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คำนำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาโดย
ตลอดและได้ ป ระกาศนโยบายและแนวทางในการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
เพื่อสนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวิจัย ตลอดจนการปฏิบตั ิภารกิจทางวิชาการด้านต่างๆ ของคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543
สานักหอสมุดกลาง ได้จัดทา คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2557 โดยได้ปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่มือ ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

(อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ)
ประธานกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสานักหอสมุดกลาง
เมษายน 2558
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บทที่ 1
บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตัง้ ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ โดยมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง สังกัดกองกลาง
สานักงานอธิการบดี (วังท่าพระ) มีสถานที่ทางานรวมกับแผนกอื่นๆ ในสานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ใน
อาคารด้านหลังอนุสาวรียศ์ าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพนื้ ที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารหอสมุด จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ เมื่อวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่พื้นที่ให้บริการก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่บริการวารสารไปชั้นใต้ดิน
อาคารศูนย์รวม 3 พื้นทีท่ างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และพืน้ ที่ทางานไปยังชั้น 3, 4 ตึกสานักงาน
อธิการบดี (เดิม)
ปี 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จึงได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง สังกัดสานักงานอธิการบดีพระราชวังสนาม
จันทร์ สาหรับให้บริการการเรียนการสอนในวิทยาเขต โดยใช้สถานที่บริเวณห้องกลาง ชั้นล่าง
อาคารทับแก้ว 1 (A1) เป็นที่ทาการชั่วคราว มีเนื้อทีป่ ระมาณ 200 ตารางเมตร ได้ย้ายไปยังอาคาร
ถาวร 2 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และย้ายมายังอาคาร 4 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ 5,738 ตาราง
เมตร ปัจจุบันได้ขยายพืน้ ที่การให้บริการเชื่อมต่อ ณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล (5 ชั้น) มีพนื้ ที่
6,721.50 ตารางเมตร
สานักหอสมุดกลาง โดยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ให้
จัดตั้งเป็น "สานักหอสมุดกลาง" ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ แผนกห้องสมุดในกองกลาง สานักงาน
อธิ ก ารบดี วั ง ท่ า พระ และแผนกห้ อ งสมุ ด ห้ อ งสมุ ด เสี ย งและอุ ป กรณ์ โ สตทั ศ น์ ในส านั ก งาน
อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ แต่หลังจากเป็นสานักหอสมุดกลางแล้ว หอสมุดทั้งสองวิทยาเขต
ยังคงบริหารและดาเนินงานเป็นเอกเทศ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้
จัดแบ่งส่วนราชการของสานักหอสมุดกลางออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ
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1. สานักงานเลขานุการ
2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
ปลายปี พ.ศ. 2535 มีผู้อานวยการสานักหอสมุดกลางรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักฯ
และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
จานวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลางเป็นประธาน รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหารเป็นรองประธาน มีคณาจารย์คือตัวแทนคณะวิชาจานวน 5 คน และหัวหน้าหอสมุดทั้ง 2
หอสมุดเป็นกรรมการ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 ฝ่าย และ 1 งาน คือ
1.
2.
3.
4.

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
งานธุรการ

สานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 ได้รวมงานธุรการของหอสมุดสาขา
วังท่าพระ กับงานในสานักงานเลขานุการเข้าด้วยกัน มี เลขานุการทาหน้าที่บริหารและดาเนินงาน
มีสานักงานตั้งอยู่ ณ หอสมุดสาขา วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ ชั้น 5 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นครปฐม
ในปี การศึ กษา 2545
มหาวิ ทยาลั ยเปิดการเรี ยนการสอน ณ
จังหวั ดเพชรบุ รี
สานักหอสมุดกลางจึงดาเนินการเปิดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2545 โดยให้หอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการทางเทคนิคและการ
จัดบริการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2540 มีมติให้โอนโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานัก
หอสมุดกลาง
ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกาศให้หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นหน่วยงานในกากับของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 5 / 37

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมหลัก และพันธกิจ
ปรัชญำ “มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้”

ปณิธำน “สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี”
ค่ำนิยมหลัก “บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร”
พันธกิจ “เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม”

วัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดกลำง
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาหรับส่งเสริม
การเรียนการสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความสาคัญ
และมีคุณค่า สามารถเข้าถึงได้ท้งั ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี
ไทย
4. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ
5. เพื่อนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานของห้องสมุด
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นโยบำยคุณภำพของสำนักหอสมุดกลำง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกำรบริกำรด้วยควำมเต็มใจ เป็นที่
ประทับใจ
ผู้บริหารจะสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาระบบงานการ
ให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มี
น้าใจและมีจิตสานึกในงานบริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของสานักหอสมุดกลาง จะร่วมมือกันในการปฏิบัติตาม
นโยบายนี้และจะพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่จั ดทาขึ้นในระบบคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของผู้มาขอรับบริการอยู่ตลอดเวลา ให้สมดังคำขวัญของสานักหอสมุดกลางที่ว่า

