
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
(วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันศุกรท์ี่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก

หอสมุดกลาง พบว่า ส านักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 (ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และตัวชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของ
หน่วยงาน ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 4.78) โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ 
“ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 เมื่อรวมกับผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ภารกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี
มาก” คะแนนเฉลี่ย 4.85 มีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 
5.00 และผลผลิตหรือผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 4.71 และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
จ าแนกตามรายองค์ประกอบ ส านักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดมีาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดมีาก 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 4.78 ระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

กระบวนการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง ตามระบบและกลไก ที่สถาบันนั้น

ๆ ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้ส านักหอสมุดกลางทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้ส านักหอสมุดกลางทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนา จุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิชา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจ

เยี่ยมโดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
ของส านักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 

2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิง
ตามรายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมตามก าหนดการ จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมิน

ตนเองของส านักหอสมุดกลาง โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินราย
องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 กับเอกสารอ้างอิงและ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

วันศุกร์ที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

09.00-09.20 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและ
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลาง 

 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

 

09.20-10.00 น. 
(09.20-09.30) 

 
(09.30-09.40) 

 
(09.40-09.50) 

 
(09.50-10.00) 

น าเสนอ : ผลงานเด่น 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

10.00-11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

13.00-14.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง  

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

จ ำนวนหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบรวมทุกระดับ 2

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี

1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 1 2 3 4 5 6 5
4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 3 4 5 6 5
5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร

5.00
ผลกำรประเมินระดับคณะวิชำ

2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย วิทย์และเทคโนโลยี

วิทย์สุขภำพ

มนุษย์สังคม

มนุษย์สังคม1

คะแนนเฉล่ีย

กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก

วิทย์สุขภำพ

มนุษย์สังคม2

มนุษย์สังคม3

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ค่ำ FTES ป.ตรี ป้อนข้อมูลลงใน 
P11-P13 หรือ P14-P16  หรือ P17-P19 ค่ำ FTES บัณฑิตศึกษำ ป้อนข้อมูลลงใน Q11-Q13 หรือ 
Q14-Q16 หรือ Q17-Q19)

วิทย์และเทคโนโลยี1

วิทย์และเทคโนโลยี2

วิทย์และเทคโนโลยี3

วิทย์สุขภำพ1

วิทย์สุขภำพ2

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ วิทย์และเทคโนโลยี

มนุษย์สังคม

วิทย์สุขภำพ3

ช่ือคณะท่ีท ำกำรประเมิน
ส ำนักหอสมุดกลำง

กลุ่มสถำบัน
เลข 1 แทนสถำบันกลุ่ม ข และ ค2
เลข 2 แทนสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง

ตัวบ่งช้ีคุณภำพ
 ผลกำรด ำเนินงำน

คะแนนกำรประเมิน
(ตำมเกณฑ์ สกอ.)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)ตัวหำร

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
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1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
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คณะ

ผลกำรประเมิน
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก

1 6

2 3
3 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก

4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก

5 2 - -
รวม 13 4 7 2

5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก
กำรด ำเนินงำน

ระดับดีมำก

คะแนนเฉล่ีย

ผลกำรประเมิน

ส ำนักหอสมุดกลำง
ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ

องค์ 
ประกอบ ท่ี

คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย

จ ำนวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริม 
1. การบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน 
1. ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนแผนบริการวิชาการท่ี

สะท้อนพันธกิจและงบประมาณ 
2. มีความต่อเนื่องในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งมีการติดตามและปรับปรุงในทุก
ปีของการด าเนินงาน 

2. ในการประเมิน เชิ งคุณ ภาพควรใช้ เครื่องมือกึ่ ง
โครงสร้างหรือมีโครงสร้างที่มีค าถามสอดคล้องกับ
ประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการ 

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์กว้างไกล 1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ให้ท้าทายเพื่อน าไปสู่

เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีจิตวิญญาณและมุ่งม่ันในการ

พัฒนาส านักหอสมุดกลางสู่องค์กรนวัตกรรม 
2. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลัก ที่ตรง

กับพันธกิจหลักหรือเป้าหมายของการบริหารในแต่ละ
ประเด็น 

3.  ยึดหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ความ
คุ้มค่าในการใช้เงิน) 

3. น าแนวคิดการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร เช่น 
OKR , Design Thinking เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น  

4.  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ภายในองค์กร 

4. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเก็บข้อมูล ส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น QR 
Code , Google Form  

5.  มีการท าฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 5. น าแนวคิด  Digital Marketing มาใช้ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานและบริการตามพันธกิจของส านักหอสมุดกลาง 

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการจัดท าคู่มือเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรส านักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2565 

 
 
 
 
 



-7- 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม)   แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการ และความจ าเป็นเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลที่ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และงบประมาณ 

- 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
จุดแข็ง 

หน่วยงานมีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในรอบปีที่ผ่านมาปรับปรุง
ครอบคลุมในทุกประเด็นและมีโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. หน่วยงานควรพัฒนาสารสนเทศของทุกวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงคุณภาพอย่างน้อยตาม

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มตัวบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์ตามภารกิจหลัก
3. พัฒนาบทบาทของส านักหอสมุดกับการเป็น E- Research Support (เช่นเข้าถึงง่าย สะดวก

รวดเร็ว/การหาโจทย์วิจัย/ แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก)




