รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558
(วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเมินเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึก ษา 2558 ฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึก ษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักหอสมุดกลางดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
- คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 927/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2558
- กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. บทสรุปผู้บริหาร
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง
พบว่า สานักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย
5.00 โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 เมื่อรวมกับผลการประเมินตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์ภารกิจ ภาพรวมอยู่ ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ ย 4.84 มี ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าและ
กระบวนการ ระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 และผลผลิตหรือผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 4.69
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินจาแนกตามรายองค์ประกอบ สานักหอสมุดกลาง มีผลการประเมินดังนี้

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

คะแนนเฉลี่ย
5.00

ผลการประเมิน
ระดับดี

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

5.00

ระดับดี

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร

4.77

ระดับดีมาก
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3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 รอบการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2507 สานักหอสมุดกลาง เริ่มต้นจากหอสมุด (วังท่าพระ) ซึ่งมีฐานะเป็น แผนกห้องสมุด สังกัด
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ในอาคารสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิล ปากร วังท่าพระ บริเวณ
ด้านหลังอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2517 ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุด (วังท่าพระ) เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นบน และชั้นใต้
ดินมีพื้นที่ 1,386 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2519 ก่อสร้างอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น มีพื้นที่
2,266 ตารางเมตร โดยรวมห้องสมุดเสียง ห้องปฏิบัติการทางภาษา (อาคาร A3) เข้ากับหอสมุด ยังคงมีฐานะเป็น
แผนกชื่อ “แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์”
ปี พ.ศ. 2529 หอสมุด (วังท่าพระ) ขยายพื้นที่บริการวารสารไปยังชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์รวม 3 คณะ
มัณฑนศิลป์
ปี พ.ศ. 2530 หอสมุ ด (พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ) เสนอมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2532 “สานักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกา โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2 หน่วยงาน คือ แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี
วังท่าพระและแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ สังกัดสานักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
เข้าด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2535 สานักหอสมุดกลาง แบ่งส่วนราชการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2535
ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และ หอสมุดสาขา วังท่าพระ
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ปี พ.ศ. 2536 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ย้าย มาอยู่อาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ 5,103 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2538 สานักหอสมุดกลาง เริ่มนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริการและ
ดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2540 หอสมุ ด สาขาวั ง ท่ า พระ ขยายพื้ น ที่ ไ ปยั ง ตึ ก ส านั ก งานอธิ ก ารบดี (เดิ ม ) โดยที่ ชั้ น 3
ให้บริการโสตทัศนศึกษา และชั้น 4 เป็นฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุ ด รวมทั้งส่วนปฏิบัติงานของ
สานักงานเลขานุการ วังท่าพระ
ปี พ.ศ. 2540 หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ยั ง คงรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น งาน “โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540
ปี พ.ศ. 2541 หอสมุดสาขาวังท่าพระก่อตั้งโครงการแหล่งสารสนเทศอิเล็ก ทรอนิกส์ทางด้านศิลปะใน
ประเทศไทย (Electronic Resources on Art in Thailand – ERA) ถือเป็นห้องสมุดเสมือนทางศิลปะแห่งแรกใน
ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2
ปี พ.ศ. 2543 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้พัฒนาฐานข้อมูลดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
CDS/ISIS
ปี พ.ศ. 2544 ห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ก่อตั้งขึ้น อยู่ในอาคารเดียวกับหอสมุด
สาขา วังท่าพระ มีพื้นที่ 126 ตารางเมตร ก่อสร้างอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคาร 5 ชั้น โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ศิล ปากรแยกออก มาจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จัดตั้งเป็นหน่ว ยงานหนึ่งภายใต้ส านัก
หอสมุดกลาง และให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ปี (พ.ศ.2545-2559) ตามมติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2544
ปี พ.ศ. 2544 สานักหอสมุดกลางนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MILLENNIUM มาใช้แทน INNOPAC
ปี พ.ศ. 2545 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ย้ายและจัดห้ องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นภายในอาคารเรียนรวม
1 ชั้น 3 พร้อมกับการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สานักงานเลขานุการย้ายจากอาคารหอสมุด
ไปยังอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5
ปี พ.ศ. 2545 โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ย้ายไป ณ อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5
ปี พ.ศ. 2545 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เริ่มเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบถือเป็นห้องสมุดแห่ง
แรกในประเทศไทย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ริเริ่มโครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การอ่าน การเรียนรู้ แก่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549 หอสมุดสาขาวังท่าพระ ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารให้ทันสมัยและสวยงาม หอสมุดวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีย้ายมาให้บริการ ณ อาคารเอกเทศ “อาคารวิทยบริการ” มีพื้นที่ 1,949.29 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2550 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปรับปรุงอาคารหอสมุดทั้งหลัง และตกแต่งภายในอาคาร
เฉพาะอย่างยิ่ง ชั้น 1 ให้ทันสมัยและสวยงาม หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดหอสมุดลักษณะ ห้องสมุดมีชีวิต
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เต็ ม รู ป แบบ มี มุ ม กาแฟ มุ ม สบาย ส่ ว นนิ ท รรศการ และอื่ น ๆ หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ด งาน
“ทับแก้วบุ๊คแฟร์” มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียน ครั้งที่ 1 ถือเป็นงานประจาปี โดยที่พัฒนาขึ้นจากการนาร้านค้า
มาจาหน่ายหนังสือเพื่อเป็นบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ณ หอสมุด
ปี พ.ศ. 2551 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีลานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “Knowledge
Park @ Library” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านนอกอาคารหอสมุด
ปี พ.ศ. 2552 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2
ให้ทันสมัยและสวยงาม
ปี พ.ศ. 2555 ส านั ก หอสมุ ด กลาง เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ขอจั ด ตั้ ง ส่ ว นงานในก ากั บ ภายในขึ้ น ใหม่ 2
หน่วยงาน ได้แก่ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2556 โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรปรับ เปลี่ ยนสถานะเป็ น หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่า ฝ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่ง
หน่ ว ยงานในกากั บ ของมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร (ฉบับ ที่ 19) พ.ศ.2556 หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
มีสถานภาพเทียบเท่าหอสมุดทั้ง 2 วิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงาน
ในกากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2556 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดที่นั่งอ่านศึกษาเรียนรู้ นอกอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล
ชั้น 1
ปี พ.ศ. 2557 สานักหอสมุดกลาง นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาให้บริการและดาเนินงานแทน
MILLENNIUM
พ.ศ.2559- ปัจจุบัน หอสมุดสาขา วังท่าพระ คืนพื้นที่บริการวารสาร ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์รวม 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ ให้มหาวิทยาลัย โดยนาวารสารมาให้บริการในอาคารหอสมุด
ปรัชญา
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้
ปณิธาน
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และก้าวทันเทคโนโลยี
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พันธกิจ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่
สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ
เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสาเร็จ สานักหอสมุดกลาง จึงได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจาแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