“แหล่งควำมรู้คู่มหำวิทยำลัย
บริกำรด้วยมิตรไมตรี

ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี
นำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน”
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักหอสมุดกลำง
สานักหอสมุดกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
มาตรา 8 วรรคสอง เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ คือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการให้บริการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานัก
หอสมุดกลางมีคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ทาหน้าที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสานัก หอสมุ ดกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในสานั กหอสมุดกลาง
ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ หอสมุด 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีโครงสร้างการดาเนินงานตามแผนภูมิองค์กรของสานักหอสมุดกลาง ดังนี้
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บทที่ 2
ระบบกำรปฏิบตั ิงำน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการกาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามการแบ่งส่วนของสานักหอสมุดกลาง และได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่มีเป้าหมาย ให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา (สกอ.) โดยการเสริ มสร้างและสนั บสนุ น การด าเนิน การในสานั ก
หอสมุดกลางให้มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ โดยเน้นองค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อการ
ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผ้ใู ช้บริการเป็นหลัก

กำรให้บริกำรของสำนักหอสมุดกลำง
ฝ่ายบริการ ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ และ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการให้บริการเกี่ยวกับ การยืมและคื นหนังสือ วัสดุทางการ
ศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า การบริการยืมระหว่างวิทยาเขต
บริการจองหนังสือ บริการยืมวารสาร การบริการกฤตภาค การให้บริการ internet การให้บริการโสต
ทัศนศึกษา และการให้บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรียังมีการให้บริการโซนจัดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์เล็ก
ฝ่ายวิ เคราะห์แ ละพัฒนาทรัพยากรห้ องสมุด ของหอสมุด พระราชวังสนามจัน ทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ และการบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ และ
หอสมุ ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทาหน้า ที่ ใ ห้ บริ ก ารยื มโสตทั ศน์ ให้ บ ริก ารส าเนาโสตทั ศ น์
ให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ให้ บ ริ ก ารผลิ ต สื่ อ โสตทั ศ น์ ให้ บ ริ ก ารผลิ ต คอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียและการบารุงรักษาโสตทัศน์
งานศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก ทาหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารนิเทศภาคตะวันตก
ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตก
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ทาหน้าที่จัดหาเอกสารจดหมายเหตุฯ และ
ให้บริการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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กำรบริหำรและธุรกำร
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สานักหอสมุดกลาง ซึ่งรวมทั้งข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้าง
ชั่ ว คราว ได้ แ ก่ การสรรหา การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นระดั บ การท าสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา การขอกรอบอัตราใหม่ การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว การลาออกจากราชการ
การลาฝึกอบรม การลาศึกษาต่อ การปรับวุฒิการศึกษา การเพิ่มวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนตาแหน่ง
การประเมินค่างาน การประเมินผลสั มฤทธิ์ในงาน การเลื่อนขั้น/ค่าตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอชื่อข้าราชการดีเด่น การดาเนินการ
ทางวินัย การจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจา
การขอมีบัตรประจาตัว การขอหนังสือรับรอง การจัดทาสถิติวันลาและควบคุมวันลา การขออนุมัติให้
บุคลากรไปราชการ การลงข้อมูลการไปราชการ การรับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ อาจารย์พิเศษ
ลงในระบบ MIS บุคลากรของมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
ใหม่หรือเก่า เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และความตระหนักในคุณภาพงานการให้บริการ
ตามตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล มีการสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง และจัดทาแผนการฝึกอบรมภายใต้ความเห็นชอบของผู้อานวยการสานัก
หอสมุดกลาง งานบริหารและธุรการมีหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามแผน
โดยจะมีการบันทึกผลการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละคน จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตาม
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมแต่ละครั้งของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรต่อไป
งานธุรการและการประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์บริจาค โดยใช้ระบบ e-document ของมหาวิทยาลัย
และด าเนิ น การควบคู่ กั บ ระบบเดิ ม (ลงสมุ ด ทะเบี ย น) การแจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อ ราชการผ่ า นทาง
e-document ของสานักหอสมุดกลาง และเวียนด้วยเอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การพิมพ์
หนังสือราชการ การจัดทาแบบฟอร์มที่ใช้ในงาน การเสนอแฟ้มเอกสารราชการต่อผู้บริหารพิจารณา
สั่งการ การคัดแยกเอกสารไปยังหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง การจัดทาหนังสือตอบขอบคุณ/หนังสือ
ตอบรับเอกสาร การดูแลงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้แก่ การขอใช้ห้องประชุมของ
สานักหอสมุดกลาง การขอใช้รถยนต์สานักหอสมุดกลาง การดูแลระบบงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ รวมถึงการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในสานักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และงานรักษา
ความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของสานัก
หอสมุดกลาง ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวงานด้านบริหารและธุรการ
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กำรเงินและงบประมำณ
งานการเงินและพัสดุ สานักงานเลขานุการ สานักหอสมุดกลาง และ งานธุรการ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ โดยยึด
หลักตามระเบียบราชการ และระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทาหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบราชการ

งำนวำงแผนและประชำสัมพันธ์
งานวางแผนและประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานเลขานุ ก าร ส านั ก หอสมุ ด กลาง มี ห น้ า ที่
ประสานงานกับหอสมุด เพื่อดาเนินการจัดทาคาของบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนดาเนิน งานด้ านเทคโนโลยี เพื่อใช้ ในสานักหอสมุดกลาง ได้ แก่ งาน
สนับสนุนและพัฒนาโปรแกรม งานบริการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือด้าน Hardware และ Software

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาเลือกระบบที่จะนามาใช้ในการประกัน
คุณภาพต่อการปฏิบัติงานของสานักหอสมุดกลาง โดยมุ่งเน้นเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบที่นามาใช้ คือระบบควบคุมคุณภาพซึ่ง มีความสาคัญ
อย่างยิ่งเพราะ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ อันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตาม
แผน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) เพื่อให้การปฏิบัติงานประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลางเพื่อให้บริการได้ ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการอันส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดกับบริการที่ได้รับ เป็น
การแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามภารกิจได้
บรรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด งานประกั น คุ ณ ภาพยั ง คงด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา และดาเนินการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการด้านต่าง ๆ ของ
สานักหอสมุดกลาง เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง โดยการใช้ เทคนิคสถิติม าจัดทาแบบสารวจและสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ผล โดยนาผลที่ได้รับมาจัดทารายงานเสนอต่อที่ประชุมของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ทบทวนความสามารถของกระบวนการในการให้บริการของสานักหอสมุดกลางและพิจารณา
ตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนางาน ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการตามนโยบายคุณภาพของสานัก
หอสมุดกลาง นอกจากนี้งานประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลางยังมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยระบบการติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ ทุก 2 เดือน อีกด้วย
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แนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วงจรควบคุม
คุณภำพ

วิธีกำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศ

กำรสร้ำง
Plan
(กำรวำงแผน)

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ
- นโยบายประกันคุณภาพ
- แผนงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
- ความตระหนักเพื่อสร้างความเข้าใจและความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- สัมพันธภาพทีด่ ใี นองค์กร
- เครือข่ายงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กำรจัดทำ

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดบริการตามภารกิจของหน่วยงานอย่างหลากหลาย ทั้งบริการพืน้ ฐาน
และบริการอื่นที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
- จัดทากระบวนการปรับปรุงและแก้ไขข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ
- สารวจความต้องการสารสนเทศในการให้บริการ
- การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงานพร้อมนาข้อสรุปมา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงาน
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
- ตรวจสอบหลักฐานก่อนประเมินผล

กำรประสำนงำน

- ทุกฝ่ายงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรด้วยอัธยาศัยที่สุภาพเรียบร้อย

Do
(กำรปฏิบัติตำม
แผน)

- กากับติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กำรกำกับติดตำม

Check
(กำรตรวจสอบ)

Act
(กำรปรับปรุงแก้ไข)

กำรสรุปผล

กำรปรับปรุง
และพัฒนำ

- ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละตัวบ่งชี้
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการต่อคณะกรรมการประจาเดือนและ
คณะกรรมการประจาสานัก
- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
- ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นาผลมาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกและข้อ เสนอแนะของ
กรรมการพร้อมทั้งแจ้งหัวหน้าฝ่ายงานและบุคลากรให้รบั ทราบผลและนาผล
ไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- มีการประชุมเพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ด้าน
คุณภาพกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
- นาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ
-พัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพและการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
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แผนภำพแสดงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สำนักหอสมุดกลำง ม.ศิลปำกร
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บทที่ 3
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กาหนดองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Framework) ที่สาคัญและมี
ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน อั น จะท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ)
จาก 6 องค์ประกอบหลัก สานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย ดังนั้นสานักหอสมุดกลาง จะไม่มีกิจกรรมในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 4 มี
เพียงองค์ประกอบที่ 3, 5, 6 และในส่วนภารกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง ในการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานจะอาศัยตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดทาโดยข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และได้นาตัวบ่งชี้บางตัวเข้าร่วมรับการประเมินด้วยได้แก่ ตัวบ่งชี้
ที่ 6.3 และ 6.4
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพ
3. การบริการวิชาการ
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

