
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
สํานกัหอสมดุ 

ปการศึกษา2556  

 

รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. ผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี   ศุขสาตร   ประธานกรรมการ 

2. คุณศรีจันทร   จันทรชีวะ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. ผศ.ดร.ธนภัทร  ทรงศักดิ์   กรรมการ 

4. ผศ.ณิชกานต  กล่ินกุสุม   กรรมการ 

5. ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลยชลมารค  กรรมการ 

6. นางพรรนิภา  แดงเลิศ    เลขานุการ 

 

  
 
 

วัน / เดือน / ป ที่ประเมิน      วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ กําหนดทั้งโดยการ

วิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ วาเปนไปตามเกณฑ และได

มาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑและ

มาตรฐานที่ตั้งไว  

3. ใหหนวยงานทราบจุดเดน ขอสังเกต ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง

และพัฒนาขอสังเกตของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 



วิธีการดําเนินงาน 
 1.   ศึกษารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของฝายและหนวยงานในสังกัด 

 2.  ศึกษาเอกสารจากรายการเอกสารอางอิง 

 3.   รวบรวมขอมูล 

    3.1  บรรยายสรุปโดย     ผศ.ดร.นเรฏฐ พันธราธร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

     3.2 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

1. คุณเบณจพร  เกาะแกว  ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

2. คุณเกษสุดา  ไชยวงศ  ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

3. คุณลิขิต  นีรนาทภูรี ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

4. คุณสมบุญ  นาคพรม  ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

5. คุณอุนจิตต  ปติรัตนวรนาท สํานักงานทะเบียน 

6. คุณจิรวรรณ  เคราะหดี  สํานักงานทะเบียน 

7. คุณสุพัตรา  จับบาง  สํานักงานทะเบียน 

8. คุณพิศมัย  เลาจาง  สํานักงานทะเบียน 

9. คุณวิลัยพร  ภาคบุบผา สํานักงานทะเบียน 

10. คุณธนธัติ  สละสนธิ์  สํานักงานทะเบียน 

11. คุณน้ําผ้ึง  จันทรคํา  สํานักงานทะเบียน 

12. คุณสุภาภรณ  บุญทอง  สํานักงานทะเบียน 

13. คุณพินิจ  เย็นมาร  สํานักงานทะเบียน 

14. คุณวันทนา  สุวรรณสิงห สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 

15. คุณภัทรภร  ทองหรี่  สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 

16. คุณจิรพร  สอนธรรม สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 

17. คุณลมัย  ประคอนดี สํานักหอสมุด 

18. คุณศิริรัตน  พวงรอย  สํานักหอสมุด 

19. คุณจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว สํานักหอสมุด 

20. คุณธฤษวรรณ  เฉลยไกร  สํานักหอสมุด 

21. คุณกาญจนา  เพ็งคําศรี  สํานักหอสมุด 

22. นายอริยะ  สมบูรณ  ตัวแทนนักศึกษา คณะดิจิทัลอารต  

 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 (5 องคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

    

   ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ มีแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตรชัดเจน มีการกําหนดโครงการตามยุทธศาสตร

ละเอียด และสามารถนํามาปฏิบัติใหเห็นผลสัมฤทธิ์ตอการดําเนินงาน 

 

  ขอสังเกต  บางโครงการอาจไมจําเปนตองจัดทําโครงการ เชน โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ อาจ

จําทําเปนระบบงบประมาณปกติ เพื่อลดขั้นตอนและสรางความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน 

 

   ขอเสนอแนะ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาชัดเจนในแตละป เพื่อนําเสนอ +ปฏิบัติ +สรางกิจกรรมเฉพาะเรื่องที่

จะเห็นผลชัดเจนและสะทอนภารกิจมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
 

 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

    

   ผลการดําเนินงานมี  จุดเดน คือ  มีการกําหนดตัวบงชี้ตามภารกิจหลักของสํานักหอสมุดครบถวนทุกชนิด และ

ประเภทของงาน 

 

   ขอเสนอแนะ  ควรกําหนดตนแบบภารกิจหลักเดนๆ ในแตละปเพิ่มขึ้น 
 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

     

  ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  

1. มีการดําเนินการบริหารจัดการชัดเจน เปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สอดคลองกับการบริหารจัดการ และเอื้ออํานวยตอการพัฒนา ซึ่งมีความ

ตอเนื่อง และเกิดผลในทางบวกไดรอบดาน 

3. ระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุดดีมาก 

 ขอสังเกต 
1. การรวบรวมผลขอมูลสามารถทําไดอีกระดับหนึ่ง 

2. ขอมูลการนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนายังไมชัดเจน 

3. โครงการที่ดําเนินการไมพบการประเมินดานคุณภาพ และปริมาณ การนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

จึงไมชัดเจน 

 



  ขอเสนอแนะ  
1. ควรนําขอมูลที่ไดจากผลการทําโครงการตางๆ มาจัดในรูป Information Management ได 

2. ควรมีการประเมินใหครบตามระบบการดําเนินงานโครงการ และรายงานในรูปแบบ PDCA 

3. การบันทึกขอมูลการวางแผนพัฒนา ควรมีความชัดเจนมากขึ้นในวาระการประชุม 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

   

  ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  

1. มีการดําเนินการจัดสรรการเงินและงบประมาณอยางชัดเจนเปนไปตามแผนกลยุทธ 

2. มีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

  ขอสังเกต  ยังไมพบการวิเคราะหขอมูลการใชงบประมาณในรายจายประจํา และโครงการที่เอื้อตอการวางแผนการ

จัดสรรงบประมาณในปถัดไปวาจะจัดลําดับแผนงานอยางไร ซึ่งจะสอดคลองกับองคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 2 

 

  ขอเสนอแนะ  ควรมีการนําขอมูลการใชเงินปงบประมาณมาจัดทําการวิเคราะห เพื่อการเปรียบเทียบขอมูลการ

ของบประมาณในปถัดไป สําหรับการประเมินความคุมคาการลงทุนในแตละทรัพยากรที่จําเปนของนักศึกษา และบุคลากร 
 

 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  

   ผลการดําเนินงานมี จุดเดน  คือ มีระบบและกลไกที่เข็มแข็ง บุคลากรเขาใจระบบการประกันคุณภาพที่ดีมาก 

และทํางานเปนทีมเวิรคไดดีมาก  

 

   ไมมี ขอสังเกต และ ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการสัมภาษณ 

 

1. ผูประเมินอยากจะเสนอใหทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักหอสมุด  

2.  เจาหนาที่มีความสุขในการทํางานเปนอยางดี และทุกคนในหนวยงานมีทักษะ และประสบการณ ที่พรอมในการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

3. เจาหนาที่มีความพึงพอใจในการสนับสนุน และการพัฒนาบุคลากร 

4. เจาหนาที่อยากจะมีความสามารถในการสื่อสารกับนักศกึษาตางชาติที่ดีขึ้น เพื่อการใหบริการที่ดีขึ้น 

5. นักศึกษาตองการมีการปรับปรุงสถานที่ติวหนังสือในหองสมุด เนื่องจากมีเสียงรบกวนมาก 

6. นักศึกษาตองการใหมีการปรับปรุงชั้นวางหนังสือ เนื่องจากชองวางระหวางชั้นแคบ และหนังสือแนนมากยากแก

คนหา 

7. นักศึกษาตองการใหมีการปรับปรุงแสงสวาง เนื่องจากแสงไฟสีขาวไมเหมาะกับการอานหนังสือ 



สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

           

 คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดใหการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของ สํานักหอสมุด ครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 

องคประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผูประเมินฯ 

จํานวน คาเฉล่ีย ความ จํานวน คาเฉล่ีย ความ 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

หมาย ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

หมาย 

  
 

การ
ดําเนินงาน 

  
การ

ดําเนินงาน 
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค    

 และแผนการดําเนินการ 
2 5.00 ดีมาก 2 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก  5 5.00 ดีมาก 5 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 5 4.80 ดีมาก 5 4.80 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 2 5.00 ดีมาก 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1-5 16   16   
คะแนนถวงน้ําหนัก 

รวมองคประกอบที่ 1 - 5  
79.00 

  
79.00 

 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 - 5  4.94 ดีมาก  4.94 ดีมาก 

 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ  คุณศรีจันทร  จันทรชีวะ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

      ผศ.ณิชกานต  กล่ินกุสุม คณะวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


