
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

วันที่ 6-7 มีนาคม 2549

1.  กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1)  รองศาสตราจารย ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล ประธานกรรมการ
2)  รองศาสตราจารย ดร.โพยม  วงศภูวรักษ กรรมการ
3)  รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว  สวางเจริญ กรรมการ
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศา  แซเตียว กรรมการ
5)  นายมานะ  รักษวงศ เลขานุการ

2.  ขอมูลของคณะ/หนวยงาน (โดยสังเขป)
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ

ในสมัย นพ.สวัสด์ิ  สกุลไทย เปนอธิการบดี (พ.ศ.2516-2518) ที่ตองการรวบรวมหองสมุดคณะตางๆ
เขาดวยกนั ซึง่ในขณะนัน้ประกอบดวย หองสมดุคณะวทิยาศาสตร และหองสมดุวศิวกรรมศาสตร โดยใช
ชือ่ หอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร เพือ่เปนอนสุรณแด คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร ซึง่เปนผูมอุีปการ
คุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521
โครงสรางสวนราชการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปจจุบัน มีฐานะเปนฝายสังกัด
สํานักวิทยบริการ ซึ่งมีสํานักงานอยูที่วิทยาเขตปตตานี แตการทํางานโดยพฤตินัยเปนอิสระตอกัน และ
ในการบรหิารงานของฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร มรีองอธกิารบดฝีายวชิาการ เปนผูบริหารสงูสดุ มี
หวัหนาฝายหอสมดุคณุหญงิหลงฯ เปนผูบริหารงาน และมกีารแบงหนวยงานภายในเปน 3 กลุมงาน คือ
กลุมบริการ กลุมงานเทคนคิ และกลุมงานธรุการ ดําเนนิงานภายใตวตัถปุระสงค เพือ่เปนแหลงกลางในการ
ใหบริการสารสนเทศทางวชิาการแกคณาจารย นกัศกึษา ขาราชการของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร เพือ่
สงเสรมิประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการวิจัย เพื่อเปนแหลงบริการสาระสนเทศแกชุมชนภาคใต
และเพื่อเปนศูนยประสานงานบริการสารสนเทศกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร ไดประกาศวสัิยทศันเปนหองสมดุดจิทิลั (Digital Library) ที่
ทนัสมยัสมบรูณแบบ เปนศนูยกลางในการใหบริการสารสนเทศทกุประเภทโดยไมจาํกดัเวลา และแหลงสาระ
สนเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการทางดานการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการให
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งเปนศูนยสาระสนเทศทองถิ่น อันจะนํา
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
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3.  วัตถุประสงค

1)  เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานและบริการ
2)  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงาน ตามระบบและกลไกการประกัน

           คุณภาพ
3)  เพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส ส่ิงคุกคาม เพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
4)  ยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน
5)  เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4.  วิธีการ
1)  ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน
2)  ศึกษาเอกสาร
3)  สัมภาษณ

3.1)  หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
3.2)  หัวหนากลุมงานและบุคลากร ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
3.3)  ผูใชบริการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไดแกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และระดบับัณฑติศกึษา อาจารย ขาราชการมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร และบคุลากรภายนอก

4)  เยี่ยมชมสถานที่
4.1)  กลุมงานบริการ
4.2)  กลุมงานเทคนิค
4.3)  กลุมงานธุรการ

5.  แผนการประเมินคุณภาพ

วันที่ - เวลา สถานที่ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ
30 ม.ค.49
14.30-16.00 น.

หองประชุมโครงการจัดตั้ง
คณะการแพทยแผนไทย

ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ
ประเมิน/กําหนดวันประเมิน

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

15 ก.พ.49
08.30-09.30 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
ประชุมวางแผนซักซอม
และตรวจสอบเอกสาร

08.30-09.30 น.

09.30-10.00 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ นํา
เสนอผลการดําเนินงาน
โดยเนนดานตาง ๆ ดังนี้
1. จุดเดน
2. นวัตกรรม

09.30-10.00 น.
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วันที่ - เวลา สถานที่ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ
3. การปรับปรุง

ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ ของปทีผ่านมา

       4.  ปญหาและความ
            ตองการ

10.00-10.30 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ซักถามประเด็นขอสงสัย

- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภาย
ใน
- ผูบริหารฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

10.30-12.00 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

ตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

13.00-13.45 น. กลุมงานบริการ ตรวจเยี่ยมกลุมงานบริการ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
และผูเกี่ยวของ

13.45-14.30 น. กลุมเทคนิค ตรวจเยี่ยมกลุมงานเทคนิค คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
และผูเกี่ยวของ

14.30-15.15 น. กลุมงานธุรการ ตรวจเยี่ยมกลุมงานธุรการ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
และผูเกี่ยวของ

15.15-16.30 น. หองประชุมเล็ก
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

สัมภาษณผูใชบริการ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

16 ก.พ.49
09.00-11.00 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2

ฝายหอสมดุคณุหญงิหลงฯ
สรุปการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน
11.00-12.00 น. หองประชุมเล็ก ชั้น 2

ฝายหอสมดุคณุหญงิหลงฯ
แจงผลการประเมินและใหขอมูล
ยอนกลับจากการตรวจเยี่ยมและ
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภาย
ใน
- ผูบริหารฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ
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6.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร

มาตรฐานที่ 2, 3 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการเรียนรู
                      มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  เนนรูปแบบและกระบวนการใหบริการในเชิงรุก
เปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ มีการใหบริการ
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง และไดจัดบริการให
ผูใชเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

มกีารพฒันานวตักรรมเพือ่ใหบริการในระบบ E-Services คือ ระบบเอกสารสาํรองอเิลก็ทรอนกิส
(E-Reserve)  ระบบ Tape Online มีระบบการซื้อโควตางานพิมพโดยการเติมเงินดวยตนเองผาน Web
(PINCARD) มีระบบจัดเก็บ log file สําหรับการใหบริการ Internet Café และกําหนดเวลาการใชของผู
ใชบริการ   มีการพัฒนา Virtual Library Tour และ Online Tutorial   เพื่อแนะนําหองสมุดและแนะนํา
การใชฐานขอมลูเพือ่ใหผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และยงัมกีารใหบริการผูรับบริการถงึหนวยงาน
เชน  การจัดบริการ Reference Service On Site โดยนําบริการตอบคําถามและชวยการคนควาออกไป
สูคณะ/หนวยงาน

มีการแจงขาวสาร/กิจกรรม/บริการใหมๆ แกผูใชบริการในหลายลักษณะตามความตองการของ
ผูใช และจัดทําโครงการเพื่อนตามตัวเลม  สําหรับผูใชบริการที่หาตัวเลมที่ชั้นไมพบ มีระบบการจัดการ
กับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ มีระบบการสื่อสารกับผูใชบริการทั้งทางตรงและผานบอรด
ประชาสมัพนัธ มกีระบวนการพฒันาผูใหบริการ   โดยการจดัโครงการประกวดขวญัใจผูใชบริการ  ทีผู่ใชบริการมี
สวนรวมในการแสดงความเห็น หรือประเมินผูใหบริการโดยตรง

มีความรวมมือกับศูนยคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติข้ึนใชเอง เพื่อลดการ
พึ่งพาการซื้อระบบจากตางประเทศ เปนการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม

ในสวนของมาตรฐานที ่ 3 ตัวบงชี ้ 3.6 คาใชจายทัง้หมดทีใ่ชในระบบหองสมดุ และศนูยสารสนเทศ
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ วารสาร ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตํ่ากวาป
งบประมาณ 2547 แตทางหองสมดุไดพยายามจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในรปูภาคหีองสมดุ (Library
Consortium) มีการรวมกันพัฒนา Digital Collection และโครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปงบประมาณ 2548 จึงมีวารสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มจาก
ปงบประมาณ 2547 รอยละ 28  และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs  สามารถจัดใหมีการคนขอ
มูลบรรณานุกรมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาถึง 24 แหง เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน
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มาตรฐานที่ 4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ในปงบประมาณ 2548 มีงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เร่ือง คือ พฤติกรรมการเขา
ใชหองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตยังไมมีการนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนางานบริการอยางเปนระบบ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรสวนใหญยังขาดทักษะในดานนี้

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ในปงบประมาณ 2548   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชน
ไดเกินเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs มีการเปดบริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอก ใหบริการเยี่ยมชม
หองสมุดแกบุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ฝกงานใหกับนักศึกษาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรจากสถาบันตางๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมแลหนัง แลตน
การจัดงานสัปดาหหองสมุด และนิทรรศการออกรานจําหนายหนังสือ โครงการบริจาคหนังสือใหกับ
โรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิและอื่นๆ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคน
สารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ต แกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงานในจังหวัดสงขลา

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ในปงบประมาณ 2548   ฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร  ไดดําเนนิการใหบริการวชิาการ
แกชมุชน ไดเกนิเปาหมายทีก่าํหนดไวใน KPIs มกีารเปดบริการหองสมดุใหกบับุคคลภายนอก ใหบริการ
เยีย่มชมหองสมดุแกบุคคลภายนอกทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ ฝกงานใหกบันกัศกึษาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรจากสถาบันตางๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมแลหนัง-แลตน
การจัดงานสัปดาหหองสมุด และนิทรรศการออกรานจําหนายหนังสือ โครงการบริจาคหนังสือใหกับ
โรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิและอื่นๆ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคน
สารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ต แกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงานในจังหวัดสงขลา

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมดุคณุหญงิหลงฯ จดันทิรรศการเพือ่สงเสรมิใหเกดิความเขาใจ
และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของทองถิ่นและของชาติ มีการจัดนิทรรศการเพื่อสงเสริม
ใหเกดิความเขาใจและศรทัธาในสถาบนัทางศาสนา มกีารกาํหนดใหบุคลากรแตงกายดวยผาไทย สัปดาหละ 1
คร้ัง สงบคุลากรเขารวมแขงขนักฬีาบคุลากรมหาวทิยาลยั และเขารวมกจิกรรมดานทาํนบํุารุงศลิปวฒันธรรมที่
มหาวทิยาลยัจดัขึน้ในโอกาสตาง  ๆตลอดจนจดังานวนัทาํบญุอทุศิสวนกศุลใหคุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร
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นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงของศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู 
โดยไดรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศเกีย่วกบัทองถิน่ภาคใตใหบริการกบันกัศกึษา  อาจารย    และบคุลากรที่
สนใจ

ขอสังเกต
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมเปนลายลกัษณอักษร แตไมไดประเมนิงานดานนีใ้หครบวงจร PDCA-P และไมมกีารวเิคราะห
จดุออนจดุแขง็

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การบรหิารจดัการของฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร เปนไปตามนโยบายและเปาหมาย
โดยมแีผนกลยทุธ พ.ศ.2546 – 2549 เปนตวักาํกบั การบรหิารจดัการยงัคงเนนการบรหิารทีม่ปีระสิทธภิาพ
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวน วิเคราะหปญหาในการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการใหบริการที่เปนเลิศโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ปรับแนวคิด
บุคลากรใหเห็นความสําคัญของลูกคา (Customer Oriented) อยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับการ
พฒันาบคุลากรใหมศัีกยภาพ  มคีวามกาวหนาทางวชิาชพี เพือ่ชวยขบัเคลือ่นองคกร ในปงบประมาณ 2548
บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางนอย 1 คร้ัง/ป เปนไปตาม KPIs ที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR)

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใตในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง
อรรถกระวสุีนทร ไดเปดบริการหองสมดุใหกบัชมุชน  เฉลีย่ 13 ชัว่โมง/วนั   มปีระชาชนจากภายนอกมาใช
บริการ   จาํนวน 23,470   คน   และไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในภาคใต ดังนี้
โครงการบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา จํานวน 5 แหง โครงการบริจาค
หนงัสอืมอืสองใหโรงเรยีนบานคลองสง จงัหวดัชมุพร จดัโครงการศกึษานอกหองเรยีน กจิกรรมแลหนงั-แลตน
รวมจัดกจิกรรมเปดหองสมดุสูชมุชนในงาน มอ.วชิาการ โดยเปดหองสมดุใหประชาชนเขาใชฟรี  จดั Virtual
Library Tour จดัอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่งกลยทุธการเขาถงึและการสบืคนสารสนเทศผานระบบอนิเตอรเนต็แก
บุคลากรหองสมดุ/สถาบนั/หนวยงานในจงัหวดัสงขลา นอกจากนีไ้ดจดังานนทิรรศการจาํหนายหนงัสอืและ
ส่ือการเรียนรูราคาถูกจากสํานักพิมพ/รานคาตางๆ รวมทั้งการบริจาคอุปกรณและครุภัณฑใหกับ
หองสมุดโรงเรียนในภาคใต
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ขอสังเกต
กิจกรรม/โครงการที่รายงานในมาตรฐานนี้ซ้ําซอนกับกิจกรรม/โครงการที่รายงานในมาตรฐาน

ดานการบรกิารวชิาการ (มาตรฐานที ่ 5) ดูเหมอืนวาตวับงชีท้ีม่หาวทิยาลยักาํหนดใหรายงานในมาตรฐานนี้
อาจจะไมจาํเปนและไมเหมาะสมทีจ่ะกาํหนดใหเปนการรายงานของฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร
มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานวิเทศ
สัมพันธ    แตในฐานะหอสมดุกลางของมหาวทิยาลยัฯ จะมชีาวตางประเทศมาเยีย่มชม ศึกษาดูงาน และ
ใชบริการ มีบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ จึงควรจะมีการกําหนดนโยบายและแผนงานไวดวย

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร ไดดําเนินการใหมีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA-P โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพ 
องคประกอบตามพันธกิจและภารกิจ มีแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ การพัฒนากระบวนการทํางาน 
การบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการมี
สวนรวม ตลอดจนนําผลการประเมินที่เปนจุดออนและขอเสนอแนะ มาจัดทําแผนพัฒนา ปรับเปาหมาย
และตัวชี้วัดบางตัวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ

การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวขางตน  ทําใหผลการประเมินตนเองในปงบประมาณ 2548 
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2547 ในทุกองคประกอบ และผลการประเมินตนเองทั้งตามองคประกอบและ
ตามมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม (4.6) อยางไรก็ดี ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร ประสบ
ปญหาบางประการที่เปนปจจัยนอกเหนือการควบคุม เชน งบประมาณ และอุปกรณคอมพิวเตอร
เกา ซึ่งฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป
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7.  ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงช้ี
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
       สําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง

3) ดานปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.2 การใหบริการคอมพิวเตอร (ชั่วโมง/วัน โดย

เฉล่ีย  7 วัน/สัปดาห)
< 5 ชั่วโมง          = 1  คะแนน
> 5-6 ชั่วโมง       = 2  คะแนน
> 6-7 ชั่วโมง       = 3  คะแนน
> 7-8 ชั่วโมง       = 4  คะแนน

       > 8 ชั่วโมง            = 5  คะแนน

13 13 13

ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

3.3 การใหบริการหองสมุด (ชั่วโมง/วันโดย
เฉล่ีย 7 วัน/สัปดาห)
< 5 ชั่วโมง          = 1  คะแนน
> 5-6 ชั่วโมง       = 2  คะแนน
> 6-7 ชั่วโมง       = 3  คะแนน
> 7-8 ชั่วโมง       = 4  คะแนน
> 8 ชั่วโมง          = 5  คะแนน

13 13 13 ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุน
                    การเรียนรู
ตัวบงช้ี
3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา
และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา
ลดลง > 10% ของปที่ผานมา       = 1  คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา   =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา  = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา     = 5  คะแนน

1,283:1 1,096 :1 ปรับปรุง
(1)

ปรับปรุง
(1)

3.7 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส (ชื่อเรื่อง)
ลดลง >10% ของปที่ผานมา       = 1 คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา    =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                   = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา   = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา      = 5  คะแนน

7,069 13,875 17,821 ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)
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3.8 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ลดลง >10% ของปที่ผานมา       = 1 คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา   =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา  = 4  คะแนน

        เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา     = 5  คะแนน

1,294 14,715 ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

3.9 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project

       < รอยละ 50 จากจํานวนที่ไดรับ          =  1  คะแนน
       > รอยละ 50-60 จากจํานวนที่ไดรับ    =  2  คะแนน
       > รอยละ 60-70 จากจํานวนที่ไดรับ    =  3  คะแนน
       > รอยละ 70-80 จากจํานวนที่ไดรับ    =  4  คะแนน
       > รอยละ 80 จากจํานวนที่ไดรับ         =  5  คะแนน

1,295 3,141 2,970 ดีเยี่ยม (5) ดีเยี่ยม (5)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดีมาก (4) ดีมาก (4)

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
2.7 ปจจัยเกื้อหนุน
2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและ

การสรางฐานขอมูล
(1) มีนโยบายและแผนในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและการสรางฐานขอมูล
(2) ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(3) ประเมินผลการดําเนินงาน
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนา
(5) ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสรางฐาน
ขอมูล

1.0

0.8
0.6
0.6
0.6

1.0

0.8
0.8
0.8
0.6

1.0

0.8
0.8
0.8
0.8

1.0

0.8
0.8
0.8
0.8

รวม 3.6 4.0 4.2 4.2 ดีมาก
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

2.7.2    การบริการสารสนเทศ
(1) มีแผนในการใหบริการ
(2) ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
(3) ประเมินผลการใหบริการ
(4) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ
(5) ใหผูใชบริการมีสวนรวมในการประเมินผล

0.8
0.8
0.6
0.6
0.8

1.0
0.8
1.0
0.8
1.0

1.0
1.0
1.0
0.8
1.0

1.0
1.0
1.0
0.8
1.0

รวม 3.6 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 3.6 4.3 4.5 4.5 ดีมาก

ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา

(1) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานทักษะ
สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนฯ

(3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
(5) ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการประเมิน

1.0

0.8

0.6
0.8
1.0

1.0

0.8

1.0
0.8
1.0

1.0

1.0

1.0
0.8
1.0

1.0

1.0

1.0
0.8
1.0

รวม 4.2 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 4.2 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

จุดออนและขอเสนอแนะ

ยังมีผูใชบริการ E-book นอย อาจไมคุมคาหากใชงบประมาณจํานวนมากของมหาวิทยาลัย
ซื้อเอง เนื่องจากขณะนี้มีผูผลิตเพียง 2 บริษัท และยังมีปญหาในการพัฒนาระบบการใช E-book  ทําให
ไมสะดวกในการใชงาน ตองเปดอานทีละหนา ไมสามารถสั่งพิมพได ไมสามารถ load ขอมูลได และ
E-book ของบางบริษัทอนุญาตใหใชไดทีละ 1 คน   ขณะนี้จึงยังไมควรทุมงบประมาณในสวนนี้มากนัก
แตใหมีไวบางเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการใช

นักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยอยูนอกมหาวิทยาลัย  ยังไมสามารถสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลของหอสมุดฯจากที่พักได  ควรมีการสํารวจความตองการในประเด็นนี้ และนําเสนอขอมูลตอ
ผูรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

ระบบหองสมุดอัตโนมัติยังพัฒนาไมแลวเสร็จ    ทําใหมีขอมูลบางสวนที่แสดงสถานภาพไม
ถูกตองในชวงทดลองใช ทําใหบริการลาชา และผูใชบริการยังไมพึงพอใจมาก   ควรเรงพัฒนาใหเสร็จ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ

พื้นที่หองสมุดคับแคบ โดยเฉพาะในชวงสอบ มีพื้นที่สวนหนึ่งเก็บหนังสือเกา ซึ่งมีการใช
ไมมาก ทําใหผูใชบริการมีพื้นที่สําหรับคนควาหรืออานหนังสือนอย  ควรหาวิธีการจัดเก็บหนังสือเกา
โดยใชเนื้อที่ไมมาก เชนวางชั้นหนังสือใหใกลกันมากขึ้น และเก็บในบริเวณที่มีผูเขาไปใชบริการไมมาก
แตยงัคงตองใหสามารถคนไดสะดวกเมือ่ตองการใช  โดยเฉพาะเมือ่มกีารสรางหองสมดุใหมควรคาํนงึถึง
ประเด็นนี้

จุดแข็ง

1. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาบริการ มีการทํางานเปนทีม รวมกันปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใหบริการ และมีจิตใจบริการดีมาก

2. มีบริการหลากหลายรูปแบบ ผูใชสามารถเลือกใชไดตามความตองการ และมีการใหบริการ
เชิงรุก โดยเฉพาะในเรื่องการใหความรูกับผูใช  และการใหบริการตอบคําถามถึงสถานที่ปฏิบัติงานของ
ผูใชบริการ

3. มีการนําขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผูใชบริการมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการอยาง
ตอเนื่อง

โอกาส

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      และความพรอมทั้งทางดานอุปกรณสารสนเทศและ
บุคลากร ชวยใหการบริการสารสนเทศสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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อุปสรรค

1. โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติยังไมเสถียร ขอมูลผิดพลาดบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงาน
และการใหบริการดอยประสิทธิภาพ

2. กระแสไฟฟาดับบอย สงผลกระทบตอผูใชบริการที่ใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ของฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร ไมมเีครือ่งสาํรองไฟเมือ่ไฟฟาดบัจะไมสามารถใหบริการได