กลยุทธ์ 1.1 การจัดการพื้นที่การให้บริการที่เอื้อ 1.1.1 พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
และการสร้างสรรค์
ต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
1.1.2 พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่างคุ้มค่า ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างสรรค์
1.1.3 พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้บริการเพื่อ
รองรับการขยายตัวของวิทยาเขต
1.1.4 พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นแหล่ง
รวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.1.5 พัฒนาพื้นที่บริการของสานักงานเลขานุการ ให้มีความสวยงาม
และทันสมัย
กลยุ ทธ์ 1.2 การพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่ส ร้าง 1.2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะในการทางาน
ความสุขในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

2.1 การจั ดหาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ทั นสมั ย 2.1.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมี
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้ง ส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 มีการสรุปผลการดาเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ 2.2.1 มี โ ครงการจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการเผยแพร่ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมวดหมู่ 2.3.1 มี ก ารก าหนดค่ า เป้ า หมายในการวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ แ ละท า
และทารายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รายการ
2.3.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
3.1 การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล 3.1.1 จัดทาเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการห้องสมุดเพื่อ
นาไปสู่การเทียบเคียง (Benchmark)
3.1.2 มีการประเมิน ความพึ งพอใจในการบริการอย่ างต่อเนื่องเพื่ อ
พัฒนางาน
3.1.3 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ
3.1.4 พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
3.1.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
3.2 การบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและ 3.2.1 มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า
วิจัย
และวิจัย
3.2.2 ส่งเสริมและเผยแพร่การรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสานักหอสมุดกลาง
กลยุทธ์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
4.1 การจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น 4.1.1จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4.1.2 วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงาน (Training
ระบบ
Roadmap)
4.1.3 สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร (Career Path)
4.1.4 วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการทดแทนอั ตราก าลั ง (Succession
Plan)
4.2 การพั ฒ นาที มงานเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของ 4.2.1 สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นการทางานเป็นทีม
สานักหอสมุดกลาง (Team Work)
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของสานัก
หอสมุดกลาง
4.2.3 จัดกิจกรรมสาหรับการพัฒนาการทางานเป็นทีม
4.3 การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร

4.3.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสนับสนุนให้
เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
4.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
5.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 5.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
บริหารสานักหอสมุดกลาง
และแผนการปฏิบัติงาน
5.1.2 เพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 5.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
การบริหาร
5.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือใน
การบริหารงาน
5.3 การบริหารสานักหอสมุดกลางตามหลักธรร 5.3.1 ยึดหลักความถูกต้ อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้น
มาภิบาล
การมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
5.3.2 มี ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ที่ ชัดเจน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้
5.3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกั บ
ศักยภาพและสะท้อนสมรรถนะของบุคคลอย่างเป็นธรรม
5.3.4 ใช้ระบบบริหารคุณภาพกากับการดาเนินงาน
5.3.5 มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาการบริหารงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
6.1 การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ 6.1.1 สนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ต้องการของชุมชน
6.1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
6.2 การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ส ร้ างมู ล ค่ าให้ กั บ 6.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ภายนอก ให้เป็น
สานักหอสมุดกลาง
หุ้นส่วนในการให้บริการวิชาการ
6.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับสานักหอสมุดกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเป็นผู้นาสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
7.1 การจัดการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม 7.1.1 ผลักดันหอสมุดสาขา วังท่าพระสู่ความเป็นผู้นาสารสนเทศด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
7.1.2 สร้างระบบการบริหารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7.1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์สู่
ความเป็นผู้นาสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก
7.1.4 สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก หอสมุ ด กลางเผยแพร่
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สู่สังคมภายนอก
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โครงสร้างการบริหารงาน
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บุคลากร
สานักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 108 คน จาแนกตามหน่วยงานดังนี้
ตารางที่ 1 อัตรากาลังของสานักหอสมุดกลาง (หน่วย : อัตรา/คน)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1. สานักงานเลขานุการ
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ข้าราชการ/พนักงาน
บรรณารักษ์ ตาแหน่งอื่นๆ
11
13
18
9
13
4
2
1
3
27
47

ลูกจ้าง
ประจา
4
3
7

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
4
13
5
5
27

รวม
ทั้งสิ้น
15
7
48
30
11
4
108
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อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ค่านิยม : บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร
จุดเด่นของสานักหอสมุดกลาง
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณตามแหล่ง
งบประมาณ พ.ศ. 2558- 2559
ปีงบประมาณ
2558

2559

งบประมาณ
เพิ่ม / - ลด

เงินแผ่นดิน

550,000

550,000

-

-

เงินรายได้

491,600

477,500

-14,100

-2.87

รายรับโครงการพิเศษ
รวม

-

-

-

1,041,600

1,027,500

-14,100

-1.35

แหล่งงบประมาณ

ร้อยละ
เพิ่ม / - ลด

ตารางที่ 3 โครงการบริการทางวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปี พ.ศ. 2558 จาแนก
ตามหน่วยงาน/คณะวิชา
คณะวิชา / หน่วยงาน
สานักหอสมุดกลาง
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ/กิจกรรม*
1
1

งบประมาณ
550,000
550,000

* จานวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย
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การบริหารจัดการ
งบประมาณ
ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
โครงการพิเศษ

ปี

รวม

2559

31,864,900

29,742,000

-

61,606,900

2558

29,822,000

45,587,500

-

75,409,500

2557

29,822,000

30,398,400

-

60,220,400

2556

29,930,300

27,988,900

-

57,919,200

อาคารสถานที่
สานักหอสมุดกลาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 18,369 ตารางเมตร
ตารางที่ 5 พื้นที่จาแนกตามหน่วยงาน (หน่วย : ตารางเมตร)
หน่วยงาน