หมำยเหตุ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์ สกอ.
5.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนฯ
เกณฑ์ สกอ.
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุนฯ
6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกณฑ์ สกอ.
บริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
ฯ)
6.2 การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
เกณฑ์ สกอ.
เอื้อต่อการเรียนรู้
6.3 ตัวบ่งชี้อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ดาเนินการแจ้ง สานักงานประกันพิจารณา สานักหอสมุดกลาง เสนอ ตัวบ่งชี้
PULINET
6.3: จานวนบริการเชิงรุก
เกณฑ์ PULINET
(Proactive service)
6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์ PULINET
(E-service)
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 6 ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่พึงให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบัน มี ความเชี่ ย วชาญการให้ บ ริก ารทางวิ ช าการอาจให้ เ ปล่ า โดยไม่คิ ด ค่ า ใช้ จ่า ยหรื อ อาจคิ ด
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามความเหมาะสม โดยให้ บ ริ ก ารทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน หน่ ว ยงานอิ ส ระ
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คาปรึกษา ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง
ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ :
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทา
แผนบริการวิชาการประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ
จัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามา
จัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึก ษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาฯ/
กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการทีบ่ ริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาฯ/กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานสนับสนุนฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิ ทยาลัยทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลีย่ นแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สานักหอสมุดกลางมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
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ตัวบ่งชี้ 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบั นอุดมศึกษา
จาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนด ทิศทางการพัฒนาและการ
ดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
สนับสนุนฯและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานสนับสนุนฯ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ท้งั ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานสนับสนุนฯ
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุนฯที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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องคประกอบที่ 6 ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
(ภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำนสนับสนุนฯ)
สานักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัยแก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ขอใช้บริการ ดังนั้ นจึงมีภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ สานักหอสมุดกลาง ยังได้นาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดทาโดย
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มาใช้เพิ่มเติมอีก จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
2.9 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) และตัวบ่งชี้ 2.10 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Eservice) ซึ่งทั้งสองตัวบ่งชี้นี้ เป็นตัวบ่งชี้ประเภทผลผลิต
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ จากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ซึ่งทั้งสองตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 6 ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ :
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ทั้ ง นี้ อาจรวมถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ บทบาทของหน่ ว ยงาน/มหาวิ ท ยาลั ย 3 ด้ า น คื อ การเป็ น ผู้
เตือนสติสังคม การชี้นาสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม

รอบระยะเวลำ : รอบปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
เกณฑ์กำรประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ 6.2 กำรบริกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ :
นอกเหนือจากการบริหารจัดการ หน่วยงานควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออก
กาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
รอบระยะเวลำ : รอบปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 22 / 37

ตัวบ่งชี้ 6.3 : จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือ
บริการและกิจกรรมเสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการดาเนินการเพื่อ เป็นอีกทางเลือกที่จะช่ วยให้ผู้ใช้
มีความสะดวกในการรับบริการหรือรับข่าวสารจากห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยดาเนินการใน
รูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการโดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ ร้องขอ หรือคาดหวัง 1
บริการ
2. มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 2
บริการ
3. มีการบริการหรือกิจกรรมที่หอ้ งสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 3
บริการ
4. มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 4
บริการ
5. มีการบริการหรือกิจกรรมที่หอ้ งสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 5
บริการ หรือมากกว่า

เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 23 / 37

ตัวบ่งชี้ 6.4 : จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : บริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1
บริการ ทั้งนี้ไม่รวมบริการหรือชุดคาสั่งพื้นฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มี ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 1-2 บริการ
2. มี ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 3 บริการ
3. มี ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 4 บริการ
4. มี ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 5 บริการ
5. มี ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ 6 บริการ หรือมากกว่า
เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ข้อ 1

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ข้อ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ข้อ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ข้อ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ข้อ 5

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำคผนวก

หน้ำที่ : 24 / 37

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 25 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

มีจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานักหอสมุดกลาง และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

2

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดกลางไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

