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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง 

พบว่า ส านักหอสมุดกลางมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุก
องค์ประกอบอยู่ท่ี 4.63 โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 
ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.57 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้คะแนน 5.00 คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ส่วน
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดี ได้แก่  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.50 และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  
 

องค์ประกอบ 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

ปีการศึกษา 2556 
ค่าคะแนน ผลประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
2.  การผลิตบัณฑิต(ตัวบ่งชี้ที่ 2.5) 5.00 ดีมาก 
7.  การบริหารและการจัดการ 4.50 ดี 
8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.63 ดมีาก 
 
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ส านักหอสมุดกลางสามารถด าเนินได้ดีและเป็นผู้น าทางสารสนเทศ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. สร้างบรรยากาศของพ้ืนที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ / การให้บริการ ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรเป็นการมองผลกระทบในอนาคตเป็นหลัก เช่น บุคลากร  

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
ในการอ้างอิงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ

จะต้องมีการประเมิน และแสดงข้อมูลเฉพาะตามบริบทของหน่วยงาน เช่น ระบบสารสนเทศของส านัก

หอสมุดกลางที่แตกต่างจากสารสนเทศของคณะวิชา/หน่วยงานอื่น 
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3. บทน า 

 
3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 

 ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 

          ประจ าปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557) 
 
3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

      วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
  
 3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติและพัฒนาการของส านักหอสมุดกลาง 

พ.ศ.2507 -  ส านักหอสมุดกลาง เร่ิมต้นจากหอสมุด (วังท่าพระ)  ซึง่มีฐานะเป็น แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ในอาคารส านักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ บริเวณ
ด้านหลังอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร 

พ.ศ.2517 -  ก่อสร้างอาคารหอสมุด (วังท่าพระ) เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นบน และชั้นใต้ดินมีพื้นที่ 
1,386 ตารางเมตร 

พ.ศ.2519 -  ก่อสร้างอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)  เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น มีพื้นที่ 2,266 
ตารางเมตร โดยรวมห้องสมุดเสียง ห้องปฏิบัติการทางภาษา  (อาคาร A3) เข้ากับหอสมุด ยังคงมี
ฐานะเป็นแผนกชื่อ  “แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์” 

พ.ศ.2529 -  หอสมุด (วังท่าพระ) ขยายพื้นที่บริการวารสารไปยังชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์รวม 3 คณะมัณฑนศิลป์ 

พ.ศ.2530 - หอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์) เสนอมหาวิทยาลัยจัดตั้งโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พ.ศ.2532 - “ส านักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกา โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2 หน่วยงาน คือ แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระและแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ สังกัด
ส านักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์เข้าด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา 

พ.ศ.2535 - ส านักหอสมุดกลาง แบ่งส่วนราชการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2535  
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และ หอสมุดสาขาวังท่าพระ 

พ.ศ.2536 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ย้าย มาอยู่อาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ 5,103 ตารางเมตร 
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พ.ศ.2538 - ส านักหอสมุดกลาง เร่ิมน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริการและด าเนินงาน 

พ.ศ.2540 - หอสมุดสาขาวังท่าพระ ขยายพื้นที่ไปยังตึกส านักงานอธิการบดี (เดิม) โดยที่ชั้น  3 ให้บริการโสต
ทัศนศกึษา และชั้น 4 เป็นฝ่ายวิเคราะห์     และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  รวมทั้งส่วนปฏิบัติงาน
ของส านักงานเลขานุการ วังท่าพระ 

 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ยังคงรับผิดชอบด าเนินงาน “โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 

พ.ศ.2541 - หอสมุดสาขาวังท่าพระก่อตั้งโครงการแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านศิลปะใน
ประเทศไทย (Electronic Resources on Art in Thailand – ERA) ถือเป็นห้องสมุดเสมือน
ทางศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย 

พ.ศ.2542 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคาร
หอสมุด ชั้น 2 

พ.ศ.2543 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้พัฒนาฐานข้อมูลดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป CDS/ISIS 
พ.ศ.2544 - ห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ก่อตั้งขึ้น อยู่ในอาคารเดียวกับหอสมุดสาขา วังท่า

พระ มีพื้นที่ 126 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคาร 5 ชั้น 
 - โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรแยกออก  มาจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จัดตั้ง

เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส านักหอสมุดกลาง และให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร15
ปี (พ.ศ.2545-2559)ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2544 

 - ส านักหอสมุดกลางน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MILLENNIUM มาใช้แทน  INNOPAC 
พ.ศ.2545 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ย้ายและจัดห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ 

อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 
 - หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นภายในอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3  พร้อมกับการจัด

การศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 - ส านักงานเลขานุการย้ายจากอาคารหอสมุด ไปยังอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5 
 - โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ย้ายไป ณ อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5 
 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เริ่มเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกใน

ประเทศไทย 
 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ริเริ่มโครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน 

การเรียนรู้ แก่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2549 - หอสมุดสาขาวังท่าพระ ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารให้ทันสมัยและสวยงาม 
 - หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีย้ายมาให้บริการ ณ อาคารเอกเทศ “อาคารวิทยบริการ” มี

พื้นที่ 1,949.29 ตารางเมตร 
พ.ศ.2550 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปรับปรุงอาคารหอสมุดทั้งหลัง และตกแต่งภายในอาคารเฉพาะ

อย่างยิ่ง ชั้น 1 ให้ทันสมัยและสวยงาม 
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 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดหอสมุดลักษณะ ห้องสมุดมีชีวิตเต็มรูปแบบ มีมุมกาแฟ มุมสบาย 
ส่วนนิทรรศการ และอ่ืนๆ 

 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน“ทับแก้วบุ๊คแฟร์” มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียน ครั้งที่ 1 ถือ
เป็นงานประจ าปี โดยที่พัฒนาขึ้นจากการน าร้านค้ามาจ าหน่ายหนังสือเพื่อเป็นบริการแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ ณ หอสมุด 

พ.ศ.2551 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีลานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “Knowledge Park @ 
Library” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านนอกอาคารหอสมุด 

พ.ศ.2552 - หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 ให้ทันสมัย
และสวยงาม 

พ.ศ.2555 - ส านักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งส่วนงานในก ากับภายในขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

พ.ศ.2556 - โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่า ฝ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่ง
หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556 

 - หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีสถานภาพเทียบเท่าหอสมุดทั้ง 2 วิทยาเขตตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 
19) พ.ศ. 2556 

 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดที่นั่งอ่านศึกษาเรียนรู้  นอกอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 1 
พ.ศ.2557 - ส านักหอสมุดกลาง น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Sierra  มาให้บริการและด าเนินงานแทน  

MILLENNIUM 
  

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา 

 มุ่งม่ันเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ 
 
ปณิธาน 
 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิสัยทัศน์ 
  ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับส่งเสริมการเรียนการ

สอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
     2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความส าคัญและมีคุณค่า
สามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
     4. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
     5. เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานของห้องสมุด 

 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ค่านิยม  :   บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร 

 

 

 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดองค์กรในปัจจุบัน ดังนี้  
1) ส านักงานเลขานุการ : งานบริหารและธุรการงานการเงินและพัสดุ และงานวางแผน และประชาสัมพันธ์ 
2) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  

และงานธุรการ 
3) หอสมุดสาขา วังท่าพระ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ และฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

และงานธุรการ (รวมกับงานส านักงานเลขานุการ)  
4) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  : งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งาน

โสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ 
5) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บุคลากร 

ส านักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 109 คน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 อัตราก าลังของส านักหอสมุดกลาง 
                                   (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) 

 (หน่วย :อัตรา/คน) 
                                   ต าแหน่ง ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม 

หน่วยงาน บรรณารักษ์ ต าแหน่งอื่นๆ ประจ า ชั่วคราว ทั้งสิ้น 

1. ส านักงานเลขานุการ - 11 - 4 15 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์ 15 18 5 12 50 

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 8 13 3 6 30 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  4 2 - 4 10 

5. หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยศลิปากร 1 2 - 1 
 

4 
 

รวมท้ังสิ้น 28 46 8 27 109 
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งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2556 ส านักหอสมุดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 57,919,200 บาท ซึ่งจ าแนก
ตามหน่วยงาน ดังนี้ ส านักงานเลขานุการ 9,127,800 บาท หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  28,304,000 บาท  
หอสมุดสาขาวังท่าพระ  16,326,900 บาท หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4,160,500  บาท  (ไม่ได้รวมงบ
ส่วนกลางโครงการจดหมายเหตุฯ 435,200 บาท) 
 

ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ ปี 2556 
 

ปี 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณโครงการ
พิเศษ 

2556 29,930,300 27,988,900 - 57,919,200 

2555 28,133,900 28,574,400 - 56,208,300 
2554 27,923,300 22,437,700 - 50,361,000 

 
 

ตารางท่ี 3 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
              จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,201,997.60 3,047,526.09 154,47.51 95 

2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 3,339,178.44 3,296,526.55 42,651.89 99 

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

14,685,177.96 12,153,345.02 2,531,832.94 83 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,338,900.00 3,176,257.46 162,642.54 95 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,393,646.00 2,991,795.98 401,850.02 88 

6. หมวดเงินอุดหนุน - - - - 

7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 - 100 

8. งบด าเนินการ - - - - 

9. งบลงทุน - - - - 

รวม 27,988,900.00 24,695,451.10 3,293,448.90 88 
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การพัฒนาบุคลากร 
 ส านักหอสมุดกลาง ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน  1 ราย ณ 
วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหมย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ภายในประเทสอีก จ านวนทั้งสิ้น 86 ราย 
 
อาคารสถานที่ 
 ส านักหอสมุดกลาง มีพ้ืนที่อาคารทั้งสิ้น18,369 ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 4 พื้นที่จ าแนกตามหน่วยงาน 

                                                                                                (หน่วย :ตารางเมตร) 

หน่วยงาน พื้นที่ 

1. ส านักงานเลขานุการ  1,528.00 

2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 10,715.00 
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 1,701.00 
4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4,208.00 

5.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 217.00 

รวมทั้งสิ้น 18,369.00 

 
 
4.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

4.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2553 ก าหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

4.2  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการ และบุคลากร  ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง 
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5.  วิธีการประเมิน 
5.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจ
เยี่ยม โดยศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 ของส านักหอสมุดกลาง และเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงพร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์
ผู้บริหารและบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งได้
น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารหัวหน้างาน บุคลากร และผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก
หอสมุดกลางโดยมีข้อสรุป ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ องค์ประกอบ 
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 

องค์ประกอบ 1, 7 
อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน 
ภญ. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 

องค์ประกอบ 2, 8 
อาจารย์เนตรชนก ฤทธาคนี 
อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

องค์ประกอบ 5, 9 
นางสายสมร สุระแสง 

 
5.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง ของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบรายการตามบันทึกภาคสนามส าหรับผู้
ประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้  และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 

5.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมสรุปผลของ ส านักหอสมุดกลาง เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้เสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้  
  

5.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
      คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 กับเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ ตรวจสอบรายการ
ตามบันทึกภาคสนามและจากการตรวจเยี่ยมสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
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6. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 แล้วเห็นว่าส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 
1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) องค์ประกอบที่ 2 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.5) องค์ประกอบที่ 7 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.4) องค์ประกอบที่ 8 (ตัว
บ่งชี้ที่ 8.1) และองค์ประกอบที่ 9 (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1) จ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ [ส าหรับองค์ประกอบที่ 5 (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
และ 5.2) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ไม่รวมค านวนคะแนน]    ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางท่ี 5     ตาราง ป1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของส านัก
หอสมุดกลาง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    6 ข้อ - 8 ข้อ 5 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

ตามระบบ CHE 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 จ านวนบริการเชิงรุก 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 

4 ข้อ - 4 ข้อ 4 4  
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เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  ค านวณเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

ตามระบบ CHE 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของส านัก
หอสมุดกลาง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 2 

ไม่ได้ในเกณฑ์ข้อ2,4 และ5 
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 5 2 ไม่ได้ในเกณฑ์ข้อ3,4 และ5 

ตัวบ่งชี้ 5.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

5 ข้อ  5 ข้อ 5 5  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

4 ข้อ  4 ข้อ 4 4  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 2.00  ไม่ค านวณคะแนนทั้ง 

ตามระบบ CHE 5.00 2.00 องค์ประกอบ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของส านัก
หอสมุดกลาง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
5 ข้อ - 5 ข้อ 5 4 ไม่ได้ในเกณฑ์ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 5 

ใช้ผลการประเมินระดับเดียวกบั
ของสถาบัน  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ - 6 ข้อ 5 4 ไม่ได้ในเกณฑ์ข้อ 6 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.50   
ตามระบบ CHE 5.00 4.50  

องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

ตามระบบ CHE 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของส านัก
หอสมุดกลาง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ - 9 ข้อ 5 4 ไม่ได้ในเกณฑ์ข้อ 9 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.00   

ตามระบบ CHE 5.00 4.00  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.63   

ตามระบบ CHE 5.00 4.63  
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7.   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการและตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 7.1 สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป. 2 ตาราง ป. 3  ตาราง ป. 4 และตาราง ป. 5) 
 
  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตารางท่ี ป. 2) 
ตารางที่ 6 ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2556 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

I P O เฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

  5.00  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี2 การผลติบณัฑิต (2.5) 5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ 

 4.50  4.50 
ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ 

 5.00  5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

 4.00  4.00 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 4.57  4.63 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   
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ตารางท่ี 7 ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                            ประจ าปีการศึกษา 2556 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การ
ด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การ
ด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การ
ด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การ
ด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การ
ด าเนินงานระดับดมีาก 

I P O เฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต        

2. มาตรฐานดา้นการบริหารจัดการการอุดมศึกษา        

ก.มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา   4.67  4.67 ดีมาก 

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 5.00   5.00 ดีมาก 

3. มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู ้   4.00  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00 4.57  4.63 ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดีมาก  

ดี
มาก   
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ตารางท่ี 8 ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการส านักหอสมุดกลาง  
                            มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556  (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P  เฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย       

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.60  4.67 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  4.00  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 4.57  4.63 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   
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ตารางท่ี 9  ตาราง ป. 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
                             มหาวิทยาลัยศิลปากรประจ าปีการศึกษา 2556 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O เฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ
และความพร้อมในการจดั
การศึกษา      

(1) ด้านกายภาพ 5.00   5.00 ดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ      

(3) ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจัดการ  4.50  4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

5.00 4.57  4.63 ดีมาก 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    

 

(1) ด้านการผลติบัณฑิต      

(2) ด้านการวิจัย      

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

     

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

     

เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน 5.00 4.57  4.63 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก  ดีมาก  
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7.2  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์ประกอบ 
 ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-- -- 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลางยังไม่ท้าทาย 
ยังเป็นแผนปฏิบัติงานปกติ 
 
 

ควรน าผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่เน้น
การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ ที่เน้น
การก้าวทันเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการก าหนดปฏิทินและวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้มีการประเมินและปรับปรุงทันตามก าหนด 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า
ปีละ 1 ครัง้ 
 

ควรมีการประเมินให้ครอบคลุมผู้รับบริการทุกระดับ 
และทุกหน่วยงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-- -- 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีการเก็บข้อมูลตัวอย่างของผู้รับบริการให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับประชากรของแต่ละหอสมุด โดย

ควรประเมินให้ครบทุกกลุ่มผู้รับบริการ นักศึกษาทุกระดับชั้น อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้เข้าใช้อื่นๆ 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงกับพันธกิจ
หลักของส านักหอสมุดกลาง ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนโดยรอบ  เช่น โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต โครงการห้องสมุดสุดหรรษา โครงการหนังสือมือ
สอง เป็นต้น 

ควรมีการประเมินผลกระทบ ประโยชน์ และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้สามารถ
น ามาพัฒนาการบริการในรอบต่อไป 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ขาดการวางแผนการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ชัดเจน 
 

ควรมีการพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างให้มากข้ึน และเน้น
การบูรณาการ 

ข้อเสนอแนะ  
 มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี คือ โครงการสายใยทอถักรักษ์ผืนผ้าตะวันตก 
“ผ้าขาวม้าร้อยสี” ที่ใช้หลักการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในวงกว้าง แสดงถึง
ความเป็นผู้น าสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก ควรจะใช้กลยุทธ์นี้เป็นจุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของส านักหอสมุดกลางและมหาวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ที่ก้าวไกลที่จะน าหอสมุด

ไปสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ภูมิภาคตะวันตก 
 

2. แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ท าให้บุคลากรทุก
ระดับมีความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี 
 
 

3. มีระบบสารสนเทศของตนเองที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารจัดการหอสมุดกลางให้มุ่งสู่การ
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

1. ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
บุคลากรทุกระดับและทุกวิทยาเขต  เช่น ควรมี
การจัดการความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน  

2. ควรมีระบบประเมินคุณภาพของการท างานให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลให้ครบถ้วน  นอกจากนี้จะต้อง
แก้ปัญหาความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
ในอนาคต 

3. ควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังในส่วน
ของส านักหอสมุดกลางและส่วนที่เชื่อมโยงกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ควรน าสารสนเทศที่
จัดท ามาใช้ในการบริหารจัดการให้ครบทั้งหมด 
รวมทั้งเพ่ือการประกันคุณภาพด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่
สามารถแก้ด้วยระบบควบคุมภายในได้ 
 
2. มีการวางแผนการจัดการความรู้ที่ดีตรงกับ
วิสัยทัศน์ แต่ไม่ได้มีการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร  

1. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สะท้อน
ถึงความเสี่ยงที่แท้จริงของหอสมุด เพื่อรองรับ
อนาคต 

2. ควรมีการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่องในประเด็น
เดียวกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-- -- 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

-- -- 
ข้อเสนอแนะ ควรจัดหลักฐานประกอบการรายงานเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ประกันคุณภาพ 
 

ควรมีการพัฒนาต่อยอดการใช้แอพพลิเคชั่น (web 
on mobile) เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่
ประชาคมในวงกว้าง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
การเขียนรายงานและหลักฐานอ้างอิงไม่สะท้อนผล
การด าเนินงานที่แท้จริง 

ควรจัดท ารายงานการประเมินและหลักฐานให้เห็น
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับส านักฯ 

1. ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ส านักหอสมุดกลางสามารถด าเนินได้ดีและเป็นผู้น าทาง

สารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. สร้างบรรยากาศของพ้ืนที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ / การให้บริการ ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรเป็นการมองผลกระทบในอนาคตเป็นหลัก เช่น บุคลากร  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

ในการอ้างอิงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ

จะต้องมีการประเมิน และแสดงข้อมูลเฉพาะตามบริบทของหน่วยงาน เช่น ระบบสารสนเทศของส านัก

หอสมุดกลางที่แตกต่างจากสารสนเทศของคณะวิชา/หน่วยงานอื่น 
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7.3 จุดเด่นใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการทาง
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปว ฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมที่
สร้างขึ้น 
 - ส านักหอสมุดกลางมีระบบสารสนเทศเฉพาะเพ่ือการพัฒนาการบริการ / การบริหารจัดการ ทีดี 
 
 
7.4 ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในหัวข้อแนวทางน าผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนา (โดยพิจารณาจากบทที่ 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ ส่วนสรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนาในหัวข้อ แนวทางน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบว่าแนวทาง
ดังกล่าวนั้น ตรงกับความเห็นของผู้ประเมินหากผู้ประเมินไม่พบหัวข้อดังกล่าว ให้ผู้ประเมินขอจากคณะวิชา) 
 
 เห็นด้วยกับการพัฒนาตามแผนที่น าเสนอ เช่น การมุ่งสู่ห้องสมุดออนไลน์  เพ่ิมช่องทางการให้บริการที่
ทันสมัย 

 
 

 

 

 

 