พื้นที่

1. สานักงานเลขานุการ

1,528

2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

10,715

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ

1,701

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4,208

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

217

รวมทั้งสิ้น

18,369
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การดาเนินงาน
บริการของหอสมุด
1. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
3. บริการยืมระหว่างวิทยาเขต
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. บริการจองหนังสือออนไลน์
6. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
7. บริการมัลติมีเดีย
8. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่
9. บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์
10. บริการโสตทัศนวัสดุ
11. บริการห้องอินเตอร์เน็ต
ฯลฯ
คอลเลคชั่นพิเศษ
1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
1.1 คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ได้แก่ คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่นหนังสือหา
ยาก/หนังสือสงวน
1.2 ห้องสมุดดิจิทัล
รวบรวมสารสนเทศดิจิทัลประเภทเดียวกันจากคอลเลคชั่นต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน จัดเป็น 3
กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
- e-Book Collection รวบรวม e-Book จากดิจิทัลคอลเลคชั่นต่าง ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล
หนังสือหายาก, e-Book on Art , ฐานข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นาขึ้นชั้นหนั งสือ พร้อมทั้งนาเสนอทั้งใน
รูปไฟล์ PDF และในรูปแบบ Interactive e-Book
- In-House Database รวบรวมฐานข้อมูลที่หอสมุดพัฒนาเองทั้งที่เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม
(Full text database) ฐานข้อมูลภาพ ( Image database) และสารสนเทศดิจิทัลอื่น ๆ
- Online database รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) ที่หอสมุดฯจัดหา
มาไว้ ให้ บ ริ การแก่ผู้ ใช้ ทั้ง ฐานข้ อมู ล บอกรั บ ที่เ สี ย ค่า สมาชิ กและฐานข้ อมู ล ฟรี รวมทั้ งฐานข้อ มูล ที่ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน
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2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2.1 SNC Sound Library เป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ประเภทที่จัดเก็บ
พระสุรเสียงวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาการพูดการแสดงและบทเรียน
2.2 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ให้บริการหนังสือใน ครอบครอง
ส่วนตัวของท่าน
2.3 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้
รวมถึงผลงานวิชาการเอกสารและต้นฉบับลายมือของท่าน
2.4 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก ใน
16 ด้าน เช่น ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ
3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3.1 SUP Entertainment โรงภาพยนตร์ในหอสมุดจัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทุก
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 น.
3.2 มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมุมหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การ
ลงทุน การออม
3.3 Green Zone โซนสาหรับนั่งเล่น พักผ่อน พร้อมกาแฟและขนมจาก Veridian Lodge &
Restaurant บริการในราคาย่อมเยา
3.4 Exhibition Zone โซนจัดนิทรรศการ สาหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่
ต้องการแสดงผลงาน
4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์ จัดทาเครื่องมือช่วยค้นและให้บริการ หนังสือ
เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 3
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณบางตัวไม่สามารถวัดได้
อย่ า งเที่ ย งตรง เช่ น ตั ว ชี้ วั ด ในโครงการทั บ
แก้วบุ๊คแฟร์ โครงการห้องสมุดสุดหรรษา
2. ควรพั ฒ นาหาแนวทางในการบริ ก าร
วิชาการโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นจุด
แข็งของห้องสมุด เช่น ทรัพยากรสารสนเทศ
ทางด้านศิลปะซึ่งไม่มีบริการในห้องสมุดแห่ ง
อื่น

1. ปรับตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. หอสมุด สาขาวังท่าพระได้ดาเนินการจัดทา In-House Database ห้องสมุด
ดิจิทัล หอสมุดสาขา วังท่าพระ ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สาคัญและมีคุณค่า
ดังนี้
1) คอลเลคชั่นปกหนังสือศิลปะ เก็บรวบรวมหน้าปกหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุด
สาขาวังท่าพระ ม.ศิลปากร
2) ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ จัดทากฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์
และข้อเขียนอื่นๆ ทางด้านศิลปะ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร ตั้งแต่
ปี 2519 - 2548
3) ฐานข้อมูลภาพถ่าย รวบรวมภาพถ่าย/สไลด์ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุด
สาขาวังท่าพระ ถ่ายภาพเองและภาพถ่ายที่อาจารย์/ บุคลากรมอบให้หอสมุด
4) ฐานข้อมูลวัดในกรุงเทพฯ นาชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่าของวัด
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมข้อมูลโดยสังเขป
5) ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ เต็ ม ออนไลน์ รวบรวมวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวม ศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
6) ฐานข้อมูลโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะรวบรวมโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะซึ่ง
หอสมุด สาขาวังท่าพระ จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษ
7) ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ นาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์
ในแง่มุมต่างๆ อาทิ วังและวัดตึกและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านเรือนและชุมชน ย่าน
พาณิชย์ ศิลปกรรมและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ใ นปี พ.ศ. 2559 ส านั ก หอสมุ ด กลางได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนอกจากนี้สานักหอสมุดยังได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุด
ดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เลขานุการ และหัวหน้า
หอสมุด 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การกาหนดขอบเขตของการบริการ
3. ปรับสัดส่วนการให้บริการวิชาการให้เหมาะสมขึ้น นอกจากมีการจัดโครงการ
วิชาการแก่ชุมชนควรให้บริการกับชุมชนวิชาการ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ชาการแก่ บุ ค คลภายนอก ก็ มี ก ารจั ด ท าโครงการที่ มุ่ งเน้ น กั บ
ในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก โดยมีสดั ส่วนการ บุคลากรภายใน ทั้งการจัดประชุม อบรม ในเรื่อง
บริการวิชาการให้มากกว่าชุมชนภายนอก
1) การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การจัดการสมดุลระหว่าง
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ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557

ผลการดาเนินงาน
เอกสารทรงคุณค่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2) มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก
3) อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดเก็บและจัดการรายการ
บรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ต้องใช้ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือรายงาน

องค์ประกอบที่ 5
1. ควรปรั บ กระบวนการการได้ ม าซึ่ ง แนว
ปฏิบัติที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวล
และกลั่นกรอง ตลอดจนการจัดทาแนวปฏิบัติ
ที่ดี เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงาน
ภายนอกสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง
2. ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านจานวนผู้ใช้
ห้องสมุด
ที่ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม
ทางสารสนเทศดิจิทัล เช่น ข้อมูลในเว็บไซต์
ต่าง ๆ ที่สามารถค้นได้ด้วย search engine
ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้แต่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของห้องสมุด
องค์ประกอบที่ 6
ควรพิจารณาเลือกเกณฑ์ในการวัดที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัว
บ่งชี้ ที่ 6.2 เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 2 ที่ ว่า ด้ ว ย
บริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น
นอกจากนี้ ยั ง ควรน าเกณฑ์ ไ ปพั ฒ นาเป็ น
ค าถามในแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการด้วย
- ควรพิ จ ารณานิ ย ามความหมายของการ
บริ ก ารเชิ ง รุ ก ในงานบริ ก ารสารสนเทศที่
สอดคล้องกับพันธกิจของสานักหอสมุดกลาง

1. คณะกรรมการการจัดการความรู้ ดาเนินการปรับกระบวนการการจัดการ
ความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดประเด็นที่จะทาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
มีการจัดเก็บและมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งรวบรวมความรู้ภายในและ
ภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามผลการนาไปใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้มีกระบวนการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้อง
2. ตรวจสอบความเสี่ยงด้านจานวนผู้ใช้หอสมุดที่ลดลง มีการสารวจการใช้
บริการสานักหอสมุดกลางพบว่า สาเหตุของการไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุดเกิดจาก
คณะวิชามีห้องสมุดของคณะไว้รองรับอยู่แล้ว

- พิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสานักหอสมุดกลาง
และปรับแบบสอบถาม