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. ควรมีโครงการสํารวจการใชทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ และศึกษาความตองการที่
แทจริงของผูใชบริการ รวมทั้งการจัดการความรูดานการใหบริการ

2. ควรเรงพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหแลวเสร็จ   เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

จุดออนและขอเสนอแนะ

1. ขาดแคลนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุการศึกษา คาใชจายของ
ระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในป 2548  ตํ่ากวาปงบประมาณ 
2547  เนื่องจากไดรับงบประมาณเทากับป 2547 แตมีผูใชบริการมากขึ้น ประกอบกับราคาของวารสาร
เพิ่มข้ึนปละ 10-13% ของงบประมาณที่ไดรับ จึงตองนําไปซื้อวารสารที่จําเปนกอน ทําใหมีเงินเหลือ
สําหรับซื้อหนังสือใหมนอยมาก ทําใหผูใชบริการสะทอนวาไมคอยมีหนังสือใหมใหใช   แมขณะนี้จะมี 
E-book แตก็ยังมีปญหาในการใช    ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดสรร
งบประมาณมากขึ้น

2. นักศึกษามีความสนใจกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ       และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หองสมุดจัดใหนอย แมวาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร ไดพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมและไดประชาสัมพันธหลายรูปแบบแลวก็ตาม

จุดแข็ง
1. มีความรวมมือที่ดีกับหนวยงานอื่นในการจัดหา พัฒนาและแบงปนการใชทรัพยากร  ทําให

ประหยัดงบประมาณ และมีการใชทรัพยากรไดคุมคา
2. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการใหความรู และพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ โดยเฉพาะนักศึกษาสามารถจัดอบรมการสืบคนขอมูลไดตามที่ผูใช
บริการรองขอ ไมวาที่หองสมุด หรือที่คณะ/ภาควิชา

3.  มีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยพัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการผานระบบเครือขาย มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการพัฒนากิจกรรม/บริการ
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เพื่อพัฒนานักศึกษา  คือ   Online Tutorial ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทุกฐานที่หอสมุดฯ ใหบริการ และ  
Virtual Library Tour

โอกาส

มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ และบุคลากร
ในการพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา

อุปสรรค

1. งบประมาณที่ไดรับมีจํากัด จึงทําใหการบริการดานหนังสือใหมไมเพียงพอ

2. อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชาตาง ๆ ยังไมเห็นความสําคัญในการใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่หองสมุดจัดขึ้น

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. จัดทําแผนใหผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในการเพิ่มงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ
การศึกษาทุกป

2. ควรพฒันาความรวมมอืกบัหองสมดุสถาบนัอืน่ ๆ ในรูปภาค ี(Consortium) อยางตอเนือ่ง
เพื่อจัดหาฐานขอมูลหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส และแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน

3. ปรับปรุงรูปแบบหรือหากลยุทธในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหนักศึกษาสนใจเขาอบรมมากขึ้น  เชน การรวมมือกับอาจารยผูสอนรายวิชา
ตาง ๆ และกําหนดใหกิจกรรมนี้เปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งของการศึกษาดวยตนเอง
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรค

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ
                    งานสรางสรรค
ตัวบงช้ี
4.2  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน 3 3 1 ดี

4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน - - -

ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1  การบริหารงานวิจัย

(1) มีนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานการวิจัยที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ

(2) กํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายและแผนฯ

(3) ประเมินผลการบริหารงานวิจัยทุกป
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริหารการวิจัย
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง

และแผนงานดานวิจัย

0.8

0.8

0.2
0.6
0.8

0.8

0.8

0.6
0.8
0.8

1.0

0.8

0.8
0.8
0.8

1.0

0.6

0.8
0.8
0.8

รวม 3.2 3.6 4.2 4.0 ดีมาก
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
ผลการ

ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

4.2 ผลการวิจัย
(1) มีแผนและระบบการนําผลการวิจัยไปเผยแพรและ

ใชประโยชนหรือสิทธิประโยชนตามวัตถุประสงค
ของหองสมุด

(2) ดําเนินการเผยแพรและใชประโยชนผลงานวิจัย
ตามแผนและระบบที่กําหนด

(3) ประเมินการเผยแพรและใชผลงานวิจัยทุกป
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนางานวิจัยในอนาคต
(5) ผูวิจัยและผูใชประโยชนมีสวนรวมในการกําหนด

แผนและระบบการใชประโยชนผลงานวิจัย

0.8

0.8

0.6
1.0
0.6

0.8

1.0

0.6
1.0
0.6

1.0

1.0

0.6
0.6
0.8

1.0

1.0

0.6
0.6
0.8

รวม 3.8 4.0 4.0 4.0 ดีมาก

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 3.5 3.8 4.1 4.0 ดีมาก

จุดออน

1. บุคลากรใหบริการแกผูใชหองสมุดเปนจํานวนมากทําใหไมมีเวลาที่จะสรางผลงานวิชาการ
2. บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการทํางานวิจัย
3. ยังไมมีการนําผลงานวิจัยมาพัฒนาอยางเปนระบบ
จุดแข็ง

บุคลากรมีความเขมแข็ง ต้ังใจที่จะทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
โอกาส

1. มหาวทิยาลยัฯ ใหความสาํคญักบัการทาํผลงานการวจิยัสถาบนั โดยฝายหอสมดุเปดโอกาส
ใหบุคลากรใชเวลาราชการบางสวนในการทําผลงาน และสามารถนํามาคิดเปน Load Unit ได

2. บุคลากรมคีวามคุนเคยกบัแหลงสารสนเทศ ทาํใหสามารถศกึษาคนควาสารสนเทศไดดี
อุปสรรค

บุคลากรสวนใหญ ยังขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ แมวาจะมีการอบรม/ใหความรู
แลวก็ตาม
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กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. จัดทําแผนงานวิจัยสถาบันโดยกําหนดเรื่องและตัวบุคคลที่รับผิดชอบใหชัดเจน
2. จัดหานักศึกษาชวยงานเพิ่มข้ึนเพื่อใหบุคลากรมีเวลาเพิ่มเติมในการทําวิจัย
3. จัดระบบการหาหัวขอวิจัยโดยการสอบถามปญหาจากผูใชหอสมุดฯ
4. มกีารตดิตามผลการดาํเนนิการวจิยัอยางเปนระบบจากผูบริหาร (รายงานในทีป่ระชมุทกุ 3 เดอืน)
5. จัดหาระบบการใหคําปรึกษาดานวิจัย
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงช้ี
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน
10) บริการอื่น ๆ

10.1 โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
10.2 การใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก
10.3 การใหบริการเขาเยี่ยมชมหองสมุด

               ลดลง   2 % ของปที่ผานมา         =  1  คะแนน
               ลดลง >  1-2 % ของปที่ผานมา   =   2  คะแนน
               + 1 % ของปที่ผานมา                 =  3  คะแนน
               เพิ่มขึ้น > 1-2 % ของปที่ผานมา   =  4  คะแนน
               เพิ่มขึ้น > 2 % ของปที่ผานมา      =  5  คะแนน

1
28,537

15

1
23,702

13

6
23,470

16
(352คน)

ดีมาก
(4.3)

ดีเยี่ยม (5)
ดี (3)

ดีเยี่ยม (5)

ดีมาก
(4.3)

ดีเยี่ยม (5)
ดี (3)

ดีเยี่ยม (5)

5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
       <  50 %              =  1  คะแนน
       >   50-60 %        =  2  คะแนน
       >  60-70  %        =  3  คะแนน
       >  70-80  %        =  4  คะแนน
       >   80 %             =  5  คะแนน

ดีมาก
(5)

ดี
(4.3)

ดีมาก
(4.48)

ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดีเยี่ยม
(4.6)

ดีเยี่ยม (4.6)
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม
(1) มีนโยบายและแผนงานดานบริการวิชาการ

แกสังคมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
วัตถุประสงค และเปาหมายของมหาวิทยาลัย

(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) ประเมินผลการบริการวิชาการทุกโครงการ
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริการวิชาการ
(5) ผูรับบริการมีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผน

บริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งการประเมินการ
บริการวิชาการแกสังคม

0.8
1.0
1.0
0.8

0.8

1.0
1.0
0.8
1.0

1.0

1.0
1.0
0.8
1.0

1.0

1.0
1.0
0.8
1.0

1.0

รวม 4.4 4.8 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 4.4 4.8 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

จุดออน
สถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัดในชวงที่มีผูใชบริการมาก

ทําใหบริการไมทั่วถึง และสงผลกระทบกับผูใชบริการหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุดแข็ง
บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีความพรอมและใหความรวมมือในการ

ใหบริการ และรวมมือในการดําเนินโครงการบริการตาง ๆ เปนอยางดี
โอกาส
มหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานมีนโยบายชัดเจนในการใหบริการวิชาการแกสังคม และใหการ

สนับสนุน
อุปสรรค
บุคคลภายนอกที่เขามาใชหองสมุดยังขาดความรูเร่ืองการสืบคนและการใชหองสมุด มีการรื้อ

หนังสือบนช้ันหนังสือ เปนภาระกับเจาหนาที่ในการจัดชั้นเปนอยางมาก
กลยุทธ/แผนพัฒนา
1. กําหนดแผนในการจัดอบรมตางๆ แกชุมชนภายนอก ใหอยูในชวงที่ผูใชบริการหลักของ

หองสมุดมาใชบริการนอย เชนหลังสอบเสร็จ
2. จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลแกสมาชิกที่เปนบุคคลภายนอก
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
                    ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี
6.1 จํานวนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) งานประเพณีและวันสําคัญตาง ๆ
2) นาฏศิลปและดนตรี
3) กีฬา
4) การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5) ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
6) การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

-
-
1
-
1
7

3
-
1
-
2
8

2
-
1
-
3
4

พอใช (2)
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

ปงบประมาณมาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมินของ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงช้ี
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทั้ง

หมด
> 60%                           = 1  คะแนน
> 55-60%                      = 2  คะแนน
> 50-55%                      = 3  คะแนน
> 45-50%                      = 4  คะแนน
< 45%                           = 5  คะแนน

34.52 42.42 39.02 ดีเยี่ยม (5) ดีเยี่ยม (5)

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด
ลดลง > 5% ของปที่ผานมา            = 1  คะแนน
ลดลง > 2.5-5% ของปที่ผานมา      = 2  คะแนน
+ 2.5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น > 2.5-5% ของปที่ผานมา    = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น > 5% ของปที่ผานมา         = 5  คะแนน

-.51 0.001 -1.78 ปรับปรุง
(1)

ปรับปรุง
(1)

7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
ลดลง > 20% ของปที่ผานมา           = 1  คะแนน
ลดลง > 10-20% ของปที่ผานมา       = 2  คะแนน
-10% หรือ + 20% ของปที่ผานมา     = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น> 20-40% ของปที่ผานมา     = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น> 40% ของปที่ผานมา         = 5  คะแนน

.15 .31 .77 ดีเยี่ยม (5) ดีเยี่ยม (5)

7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย
        >300 ครั้ง                                  = 1 คะแนน
       251-300 ครั้ง                                =  2 คะแนน
        201-250  ครั้ง                                =  3 คะแนน
        151- 200  ครั้ง                               =  4 คะแนน
         <150  ครั้ง                                   =  5 คะแนน

- - 15 ดีเยี่ยม (5) ดีเยี่ยม (5)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ดีมาก (4)

ดีมาก (4)
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
                         วัตถุประสงคและแผนงาน
1.1  มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค

(1) มีการกําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ไวเปนลายลักษณอักษร

(2) นําวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค จัดทําเปน
แผนกลยุทธเพื่อสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

(3) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตามรอบที่กําหนด
(4) บุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศน

และพันธกิจ
(5) นําผลการทบทวนและขอคิดเห็นของบุคลากรตอ

วิสัยทัศน พันธกิจมาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน และ
พันธกิจทุกครั้ง

1.0

1.0

0.8
1.0

0.8

1.0

1.0

0.8
1.0

0.8

1.0

1.0

ยังไมถึงเวลา
1.0

ยังไมถึงเวลา

1.0

1.0

ยังไมถึงเวลา
1.0

ยังไมถึงเวลา

รวม 4.6 4.6 5.0 5.0 ดีเยี่ยม

1.2  นโยบายและแผน
(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับวัตถุ

ประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจ
(2) บุคลากรรับรู ปฏิบัติและมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย
(3) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(4) ประเมินผลการดําเนินงานระหวางและเมื่อส้ินสุดแผน
(5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ และการดําเนิน

งาน

1.0

0.8

0.8
0.8

0.8

1.0

1.0

0.8
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

1.0

รวม 4.2 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 4.4 4.6 4.9 4.9 ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ
7.1 โครงสรางและการดําเนินงานบริหาร

(1) มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
ตามภารกิจ

(2) มีการบริหารงานตามโครงสรางองคกรและระบบ
บริหารที่กําหนด

(3) มีการประชุมเพื่อประเมินผลและติดตามงาน
(4) นําผลการประชุมมาปรับปรุงแกไข
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและปรับปรุง

การบริหาร

1.0

0.6

0.8
0.8
0.8

0.8

0.8

0.8
0.8
1.0

0.8

0.8

1.0
1.0
1.0

0.8

0.8

1.0
1.0
1.0

รวม 4.0 4.2 4.6 4.6 ดีเยี่ยม

7.2 ผูบริหาร
(1) มีระบบการสรรหาผูบริหารที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ

และภาวะผูนําที่สอดคลองกับพันธกิจและภารกิจ
(2) ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารตามกรอบ

พันธกิจและภารกิจ
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการสรรหาและประเมินการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร

0.6

0.8

0.8

0.8
0.4

0.8

0.8

0.8

0.8
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

รวม 3.4 4.0 4.8 4.8 ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

7.3 บุคลากร
(1) มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ

ที่สอดคลองกับตําแหนง พันธกิจ และภารกิจ
(2) ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมินบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบ

อยางเปนระบบ เปดเผย และสอดคลองกับภารกิจ
ของตําแหนง

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ
ผูรวมงาน

1.0

0.8

0.8

0.8

0.4

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0

รวม 3.8 4.4 4.4 4.4 ดีมาก

7.4  การพัฒนาบุคลากร
(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจ และวัตถุประสงค
(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปามายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ/

กิจกรรมและประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมทุกป
(4) นําผลประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนาบุคลากร
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง

1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

1.0

0.8
0.8

0.8
1.0

1.0

1.0
0.8

0.8
1.0

1.0

1.0
0.8

0.8
1.0

รวม 4.2 4.4 4.6 4.6 ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณองคประกอบ

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ
(1) มีแผนงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศ

ที่สอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย
(2) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศที่ทันเหตุการณ

สอดคลองกับการบริหารจัดการ
(3) ประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศตามรอบ

ที่กําหนด
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการให ใชและประเมินระบบ

ขอมูลและสารสนเทศ

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

1.0

0.8

0.6

0.6

0.6

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

รวม 3.0 3.6 4.4 4.4 ดีมาก

7.6 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
(1) มีนโยบาย แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรม

คุณภาพอื่น ๆ
(2) จัดกิจกรรม 5 ส/กิจคุณภาพอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
(3) ประเมินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

อยางนอยปละครั้ง
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรม 5 ส/

กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส/

กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

0.8

0.8
0.8

0.8

0.8

1.0

0.8
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
0.8

1.0

1.0

รวม 4.0 4.6 4.6 4.6 ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณองคประกอบ
2546 2547 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

7.7  ความปลอดภัย
(1) มีแผนงานดานระบบความปลอดภัยครอบคลุม

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(2) ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผน
(3) ประเมินความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก

อาคาร
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาฯ    ระบบความ

ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการใหมี

ความปลอดภัย

1.0

1.0
0.8

0.8

0.8

0.8

0.8
0.8

0.8

0.8

1.0

1.0
0.8

0.8

0.8

1.0

1.0
0.8

0.8

0.8

รวม 4.4 4.0 4.4 4.4 ดีมาก

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 3.8 4.1 4.5 4.5 ดีมาก

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
(1) มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณและ/หรือ

สัดสวนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ และมีระบบ
การจัดสรรใหสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจ

(2) จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ
และภารกิจ

(3) มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบไดและ
มีการประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ

(5) ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรู เสนอแนะ ประเมินผล
ระบบการเงินและงบประมาณ

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

รวม 4.0 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 4.0 4.6 4.8 4.8 ดีเยี่ยม
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จุดออน
1.โครงสรางการบริหารงานภายใน ยังไมถูกตองตามกฎหมาย สงผลใหบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน

ในฐานะหัวหนากลุมงาน ยังไมมีความกาวหนาในสายบริหาร และไมมีระเบียบรองรับการดํารงตําแหนง
เปนวาระของผูบริหารหอสมุดฯ ทั้งในสวนของหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และ
หัวหนากลุมงาน  ทําใหไมมีความกาวหนาในสายบริหาร  สงผลใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  จึงหาผูที่จะมาปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวคอนขางยาก

2. บุคลากรบางสวนยังไมไดทํากิจกรรม 5 ส. จนเปนปกติวิสัย

      3. การบํารุง ดูแล ซอมแซมสิ่งที่ชํารุดของอาคารสถานที่ใหพรอมใชงาน ยังไมเต็มประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมที่จะเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารงานในแนวราบที่บุคลากรมีสวนรวม บุคลากรมีความพรอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง/
การพัฒนา ทั้งในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน บุคลากรมีความกระตือรือรน
มีความรู ความสามารถ และศักยภาพ มีความพรอมในการพัฒนาตนเองและมีการพัฒนางานอยางตอ
เนือ่ง หองสมุดมีทางเขาและออกทางเดียว ทําใหการดูแลทรัพยสินในหอสมุดไดงายขึ้น

โอกาส

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ป พ.ศ. 2546 – 2549 เนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
เปนมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการวิจัยเปนฐาน และเนนการผลิตบัณฑิตศึกษา หองสมุดจึงเปนหนวยงานที่
สําคัญในการสนับสนุนนโยบายดังกลาว

2. มีหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถทํากิจกรรม 5 ส รวมกัน เชน รวมกับสํานัก
งานอธิการบดี    ทําใหบุคลากรทั้งสองหนวยงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และ
ประสบการณเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5 ส.  และสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค

1. การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญจัดสรรใหเทาวงเงินที่เคยไดรับในปงบ
ประมาณที่ผานมา   หรือบางครั้ง นอยกวา/เพิ่มข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอย     ทําใหเปนอุปสรรค     ตอ
การดําเนินงาน เนื่องจากวัสดุการศึกษาประเภทวารสารและฐานขอมูลมีราคาเพิ่มประมาณรอยละ 10-
13 ตอป

2. ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหองสมุดดิจิทัล
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3. การเปดการใหบริการคอนขางดกึของฝายหอสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร เฉลีย่วนัละ

13 ชั่วโมง มีผูใชบริการประมาณ 2,000 คน/วัน  ทําใหการเฝาระวังถึงความปลอดภัยในทรัพยสินของผู
ใชแตละคนทําไดไมทั่วถึง ประกอบกับไมมียามประจําที่หองสมุด

กลยุทธ/แผนพัฒนา

สงเสริม สนับสนุน และรณรงคใหบุคลากรทํากิจกรรม 5 ส. จนเปนปกติวิสัยจัดทําแผนดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานประชาสัมพันธและรณรงคใหผูใชบริการระวังทรัพยสินของ
ตนเอง
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มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
                    มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
                    ภาคใต
ตัวบงช้ี
8.2 จํานวนโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือ

กับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต

1 2 6 ดีเยี่ยม (5)

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ปงบประมาณมาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการประเมิน
ของกรรมการ

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงช้ี
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด 56 80 33 ดีมาก (4)
9.7  จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ 2 7 1 ดี (3)

จุดออน

ฝายหอสมุดคณุหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร  ไมมีความรวมมือกับตางประเทศที่ชัดเจน
จุดแข็ง

-
โอกาส

1.  หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร เปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ และเปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศในภาคใต จึงเปนแหลงที่มีชาวตาง
ประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ

2.  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เปนโอกาสใหฝายหอสมุด
สามารถผลักดันแผนความรวมมือกับตางประเทศได
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อุปสรรค

-
กลยุทธ/แผนพัฒนา

1.  จัดทําแผนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับหองสมุดในมหาวิทยาลัยตางประเทศ
2.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความรวมมือกับตางประเทศ
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มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

งบประมาณมาตรฐาน/ตัวบงชี้

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน
                      คุณภาพภายใน
ตัวบงช้ี
10.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง
1) รอยละของหนวยงานภายในที่มีระบบและ

กลไกประกันคุณภาพภายใน
< 50 %         = 1  คะแนน
> 50-60 %   = 2  คะแนน
> 60-80 %   = 3  คะแนน
> 80-90 %   = 4  คะแนน

       > 90%         = 5  คะแนน

100 100 100

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)

2) งบประมาณสําหรับการดําเนินการประกัน คุณภาพ
ภายในตอบุคลากรทั้งหมด

- - - -

10.2   ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
1) ผลการประเมินตามองคประกอบ

< 2.5         = 1  คะแนน (ไมผานการรับรอง)
> 2.5-3.0   = 2  คะแนน (รับรองแตตองปรับปรุง)
> 3.0-4.0   = 3  คะแนน (รับรองระดับดี)
> 4.0-4.5   = 4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก)
> 4.5         = 5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม)

2) ผลการประเมินตามมาตรฐาน
< 2.5         = 1  คะแนน (ไมผานการรับรอง)
> 2.5-3.0   = 2  คะแนน (รับรองแตตองปรับปรุง)
> 3.0-4.0   = 3  คะแนน (รับรองระดับดี)
> 4.0-4.5   = 4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก)
> 4.5         = 5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม)

3.9 4.3 4.6

4.6

ดีเยี่ยม (4.6)

ดีเยี่ยม (4.6)

ดีเยี่ยม (4.6)

ดีเยี่ยม (4.6)
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
ผลการ

ประเมินของ
กรรมการ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1  ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน

(1) มีนโยบายคุณภาพ แผนปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ องคประกอบ ดัชนีคุณภาพ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพ คูมือประกันคุณภาพและ
ผูรับผิดชอบ

(2) พัฒนาระบบการทํางานเพื่อนําไปสูการประกัน
คุณภาพ

(3) ประเมินคุณภาพภายในตามรอบที่กําหนด
(4) นําผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

มาพัฒนาระบบ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน

0.8

0.8

1.0
0.8

0.8

1.0

0.8

1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

รวม 4.2 4.8 5.0 5.0 ดีเยี่ยม

9.2 มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก มี มี มี มี มี

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 4.2 4.8 5.0 5.0 ดีเยี่ยม

รวมทุกองคประกอบ 3.9 4.3 4.6 4.6 ดีเยี่ยม

จุดออน

-
จุดแข็ง

บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ  และพยายามพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA-P อยางตอเนื่องและจริงจัง

โอกาส

-
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อุปสรรค

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ สวนใหญกําหนดสําหรับหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียนการสอน           
ไมสามารถนํามาใชวัดผลการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนได

กลยุทธ/แผนพัฒนา

นําจุดออน และขอเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพปงบประมาณ 2548 มากําหนด
แผนพัฒนางานและผูรับผิดชอบในปงบประมาณถัดไป

8.  แนวทางและผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปที่
ผานมา (มีความครบถวนเพียงใด)

  ไดพยายามดําเนินการตามขอเสนอแนะ แตในบางประเด็นไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
มีขอจํากัดดานงบประมาณ

9. ขอเสนอแนะที่ตองการใหพัฒนาเรงดวนฯ
         9.1  แกปญหาที่มีรายชื่อหนังสือที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล แตหาตัวเลมหนังสือไมพบบนชั้น

9.2  ใหเรงทําวิจัยสถาบัน โดยมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง และชัดเจน และนํา
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน

9.3 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแนวทางและรูปแบบที่จะใหนักศึกษาใชทรัพยากรสาร
สนเทศในหอสมุดฯ อยางเต็มศักยภาพ โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ
และจัดใหเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่งดานการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของคณะ

10.  แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
10.1 บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาการใหบริการ ที่หลากหลายรูปแบบ

ผูใชบริการสามารถเลือกใชตามความตองการ
               10.2  การเปลี่ยนจุดเนนจากการใหบริการหองสมุดแบบเดิมเปนหองสมุดดิจิทัล (Digital
Library) ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศผานระบบเครือขายไดตลอด 24 ชั่วโมง

10.3  มีการใชทรัพยากรรวมกัน (Resources Sharing) ผานระบบเครือขายการพัฒนา
ความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปภาคี (Consortium) และขอมูลสหบรรณานุกรม
(union catalog) มีการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใชเอง  ทําใหสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไดมากขึ้น ในวงเงินเทาเดิม
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11.  สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ

    11.1  สัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี
                  ความพึงพอใจในการใหบริการ

1) ระบบการสืบคน
- มีความพึงพอใจสูง
- Hard Copy : ไมมีปญหา  มีระบบคอมพิวเตอร ทําใหสืบคนไดสะดวกและ

เร็วมาก  เมื่อหาหนังสือไมพบ มีเจาหนาที่ชวยเหลือดีมาก
   - Online  :  สวนใหญสืบคนจากนอกหอสมุดฯ มีความพึงพอใจในการให

บริการ สามารถสืบคนไดรวดเร็ว และใหขอมูลที่ดี โดยเฉพาะ Science Direct  แตอยากใหสามารถคน
full paper  กอนป 1995 ดวย

2)  ความสมบูรณและความพรอมของขอมูลที่จะใหบริการ
- ความพรอมของขอมูลทั้งหนังสือ และ internet  อยูในระดับดี  และคิด

วาเพียงพอในระดับที่นาพอใจ นักศึกษาเขาใจดีวา คงไมสามารถหาหนังสือหรือวารสารทุกชนิดที่
ตองการมาไวที่หอสมุดฯ ได แตหอสมุดฯ ก็มีชองทางในการยืมจากที่อ่ืนให

- มจีาํนวนหนงัสอืในบางสาขาไมเพยีงพอ หรือครอบคลมุ เชน ดานกฎหมาย
3)  อัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
     เจาหนาที่ที่บริการมีมนุษยสัมพันธดี  ไมเคยมีปญหา
4)  คุณภาพการใหบริการ

พึงพอใจมาก
5)  จํานวนครั้งที่ใชบริการ/สัปดาห

การเขาไปใชทีห่อสมดุฯ อาจจะไมบอย แตมกีารคนทาง internet บอยกวา
6)  ส่ิงทีต่องการใหหอสมดุฯ ใหบริการเพิม่เตมิ/ส่ิงทีค่วรปรบัปรุง/ขอเสนอแนะอืน่ๆ

- ใหเพิ่มหนังสือดานสายศิลปศาสตรและสังคมศาสตร เชน หนังสือ-ทาง
ดานกฎหมาย

- เกาอี้ที่นั่งอานหนังสือสวนหนึ่งชํารุด
- ใหเขมงวดในเรื่องของการจองโตะอานหนังสือ โดยเฉพาะชวงสอบ และ

การนําอาหาร/ขนม เขามารับประทานในหอสมุดฯ
      11.2  สัมภาษณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                  ความพึงพอใจในการใหบริการ
1) การสืบคน

 - Hard copy : บางครั้งหาไมพบ แตเจาหนาที่ชวยเหลือดี
 -  มี article : สายศิลปศาสตร ที่หาไมไดตามตองการประมาณ 30-40%
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 - Sound Lab ควรจัดวาง CD ใหเปนหมวดหมูและเขียน label ใหชัดเจน
 - Journal link ควรมีภาษาอังกฤษ เพราะชาวตางชาติไมสามารถอานได

ตองหาผูชวยอาน
2)  ความสมบูรณและความพรอมของขอมูลที่จะใหบริการ

ดีมาก
3)  อัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
      ดีมาก
4)  คุณภาพการใหบริการ

ดีมาก
ขอสังเกตุ  บุคลากรฝายหอสมุดฯ บางทานใหขอมูลไมตรงกับวัตถุ

ประสงคของผูถาม
5)  จํานวนครั้งที่ใชบริการ/สัปดาห

2 – 3 คร้ัง ๆ ละ 2 – 3 ชั่วโมง
6)  ส่ิงทีต่องการใหหอสมดุฯ  ใหบริการเพิม่เตมิ/ส่ิงทีค่วรปรบัปรุง/ขอเสนอแนะอืน่ๆ

- เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร  เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอรบางสวนเสีย
ควรเพิ่มชองทางในการแจงเพื่อการแกไขใหเร็วขึ้น
  -Printer ไมพอ ใหเพิ่มจํานวนจุดของการบริการเครื่องพิมพ
  -บางครั้งไดยินเสียงรบกวนจากที่อ่ืนเขามาในหองสมุด มีเสียงดังจากนัก
ศึกษาที่เขามาทํารายงานเปนกลุม โดยเฉพาะชั้นลางตึกใหม
  - หองหนังสือภาษาไทย ชั้นลางตึกใหม มีกลิ่น ควรมีการกําจัดกลิ่น
    - ที่เก็บของที่เปนการบริการตนเองไมเพียงพอ ควรเพิ่มจํานวนใหมากขึ้น
    - ตองการหนังสือและวารสารใหมๆ

       11.3  สัมภาษณบุคลากรภายใน (บุคลากร สาย ก)
                   ความพึงพอใจในการใหบริการ

1) การสืบคน
Hard Copy

-บริการดี นาพอใจ
-อยางไรก็ตาม ยังเชื่อวานวัตกรรมการใหบริการรูปแบบอื่น ยังเปนไปได

เพื่อใหดียิ่งขึ้นไปอีก
-บอยครั้งที่หาหนังสือบนช้ันไมพบ
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Online

 - การใหบริการวารสาร เชน ผาน Science Direct นาพอใจมาก
 - การใหบริการ e-Book ไมนาพอใจ เพราะใชไมสะดวก

2)  ความสมบูรณและความพรอมของขอมูลที่จะใหบริการ
- ใชบริการในสวนการสืบคนตําแหนงหนังสือ คิดวาทําไดดี
- บางครั้งไมสามารถ download full paper   จากบาง journal ได

3)  อัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
     ดี มีจิตบริการ ยินดีชวยเหลือทุกขั้นตอน นาประทับใจมาก
4)  คุณภาพการใหบริการ
      ดี
5)  จํานวนครั้งที่ใชบริการ/สัปดาห

                                          1-2 คร้ัง/สัปดาห
6)  ส่ิงทีต่องการใหหอสมดุฯ ใหบริการเพิม่เตมิ/ส่ิงทีค่วรปรบัปรุง/ขอเสนอแนะอืน่ๆ
- หนังสือใหมยังไมมากถึงขั้นนาพอใจ โดยเฉพาะในสวนของ hard copy
- ปญหาเรื่องที่จอดรถไมพอ ทําใหไมอยากมาบอย เพราะถายืมหนังสือหลาย

รายการ การจอดรถไกลตองแบกหนังสือหนัก หรือหากยืมนอยจะรูสึกไมคุมที่จะมา ในบางครั้งจึงตัด
ปญหาดวยการใชแต journal online โดยไมใชหนงัสอื ถาเปนไปได ควรมโีซนทีใ่หจอดรถระยะเวลาสัน้ ๆ
เพื่อใหเกิดที่วางตลอดเวลา เพื่อจูงใจใหมาใชบริการบอยได

- ระบบวารสาร online ผาน net การจัดการเรื่อง account ยังสะเปะสะปะ
ทําใหใชยาก ถาเปนไปไดควรทําระบบ passport ใหใช email account ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเขาถึง
ไดทุกฐานขอมูล

- ควรรณรงคใหอาจารยเสนอซื้อหนังสือใหมผาน net ที่มีการกรอกแบบฟอรม
ไมยุงยาก โดยอาจดึงขอมูลจาก amazon.com มาใชประโยชนในการอางอิงรายละเอียดหนังสือภาย
หลัง

         - รานถายเอกสารใหบริการไมดี  ชา และตองรอนาน จุดบริการถายเอกสารไม
เพียงพอ ผูใหบริการไมมีจิตบริการ

ขอสังเกตุ :  ควรใหผูรับบริการประเมินการใหบริการของรานถายเอกสาร และนําขอมูลสะทอน
                กลับใหบริษัท และใชประกอบการคัดเลือกบริษัทที่ใหบริการ
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      11.4  สัมภาษณบุคคลภายนอก

                   ความพึงพอใจในการใหบริการ
1) การสืบคน

- หาหนงัสอืงาย แตบางครัง้กห็าหนงัสอืบนชัน้ไมพบ
2)  ความสมบูรณและความพรอมของขอมูลที่จะใหบริการ

- วารสารและหนังสือไมทันสมัย
3)  อัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ

- ความพึงพอใจอยูระดับ 65 – 94% (จากการสัมภาษณ 2 คน)
- บางครั้งเจาหนาที่คุยกัน ไมสนใจผูใชบริการ

4)  คุณภาพการใหบริการ
- ประทับใจในผูใหบริการ แตบางครั้งเจาหนาที่ไมอยูในจุดที่ใหบริการ

5)  จํานวนครั้งที่ใชบริการ/สัปดาห
 2 คร้ังตอสัปดาห

6)  ส่ิงทีต่องการใหหอสมดุฯ ใหบริการเพิม่เตมิ/ส่ิงทีค่วรปรบัปรุง/ขอเสนอแนะอืน่ๆ
- เพิ่มพื้นที่อานหนังสือ โดยปรับพื้นที่จากที่วางหนังสือเกา
- ควรตรวจสอบความพรอมของอุปกรณที่ใหบริการอยางสม่ําเสมอ เชน

ปล๊ักไฟ, remote control ฯลฯ

12. ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะอื่นๆที่ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ
12.1 เนื่องจากคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหอสมุดฯ และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม

เวลา/เทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูลสารสนเทศฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/
เทียบเทา คาใชจายลดไป 14.5% ในขณะที่หนังสือ/วารสาร มีราคาเพิ่มข้ึน 10-13% ตอป จึงควรมีการ
เพิ่มงบประมาณในสวนนี้

12.2 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร มีศักยภาพสูงในการเปนแหลงศึกษา คนควา และ
เรียนรูดวยตนเอง แตการใชเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมเต็ม
ตามศักยภาพของหอสมุด ควรที่มหาวิทยาลัยจะตองประสานกับคณะ/หนวยงาน เพื่อกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ และใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดเขาใชทรัพยากรและศักยภาพของหอสมุด
เปนแหลงคนควา เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งกําหนดรูปแบบการประเมินการเขาใชหอสมุดของ
นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม

12.3 การประชาสัมพันธ การใหบริการของฝายหอสมุดฯ ไปยังบุคลากรและนักศึกษา ยังไม
สามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที เพราะตองผานศูนยขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งดําเนินการใหไมทันกับที่ตองการ
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12.4 มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการกําหนดความรวมมือดานหองสมุดและสารสนเทศใน MOU

กับมหาวิทยาลัยฯ ตางประเทศ

13.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตอการประเมินครั้งนี้
ระบบของการรายงานและรูปแบบของขอมูลที่รายงานควรเปนระบบเดียวกัน เชน ในปจจุบัน

มีความลักลั่นกันในระบบของการรายงานและรูปแบบของขอมูลของ สมศ.,กพร.,สตง.,สกอ.ฯลฯ