<--ส่วนกลางดําเนินการ-->

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี

4

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้

5

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

6

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

7

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8

มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

หมายเหตุ เกณฑ์ 3-7 หอสมุดและหอจดหมายเหตุ พิจารณาร่วมกับส่วนกลาง (กรณีมกี ารดําเนินการในเกณฑ์ดังกล่าว)

<--ส่วนกลางดําเนินการ-->

หน้ำที่ : 25/37

1

ไม่มี
มี
ไม่มี
<--ส่วนกลางดําเนินการ-->

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 26 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้

2

มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

3

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

4

มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

5

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบกําจัดของเสียการจัดการ
ขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพจิ ารณา

มี

ไม่มี

หน้ำที่ : 26/37

1

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 27 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 1-2 บริการ

2

มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 3-4 บริการ

3

มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 5-6 บริการ

4

มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 7-8 บริการ

5

มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง มากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

ใช้เกณฑ์ PULINET เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ 1.9 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Serice)

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

หน้ำที่ : 27/37

1

ไม่มี

หลักฐาน (แนบ)

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : จานวนบริการเชิงรุก (Proactive service)

สำนักหอสมุดกลำง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
(ตัวชี้วัดคุณภาพของเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET)

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 28 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

1

มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ

2

มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 3-4 บริการ

3

มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 5-6 บริการ

4

มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 7-8 บริการ

5

มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ

ไม่มี

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 : จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

หน้ำที่ : 28/37

ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งชี้คุณภาพ 1.10 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 29 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากร 2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3)
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4) ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 1.00 – 1.50

2

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ในระดับ 1.51 – 2.50

3

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ในระดับ 2.51 – 3.50

4

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ในระดับ 3.51 – 4.50

5

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ในระดับ 4.51 – 5.00

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

1

ไม่มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

หน้ำที่ : 29/37

ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งชี้คุณภาพ 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 30 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ

2

มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 3 กิจกรรม/โครงการ

3

มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 4 กิจกรรม/โครงการ

4

มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 5 กิจกรรม/โครงการ

5

มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ หรือมากกว่า 6 กิจกรรม/โครงการ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งชี้คุณภาพ 6.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

หน้ำที่ : 30/37

1

ไม่มี

หลักฐาน (แนบ)

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

สำนักหอสมุดกลำง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
(ตัวชี้วัดคุณภาพของเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET)

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 31 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50

2

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50

3

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50

4

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50

5

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00

ไม่มี

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

หน้ำที่ : 31/37

ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งชี้คุณภาพ 6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 32 / 37

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า

2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

3

ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน

4

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

5

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

6

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7

สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสภาสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ เกณฑ์ 2-6 ผู้บริหาร หอสมุดและหอจดหมายเหตุพิจารณา

ไม่มี
มี
ไม่มี
<--ส่วนกลางดําเนินการ-->

<--ส่วนกลางดําเนินการ-->

หมายเหตุ

หน้ำที่ : 32/37

1

หลักฐาน (แนบ)

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ข้อ

สำนักหอสมุดกลำง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 33 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

1

มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดกลาง

2

กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนด

3

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูท้ ี่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

4

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

5

ไม่มี

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตัวบ่งชี้ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้พิจารณา

หน้ำที่ : 33/37

จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 34 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

1

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ

3

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

4

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

5

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด

มี

ไม่มี

หน้ำที่ : 34/37

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ตัวบ่งชี้ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 35 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สํานักหอสมุดกลางร่วมเป็นคณะกรรมการ

2

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน คือ (อย่างน้อย 3 ด้าน)
1. ด้านยุทธศาสตร์
2. ด้านนโยบาย
3. ด้านการปฏิบัติงาน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

4

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

5

มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6

มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

ไม่มี

หน้ำที่ : 35/37

3

มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

1

ไม่มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 36 / 37

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3

มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางและบุคลากร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อผู้อํานวยการสํานักหอสมุด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักหอสมุดกลาง อย่างต่อเนื่อง

6

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด

7

ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 เลขานุการสํานักหอสมุดพิจารณา

มี

ไม่มี

หน้ำที่ : 36/37

1

ไม่มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำที่ : 37 / 37

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี

2

มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการและผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

3

มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

4

มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
1. การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2. การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
3. การนําผลการประเมินคุณภพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง

5

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน

6

มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

7

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

8

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน

9

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการการประกันคุณภาพพิจารณา

ไม่มี

หน้ำที่ : 37/37

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มี

หมายเหตุ

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

1

ไม่มี

หลักฐาน (แนบ)

สำนักหอสมุดกลำง

ข้อ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