- นิยามความหมายของบริการเชิงรุกยังคงเดิม โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้คุณภาพ
ห้อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ข่ ายงานห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย ส่ ว นภู มิ ภ าค
(PULINET) ที่กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ข้ อ เสนอแนะในการเขี ย นรายงานผลการ
ประเมินตนเอง
- หลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการเขียนรายงาน
- วางแผนรวบรวมการจัดเก็บหลักฐานให้สอดคล้องกับแผน และผลการ
เกี่ยวกับแผนและผลการดาเนินงานควรยึดกรอบ ดาเนินการ โดยเขียนรายงานตามกรอบระยะเวลาเดียวกัน
ระยะเวลาเดียวกัน
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5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2557 กาหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณบดี คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ค้ น หาจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
6. วิธีการประเมิน
6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
โดยศึกษาจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะสานักหอสมุดกลาง ประจาปี
การศึกษา 2558 และอาศัยการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ในแต่ละองค์ประกอบ
6.2 การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในศึ กษาเอกสารรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสานักหอสมุดกลาง ประจาปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ ร ะบุ ไ ว้ และการรวบรวมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และผู้ รั บ บริ ก าร
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน
6.3 การดาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของสานักหอสมุดกลาง โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมองด้าน
การบริหารจัดการ และผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
6.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดาเนินงานจริง
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7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1)
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน ด้วยวาจา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 แล้วเห็น
ว่าสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิล ปากร ได้ดาเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัด ตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตาม
ตาราง ป. 1
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ตารางที่ 6 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)

คะแนนประเมินของ
สานักหอสมุดกลาง

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.06

4.06

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

5 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

5 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

องคประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

4

4.06
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หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)

คะแนนประเมินของ
สานักหอสมุดกลาง

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive
Service)

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ 6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (EService)

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6

ตามเกณฑ์ภารกิจ

4.77

4.77

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์ สกอ.

5.00

5.00

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์ภารกิจ

4.84

4.84
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หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.
ตารางที่ 7 ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
ผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนาเข้า
(I)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ (สกอ.)
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหาร
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ ตามเกณฑ์
ภารกิจ
ผลการประเมิน

กระบวนการ
(P)

ผลผลิต
หรือ
ผลลัพธ์
(O)

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง
คะแนนรวม 2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับ
พอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดี
มาก

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.69

4.77

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

4.69

4.84

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-21รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

9. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการเป็นรูปธรรม ที่สามารถจับต้องและสัมผัสได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็น
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรผลักดันผลงานบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่ในระดับประเทศ
2. ควรเพิ่มข้อมูลทางด้านสนามจันทร์ศึกษา ศูนย์ข้อมูลทวารวดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ต้องเป็นการวัดจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ใช่วัดความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมของโครงการและการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จต้องสามารถวัดได้
2. มีการนาการบริการวิชาการสู่ชุมชนสู่งานวิจัย (Routine to Research)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการให้บริการวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นฐานลูกค้าในอนาคต
2. สานักหอสมุดกลางควรจัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับระดับหลักสูตร เช่น หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. สานักหอสมุดกลางมีโครงการบริการวิชาการเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมและทาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่เป็น
แบบอย่างให้กับหอสมุดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
1. สานักหอสมุดกลางควรเขียนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินเป็นรายข้อเพื่อให้เห็นผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ จากการเขียนรายละเอียดการดาเนินงาน พร้อมทั้งควรประเมินให้
เป็นไปตามผลการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อปรับปรุง/พัฒนาต่อไป เพื่อให้ผู้ประเมิน/ผู้อ่านได้
ทวนข้อมูลโดยสรุปครบถ้วน
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คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 927/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2558
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กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2558
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันศุกร์ที่ 26 สิงหำคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อำคำรหม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม
เวลำ

กิจกรรม

สถำนที่

09.00-09.20 น.

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง กล่ำวต้อนรับและ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของสำนัก หม่อมหลวงปิ่น ฯ
หอสมุดกลำง

09.20-10.00 น.

นำเสนอ : ผลงำนเด่น
หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์
หอสมุดสำขำ วังท่ำพระ
หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร

ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ

10.00-10.10 น.

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ ประชุมวำงแผนกำร
ประเมิน

ชั้น 5 อำคำร หม่อมหลวงปิ่น ฯ

10.10-10.25 น.

อำหำรว่ำง

10.25-12.00 น.

ศึกษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง
อำหำรกลำงวัน

ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อำคำร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ

(09.20-09.30)
(09.30-09.40)
(09.40-09.50)
(09.50-10.00)

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-16.30 น.

ศึกษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (ต่อ)
อำหำรว่ำง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ สรุปผลกำรประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ - กำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของคณะกรรมกำรฯ

