอกรับ
ฐานข้อมูลออนไลน์และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกป ี(2.5.5.4) 

2.5.5.1 เว็บไซต์ส านักหอสมุด 
2.5.5.2 รายช่ือวารสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่บอกรบั
และต่ออายุ ปีการศึกษา 2555 
2.5.5.3 รายช่ือส่ือมัลติมีเดีย ปี
การศึกษา 2555 
2.5.5.4 การประเมินฐานข้อมูล
ออนไลน์ ปีการศกึษา 2555 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 
1. 2. 3.  4. 
5.  

5 คะแนน  5 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
มยุรี ยาวิลาศ 

โทรศัพท์ :7401 โทรศัพท์ :7401 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail :mayuree1@payap.ac.th 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

ส านักหอสมุด มีสถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู ้
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
1. ส านักหอสมุดควรน าเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ส านักหอสมุดควรประสานงานและขอความร่วมมือจากคณะ สาขาวิชา เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีการเข้าใช้ห้องสมุด

ให้มากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  

- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน :  
 
เกณฑ์ประเมิน :  
 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 
1.Plan (ร่วมกันจัดท านโยบายและ
วางแผน) 
      ส านักหอสมุด ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน โดยมีแผนกบริการ
สารสนเทศ  แผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันการวาง
แผนการด าเนินงาน (18.1.1.1) และ
จัดท าโครงการ (18.1.1.2)  
2. Do (ร่วมกันน าแผนไปปฎิบัติ) 
      คณะกรรมการได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนที่วางไว้จ านวน 4 กิจกรรม 
ได้แก่  
     1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   
     2.จัดแสดงหนังสือและส่ือ
มัลติมีเดีย   
     3.จัดท าบอร์ดความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และ 4.จัดท าส่ือ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
(18.1.1.3) 
 

18.1.1.1 แผนการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
18.1.1.2 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
18.1.1.3 ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
18.1.1.4 แบบติดตามงาน
ด้านประกันคุณภาพ 
18.1.1.5 แบบประเมินการ
ช้ีน าสังคม : การส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
18.1.1.6 สรุปผลประเมิน
การช้ีน าสังคม : การ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
18.1.1.7 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
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3. Check (ร่วมกันปฎิบัติตามแผน
โดยมีการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
       คณะกรรมการได้มกีารสรุปผล
การด าเนินงานทุก 4 เดอืน ให้แก่
คณะกรรมการประกันคณุภาพ 
(18.1.1.4)  นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลกิจกรรมการช้ีน าสังคม : 
การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (18.1.1.5)   พร้อมวิเคราะห์  
สรุปผลการประเมิน (18.1.1.6)   
4.Act (ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน) 
        คณะกรรมการได้น าผลจากการ
สรุปผลการประเมินกิจกรรมมา
วางแผนปรับปรุงในปีต่อไป 
(18.1.1.7) 

ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

     ส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน จ านวน 4 กิจกรรม ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100 (18.1.2.1) 

18.1.2.1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าตอ่คนใน
สถาบัน 

     โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  มีประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อคนในสถาบันคือ การ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ในการเตรียมตัวสู่
ประชาคมอาเซียน (18.1.3.1) 

18.1.3.1 สรุปผลประเมิน
การช้ีน าสังคม : การ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

     ผลจากการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ท าให้นักศึกษา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องราว
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก

18.1.4.1 สรุปผลประเมิน
การช้ีน าสังคม : การ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
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ขึ้น ได้รับความรู้เรื่องวัฒนธรรม 
การเมือง และสังคมของสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงน าไปสู่การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (18.1.4.1) 

 5 ได้รับการยกย่องระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

4  ข้อ 
 1.  2.  3.  
 4.  5.  

        5   คะแนน  4  ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
พุทธมนต์ พรนิมิตร 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7420 
E-mail :  mayuree1@payap.ac.th E-mail : puttamon_p@payap.ac.th 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
มีคณะกรรมการจากแผนกบริการสารสนเทศ  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
             - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
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 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการ
บริหารร่วมกันก าหนดนโยบายและ
จัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
(7.1.1.1)  และคณะกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด โดยคณะกรรมการ
จัดท าและประเมินแผนได้ร่วมกัน
จัดท า แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด 
(7.1.1.2)  แผนปฏิบัติการของ
ส านักหอสมุด (7.1.1.3)   เพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน รวมถึง
ก าหนดตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตาม
แผน และถ่ายทอดให้บุคลากรใน
หน่วยงานให้รับทราบเพ่ือให้มีความ
เข้าใจร่วมกันและสามารถน าไป
ปฏิบัติในงานได้ในการประชุม 
(7.1.1.4)  ส านักหอสมุดได้จัดท า
ระบบสารสนเทศส านักหอสมุดเพ่ือ
เป็นช่องทางในการรวบรวม จัดเก็บ
และเผยแพร่สารสนเทศที่บุคลากร
ควรทราบเช่นแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ การประเมินแผน 
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 เป็นต้นเพ่ือให้บุคลากรส านักหอสมุด

7.1.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ที่ 2/2555 
7.1.1.2 แผนกลยุทธ์ของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555 
7.1.1.3 แผนปฏิบัติการของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555 
7.1.1.4 รายงานการประชุม
บุคลากรส านักหอสมุด 
วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
7.1.1.5 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการของ
ส านักหอสมุด 
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ได้รับทราบ (7.1.1.5) 
 2 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด โดยคณะกรรมการ
จัดท าและประเมินแผนมีการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของส านักหอสมุดทุก 2 ครั้ง  
(7.1.2.1)   และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ
ส านักหอสมุดทุก  4  เดอืน  (7.1.2.2) 
เพ่ือปรับแผนการด าเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการด าเนินการ
ให้บุคลากรส านักหอสมุดทราบใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการของส านักหอสมุด (7.1.2.3) 
 

7.1.2.1 การประเมินแผน
กลยุทธ์ของส านักหอสมุด 
ปีการศึกษา 2555 (รอบ 8 
เดือน) 
การประเมินแผนกลยุทธ์
ของส านักหอสมุด ปี
การศึกษา 2555 (รอบ 12  
เดือน) 
7.1.2.2 การประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักหอสมุด ปี
การศึกษา 2555 (รอบ 4 
เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักหอสมุด 
ปีการศึกษา 2555 (รอบ 8 
เดือน) 
การประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักหอสมุด 
ปีการศึกษา 2555 (รอบ 12 
เดือน) 
7.1.2.3 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการของ
ส านักหอสมุด 

 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารส านักหอสมุด 
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการ
แบ่งงานเป็นระดับแผนก  โดยมี
หัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้า
แผนกเป็นกรรมการบริหารของ
ส านักหอสมุด นอกจากนี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆของ
ส านักหอสมุดซ่ึงมาจากตัวแทนของ
แผนกต่างๆ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ

7.1.3.1 โครงสร้าง
ส านักหอสมุด 

7.1.3.2 ประกาศ
ส านักหอสมุด ที่ 3/2555 

7.1.3.3 รายงานการประชุม
ของแผนก 
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บริหารจัดการ (7.1.3.1) (7.1.3.2)  และ
มีการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏบิัติงาน
จากการประชุมระดบัแผนก (7.1.3.3) 
เพ่ือปรับปรุงระบบการปฏบิัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารในระดับต่าง  ๆมีการ
สอนงานและถ่ายทอดงานแก่
ผู้ร่วมงานตามสายงานเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงาน มีการจัดท าคูม่ือ
ปฎิบัติงานให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน (7.1.4.1)  
ส านักหอสมุดได้น าหลักการจัดการ
ความรู้มาใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ(7.1.4.2)   

7.1.4.1คู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านักหอสมุด 
7.1.4.2เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุด 

 5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงาน / สถาบัน 

ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน ดังน้ี 

1.หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  โดยการก าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
ในแผนกลยุทธ์  มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน  มีการสนับสนุนการจัดท า
คู่มือคุณภาพของแต่ละแผนกให้เป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มกีาร
ติดตามประเมินผล และพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ทุกปีการศึกษา มกีารประชุมกรรมการ
เพ่ือติดตามและประเมินผลและหา
แนวทางพัฒนางานในปีการศึกษา
ต่อไป (7.1.5.1) (7.1.5.2) 

7.1.5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ที่ 2/2555 
7.1.5.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าและ
ประเมินแผน ครั้งที่ 8/2555 
7.1.5.3 ระบบสารสนเทศ
ส านักหอสมุด 
7.1.5.4 เว็บไซต์ของ
ส านักหอสมุด 
7.1.5.5 ภาระงานของ
ผู้อ านวยการ 
7.1.5.6 ระบบสารสนเทศ
ส านักหอสมุด 
7.1.5.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง 

33 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารที่ส่งผลให้
หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  สนับสนุนให้มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน และฐานข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ (7.1.5.3) 

3.หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)  มุ่งเน้นการ
ตอบสนองความคาดหวัง/ความ
ต้องการของผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วน
ไดส่้วนเสีย  ที่มีความหลากหลาย และ
มีความแตกต่างได้  โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการ
บริการ (7.1.5.4) 

4.หลักภาระความรับผิดชอบ 
(Accountability)  แสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยค านึงถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้(7.1.5.5) 

5.หลักความโปร่งใส 
(Accountability)  มีกระบวนการ
ท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา  
สามารถตรวจสอบได้ และสามารถ
ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย (7.1.5.6) 

6.หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เข้าร่วมในการับรู ้เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วม
เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนางาน

7.1.5.8 โครงสร้างการ
บริหารส านักหอสมุด 
7.1.5.9  สัมภาษณ์บุคลากร 
7.1.5.10 สรุปการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาบุคลากร
ส านักหอสมุด 
7.1.5.11 ประกาศ
ส านักหอสมุดเรื่องการ
แต่งตั้งคณะท างาน ชุด
ต่างๆ ปีการศึกษา 2555 
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ในการประชุมกรรมการบริหาร 
(7.1.5.7) 

7.หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization)  มีการมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ให้แก่บุคลากร (7.1.5.8) 

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มี
การใช้อ านาจตามกฎระเบียบ  
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัต(ิ7.1.5.9) 

9.หลักความเสมอภาค (Equity)  
ปฏิบัติ/ให้บริการแก่บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยอย่าง
เท่าเทียมกัน  โดยไม่แบ่งแยก ชาย/
หญิง ถิ่นก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  
สภาพทางกาย/สุขภาพ  สถานะของ
บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา โดยการให้
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา และ
อื่นๆ(7.1.5.10) 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented)  มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  มีการแบ่ง
ทีมผู้ปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถ(7.1.5.11) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 
1. 2. 3.  
 4. 5.  

 5 คะแนน  5 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
มยุรี ยาวิลาศ 

โทรศัพท์ :7401 โทรศัพท์ :7401 
E-mail :mayuree1@payap.ac.th E-mail :mayuree1@payap.ac.th 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 ส านักหอสมุดมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของส านักหอสมุดให้บุคลากรสามารถเข้าถึง

และตรวจสอบได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
 เพ่ิมช่องทางการส่ือสารในองค์กร ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
- 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
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 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

ส านักหอสมุดมีการก าหนด
แผนการด าเนินการจัดการความรู้ ไว้
ในแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด 
(7.2.1.1)  โดยมีคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ซ่ึงเป็นตัวแทนของแต่
ละแผนกเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการ  
(7.2.1.2)     และมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา
ความรู้และทักษะการปฏบิัติงานของ
บุคลากรไว้ในการประชุมของ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 2/2555 (7.2.1.3) 

7.2.1.1 แผนการจัดการ
ความรู้ส านักหอสมุด 
7.2.1.2 ประกาศ
ส านักหอสมุดที่ 3/2555 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด 
7.2.1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ส านักหอสมุด 
ครั้งที่  3/2555 วันที่ 30 
กรกฎาคม 2555 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ส านักหอสมุดมีการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะการปฏบิัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(7.2.2.1)     

7.2.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ส านักหอสมุด 
ครั้งที่  3/2555 วันที่ 30 
กรกฎาคม 2555 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่

ส านักหอสมุดมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยให้แต่ละ
แผนกจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติและ
ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.2.3.1 เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุด – 
Gallery 
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ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้  ซ่ึง
ในแต่ละกิจกรรมกรรมจะมีผู้ทีม่ี
ความรู้ ทักษะ และความช านาญในแต่
ละงานมาถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ
ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน (7.2.3.1) 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่น
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

ส านักหอสมุดมีการสรุปประเด็น
ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของ
บุคลากรจากการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าเผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
ส านักหอสมุด  เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักหอสมุดน าไปเป็นแนวในการ
ปฏิบัติงาน (7.2.4.1) 

7.2.4.1 เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุด – 
Knowledge 

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

ส านักหอสมุดน าประเด็นความรู้ที่
ได้จากบุคลากรในการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บุคลากรศึกษาเป็น
แนวทางและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน (7.2.5.1) 
 

7.2.5.1 คู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านักหอสมุด 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 
 1.  2.  3.  
 4.  5.  

5 คะแนน  5 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  มยุรี ยาวิลาศ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
ณภัทร  ฉิมพาล ี

โทรศัพท์ :7401 โทรศัพท์ : 7403 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : tontangtang@gmail.com 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
มีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด         

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
 1. การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุดไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

2. มีบุคลากรส านักหอสมุดซ่ึงเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ลาออกจากงาน 2 คน ท าให้การ
ด าเนินงานในส่วนของการดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักหอสมุดไม่มีความต่อเนื่อง 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
- 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
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 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีวัตถุประสงค์ ความสามารถในการ

ท างานของระบบ ทรัพยากรที่
ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 
hardware software database 
peopleware และ facilities อื่นๆ 

 ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี
หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 
และตัวแทนแผนกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ (7.3.1.1)     

คณะกรรมการได้มีการวางพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการของส านักหอสมุด 
(7.3.1.2)   การท างานของระบบ
สารสนเทศมีการใช้อุปกรณ์และ
ทรัพยากรดังต่อไปนี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. โปรแกรม PHP , 

MySQL,Windows server2003  
3. บุคลากร แบ่งออกเป็น 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ   มีหน้าที่ในการออกแบบ
และจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ได้แก่บุคลากรของส านักหอสมุด และ

7.3.1.1 ประกาศ
ส านักหอสมุดที่ 3/2555 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด 
7.3.1.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ผู้ใช้ทั่วไป 
 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

ระบบสารสนเทศของ
ส านักหอสมุด แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
ประเภทได้แก่  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ ซ่ึงประกอบไปด้วย
ข้อมูล ดังต่อไปนี้  (7.3.2.1) 

1.1 การบริหารงานส านักหอสมุด  
1.2 แผนงานส านักหอสมุด  
1.3 สถิติของส านักหอสมุด  
1.4  รายงานประจ าปี   
2. ฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน

คุณภาพ ประกอบไปด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้    

2.1  แผนการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานส านักหอสมุด  

ปีการศึกษา 2555    
2.2  คู่มือการประกันคณุภาพ

ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2555   
2.3  คู่มือการปฏิบัติงาน ปี

การศึกษา 2555   
2.4  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 2555   
2.5  แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 

2555   
2.6  รายงานการประเมินตนเอง  

7.3.2.1 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการของ
ส านักหอสมุด 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ได้มีการประเมินความพึง
พอใจ ของการใช้งานระบบ
สารสนเทศในด้านต่างๆ โดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินระบบ
สารสนเทศ ในงานด้านความ
ครอบคลุมของเนือ้หา และตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (7.3.3.1) 

 

7.3.3.1 รายงานประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักหอสมุด
ครั้งที่   2/2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการน าผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศ
ได้น าผลการประเมินมาปรบัปรุง
ระบบสารสนเทศ และน าเสนอระบบ
สารสนเทศที่ได้มีการปรับปรุงตอ่
คณะกรรมการบริหาร (7.3.4.1) 

7.3.4.1 รายงานประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักหอสมุด
ครั้งที่   3/2556 

 5 มีการสนับสนุนข้อมูลให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

ระบบสารสนเทศส านักหอสมุดได้
มีการเผยแพร่ข้อมูลของส านักหอสมุด
ผ่านระบบเครอืข่าย แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนประกอบด้วย  (7.3.5.1) 

1. ข้อมลูส านักหอสมุดส าหรับ
บุคคลทั่วไป   

2. ข้อมลูส าหรับบุคลากร
ส านักหอสมุด   

7.3.5.1 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการของ
ส านักหอสมุด 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

5ข้อ 
 1.  2.  3.  
 4.  5.  

5 คะแนน  5 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
พิชัย 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7406 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : pichai_v@payap.ac.th 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศทีม่าจากแผนกต่างๆร่วมการด าเนินงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

มีการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศล่าช้า  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
 - 
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รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
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 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
ส านักหอสมุด ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วย
หัวหน้าแผนก และตัวแทนจากแผนก
ต่างๆ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
วางแผนและด าเนินงานด้านบริหาร
ความเส่ียงของส านักหอสมุด  (7.4.1.1) 
 

7.4.1.1ค าส่ังมหาวิทยาลัย
พายัพที่ 50/2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดับ
คณะวิชาและระดบั
หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2554-2555 
7.4.1.2 มีแผนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงอย่างชัดเจน 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ/
สถาบัน 

 ส านักหอสมุดมีการวิเคราะห์ และ
ระบุความเส่ียงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 3 ด้าน ได้แก่ความเส่ียงด้าน
กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์(7.4.2.1)  
ความเส่ียงด้านการประกันคุณภาพ 
(7.4.2.2) และความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(7.4.2.3) 

 

7.4.2.1 การระบุปัจจัยเส่ียง
จากแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  
7.4.2.2 การระบุปัจจัยเส่ียง
จาก SAR ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  
7.4.2.3 การระบุความเส่ียง
จากจุดอ่อนอื่นๆตาม
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รายงานการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ภารกิจของหน่วยงาน 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดล าดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

ส านักหอสมุดมีการก าหนดระดับ
และเกณฑ์ของการประเมินความเส่ียง 
(7.4.3.1) พร้อมกับท าการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
2  แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของ
ความเส่ียง (7.4.3.2) 
 

7.4.3.1 การประเมิน
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  
7.4.3.2 การประเมินความ
เส่ียง ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  

 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

ส านักหอสมุดมีการจัดการความ
เส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงและสูง
มาก โดยใช้เทคนิค การลดหรือ
ควบคุมความเส่ียง (7.4.4.1) และน ามา
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงใน
ประเด็นที่ได้มีการจัดการแล้วแต่ยังไม่
ได้ผล โดยก าหนดแนวทางแก้ไข 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
พร้อมกับก าหนดวันรายงานผลสรุป
การด าเนินการ (7.4.4.2) 
 

7.4.4.1 การจัดการความ
เส่ียง ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  
7.4.4.2 แผนบริหารความ
เส่ียง ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารสูงสุดที่สังกัดเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส านักหอสมุดมีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง และรายงานผล
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือ
พิจารณา (7.4.5.1) 
 

7.4.5.1 รายงานการจัดการ
บริหารความเส่ียง 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี
การศึกษา 2555  

 6 มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสูงสุดที่
สังกัดไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

ส านักหอสมุดได้น าผลประเมินมา
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่คงเหลือ 
เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
(7.4.6.1) 
 

7.4.6.1 แผนการบริหาร
เส่ียงที่คงเหลือจากปี
การศึกษา 2555 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ  
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รายงานการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 
 1.  2.  3.  
 4.  5.  

5 คะแนน  6 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี  ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
กัญฐณา  มหาวงค์ 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7411-7412 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : d_sitikarn@hotmail.com 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของส านักหอสมุดรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินงาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
- 
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รายงานการประเมินตนเอง  

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ระดบัความพึงพอใจที่มีตอ่การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
1. หลักประสทิธผิล   (Effectiveness) 3.23 
2. หลักประสทิธภิาพ (Efficiency) 3.26 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.29 
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  3.17 
5. หลักความโปร่งใส (Accountability)  3.34 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  3.12 
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  3.44 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  3.04 
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  3.08 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  3.00 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 3.197 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

3.51           3.197 - คะแนน  3.51 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: 
 มยุรี ยาวิลาศ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
มยุรี ยาวิลาศ 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7401 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : mayuree1@payap.ac.th 
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รายงานการประเมินตนเอง  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

1. ส านักหอสมุด  มีระบบสารสนเทศส านักหอสมุด เพ่ือช่วยในการบริหารและตัดสินใจ  
2. ส านักหอสมุด มีบุคลากรจากทุกแผนกร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
1. การติดต่อส่ือสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึง 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
- 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

ส านักหอสมุดมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(9.1.1.1)  ส านักหอสมุดได้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน (9.1.1.2)  มีการ
วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุด มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน (9.1.1.3) โดยมี
คณะกรรมการการประกันคุณภาพเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพส านักหอสมุด (9.1.1.4)   

9.1.1.1คู่มือประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
9.1.1.2คู่มือการประกัน
คุณภาพของส านักหอสมุด 
9.1.1.3 แผนการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
ส านักหอสมุด ปีการศึกษา 
2555 
9.1.1.4 ประกาศส านักหอสมุด 
ที่ 3/2555  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด   

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคณุภาพ
ส านักหอสมุดประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด  หัวหน้าแผนก และตัวแทน
จากทุกแผนก ร่วมกันก าหนดนโยบาย
ประกันคุณภาพส านักหอสมุด (9.1.2.1) 
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
(9.1.2.2)   จัดท าคู่มือประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุด (9.1.2.3)    
 

9.1.2.1 นโยบายประกัน
คุณภาพส านักหอสมุด 
9.1.2.2 แผนปฏิบัติการประกัน
คุณภาพของส านักหอสมุด ปี
การศึกษา 2555 
9.1.2.3 คู่มือการประกัน
คุณภาพของส านักหอสมุด 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์

ของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยพายัพมีการก าหนด

มาตรฐานและก าหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ ในเรื่อง แหล่ง
ความรู้สากล  และสร้างคนคุณภาพ  
ส านักหอสมุดไดม้ีการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในอัตลักษณ์ แหล่งความรู้
สากล  และสร้างคนคุณภาพ ดังน้ี  

ตัวบ่งช้ี 10 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากร
(9.1.3.1) 

ตัวบ่งช้ี 12 ระดบัความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ(จากนักศึกษา) (9.1.3.2) 
 

9.1.3.1  กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
บุคลากร 
9.1.3.2  ระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ(จากนักศึกษา) 
 

 

 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารต้นสังกัด ก่อนจัดส่งให้ส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาและ 3) การน าผล
การประเมินคณุภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ส านักหอสมุดมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ดังน้ี 

1.  มีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดขึ้น (9.1.4.1)  มีการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานทุก 4 เดือน 
(9.1.4.2)  และมีการประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์คุณภาพที่ส านักหอสมุด
รับผิดชอบ  (9.1.4.3)  

2.  มกีารจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดีในพันธกิจ
ฝ่ายวิชาการ เพ่ือขอความเห็นชอบ และ
จัดส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (9.1.4.4) 3.  มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์เพ่ือเป็น

9.1.4.1 คู่มือประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
9.1.4.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ของส านักหอสมุด ตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2555 (รอบ 
4, 8, 12 เดือน) 
9.1.4.3 ประเมินประกัน
คุณภาพของส านักหอสมุด 
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน 
9.1.4.4  รายงานการประเมิน
ตนเองของส านักหอสมุด 2554 
9.1.4.5 สรุปผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ  ส านักหอสมุด 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของส านักหอสมุดในปี
การศึกษาต่อไป  (9.1.4.5) 

 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรบัปรุงการท างาน 

ส านักหอสมุดมีการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปีการศกึษา 2554 มา
จัดท าแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1.5.1)  
และได้รายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานไว้ในรายงานการประเมิน
ตนเองของส านักหอสมุด (9.1.5.2) 

9.1.5.1 แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2554 
9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุง
ตามผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา 

 6 มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักหอสมุดมีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซ่ึงบุคลากรของ
ส านักหอสมุดสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้ 
(9.1.6.1) 

9.1.6.1ฐานข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพส านักหอสมุด 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บรกิารตาม
พันธกิจของสถาบัน 

ส านักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น การแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ (9.1.7.1)   

9.1.7.1ประกาศส านักหอสมุด
ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของ
ส านักหอสมุด 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบันดังนี้ 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ที่ทางส านักประกันคุณภาพ จ านวน 4  ครั้ง 
(9.1.8.1)    

2. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดเข้าร่วม
การสัมมนาด้านการประกันคณุภาพ

9.1.8.1 จดหมายเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
9.1.8.2 จดหมายเข้าร่วมการ
สัมมนาเครือข่าย QA 3 
สถาบัน 

 



50 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพซ่ึงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มีการจัด
สัมมนา QA 3 สถาบัน เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาไทยสู่อาเซียน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสัมมนา
นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์  
มหาวิทยาลัยพายัพ  (9.1.8.2)   

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

  

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 
1.  2. 3. 
4. 5. 6.  
7. 8.  9. 

4 คะแนน 
 
 8 ข้อ 

 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี ยาวิลาศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
มยุรี ยาวิลาศ 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7401 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail :mayuree1@payap.ac.th 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
1. ส านักหอสมุดมีคณะกรรมการร่วมรบัผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
2. มีระบบการประกันคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
3. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับสถาบันอื่น 
4. มีฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่งานด้านการประกันคณุภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  
- 
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รายงานการประเมินตนเอง  

องค์ประกอบที่  99 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4(kpi 26) จ ำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรที่ประสบควำมส ำเร็จหรือสร้ำงคุณประโยชน์หรือคุณค่ำแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 5  
0 >=1 

 
ผลการประเมินตนเอง 

 คณะวิชำ/หน่วยงำน/สำขำวิชำ ช่ือผู้ประสบควำมส ำเร็จ /สร้ำง
คุณประโยชน์หรือคุณค่ำแก่สังคม 

รำงวัลที่ได้รับ/  ผู้ให้รำงวัล 

นักศึกษำ บุคลำกร 
1    รำงวัลที่ได้รับ……………….. 

ผู้ให้รำงวัล…………………… 
2     
ผลรวมจ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกร A B  
จ ำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรทีป่ระสบ
ควำมส ำเร็จหรือสร้ำงคุณประโยชน์หรือคุณค่ำ
แก่สังคม 

 
A+B =………………… คน 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

     
 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี:  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 
 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E-mail : E-mail : 
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รายงานการประเมินตนเอง  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
1. .......................................................................................  
 2. ...........................................................................................  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

1. ...........................................................................................  
2. ...........................................................................................  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  
          1. ...........................................................................................  
          2. ...........................................................................................  
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รายงานการประเมินตนเอง  

องค์ประกอบที่  99องค์ประกอบตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5ผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรบริกำร (คะแนนเต็ม 5 ) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ส ำนักหอสมุด มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร เท่ำกับ 3.96  (5.1.1) 
 

การประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศกึษำ  3.79 
2. กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร   4.02 
3. กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคคลภำยนอก  4.09 
ผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ 3.96 

 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมายปีถัดไป 

3.51 3.96 3.96  3.51 
 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี:  
มยุรี  ยำวิลำศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 
พุทธมนต์  พรนิมิตร 

โทรศัพท์ : 7401 โทรศัพท์ : 7420 
E-mail : mayuree1@payap.ac.th E-mail : puttamon_p@payap.ac.th 
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รายงานการประเมินตนเอง  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในงำนด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดและร่วมสรุปผลกำร

ประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรร่วมกัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

1. กำรเกบ็แบบกำรประเมินบำงกลุ่มมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกให้ผู้ตอบแบบประเมินส่งแบบประเมินกลับมำทำงไปรษณีย์  
 2. กำรเกบ็แบบประเมินบำงกลุ่มไม่ได้ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  
           -  
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รายงานการประเมินตนเอง  

บทที่ 3 ส่วนสรุป 
 

ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 3.1 ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8   1  2  3  4  
 5  6  7  8 

5 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 1    5 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7   1  2  3  4  
 5  6  7   

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

5   1  2  3  4  
 5 

5 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 2    5 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีน าและ/หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน 

4   1  2  3  4  
 5 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.2 ผลการช้ีน าและ/หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายนอกสถาบัน 

-   1  2  3  4  5 - 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 5    5 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

5   1  2  3  4  
 5 

5 
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รายงานการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง, ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5   1  2  3  4  
 5 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5   1  2  3  4  
 5 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6   1  2  3  4  
 5  6 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 13การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

3.51   3.197 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 7    4.64 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

8   1  2  3  4  
 5  6  7  8  9 

4 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 99    4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   จ านวนนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่ประสบความส าเร็จหรือ
สร้างคุณประโยชน์หรือคุณค่าแก่
สังคม 

-   0 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลประเมินความพึงพอใจ
จากผู้รับบริการ 

   3.96 

เฉล่ียองค์ประกอบที่ 99    1.98 
 
3.2 วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 

- 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีหรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายระดับคุณภาพได้ดังน้ี 
  ช่วงคะแนน 4.51 – 5.00  ระดับคุณภาพ    ดีมาก 
  ช่วงคะแนน 3.51 – 4.50  ระดับคุณภาพ    ด ี
  ช่วงคะแนน 2.51 – 3.50 ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
  ช่วงคะแนน 1.51 – 2.50  ระดับคุณภาพ   ต้องปรับปรุง 
   ช่วงคะแนน 0.00 – 1.50 ระดับคุณภาพ   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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คณะผู้จัดท ำ SAR  (Self Assessment Report) 
 
 
1. นางมยุรี   ยาวิลาศ   ประธาน 
2. นางเพียงเพ็ญ   จ ารัสเรืองพร  กรรมการ 
3. นายพิชัย   วิมลไชยพร  กรรมการ 
4.นางสาวกัญฐณา   มหาวงค์   กรรมการ 
5. นางสาวพุทธมนต์  พรนิมิต   กรรมการ 
6. นางสาวณภัทร   ฉิมพาลี   เลขานุการ 
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