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คํานาํ 
 

ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพการ 
บริหารงานของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย โดยระบบและกลไกที่จัดทําขึ้นนี้บุคลากรของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกําหนดรูปแบบ ระบบ
และกลไกต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ กําหนดและพิจารณาดัชนีช้ีวัด 5 องค์ประกอบ จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งดัชนี
ช้ีวัดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงทําให้เป็นดัชนีช้ีวัดที่สามารถวัดความมีคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report) เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการบริหารงานของศูนย์ฯ ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 องค์ประกอบคุณภาพที่ดําเนินการมีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ (1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต   (5 ตัวบ่งชี้) 

 องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (9 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้ รอผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย)    
องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 

 การนําเสนอรายงานประเมินตนเองนี้ ได้แบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที ่1 บทนํา ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ฯ ได้แก่ ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์และแผนการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กรและการบรหิาร และบุคลากร 
 ส่วนที ่2 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในปีนี้ตามตัว
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา โดย
แยกเป็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของแต่ละ องค์ประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนา
ในปีต่อไป รายการเอกสารที่เป็นหลักฐานอ้างอิง  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทํารายงานประเมินตนเองฉบับที่ 14 นี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้การดําเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีการศึกษาต่อไปมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดต้ังขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบาย 

ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักศึกษาและอาจารย์ โดยวัตถุประสงค์ให้เป็นห้องสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดหาวิเคราะห์   และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนทําหน้าที่เอื้ออํานวยให้ อาจารย์  

นักศึกษา และบุคลากร ได้แสวงหาและเข้าถึงซึ่งความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  ด้วยตนเองโดยไม่จํากัดสถานที่และเวลา 

 

ปณิธาน วิสัยทัศน ์       

 เนื่องจากในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพและได้

กําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญไว้ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข็มแข็ง 

หลากหลายและสอดคล้องกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล นอกจากนั้นยังได้กําหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย โดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงมีพันธกิจที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ และแหล่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มมากขึ้น ขยายพื้นที่การบริการเพิ่มขึ้น เพื่อ

รองรับจํานวนนักศึกษาในอนาคต พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักในหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้

สามารถจัดการบริการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ     

 1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ และแหล่งสนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย ด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มมากขึ้น  

 2. เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุง่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเป็นแหลง่สร้างเสริม

ลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

 3.ร่วมมือกับฝา่ยวิชาการในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ ต่าง ๆ 
ที่มีอยู่แล้วและที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย แต่ประหยัดตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถให้บริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ใหบ้ริการให้มากขึ้น 
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วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาให้เปน็แหล่งองค์ความรู้ และแหลง่สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  ด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดา้นจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้นให้ได้ครบทุก

สาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดสอน 

2. จัดให้บริการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุก  

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพียงพอที่จะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น

เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักหน้าที่ในฐานะที่เป็น 

ผู้ให้บริการ 

ผลการดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 5 องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้  

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดาํเนนิการ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิ

พระเกียรติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์บรรณสารสนเทศเปน็แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน ของ
สถาบัน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน ตามแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 

2555-2559) โดยมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกแผนกภายใน มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไป

เป็นแผนปฎิบัติการประจําปี และดําเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ

ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย การกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ทั้งสิ้น 21 ตัวช้ีวัด ซึ่งดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 21ตัวช้ีวัดคิดเป็นร้อยละ 100 และมีการนําผลการประเมินและ

พิจารณาข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฎิบัติการในปีต่อไป  ผลการประเมิน

ฯ ในองค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 2   การผลติบัณฑิต  

     ศูนย์บรรณสารสนเทศมีระบบและกลไกการจัดหาตํารา/วารสารที่ทันสมัยและเพียงพอทุกหลักสูตร

สาขาวิชาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

นโยบายของศูนย์ฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการปฏิบัติงานจัดหาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นไปตามแผนการประจําปีตามพันธกิจของศูนย์ฯ ทรัพยากรสารสนเทศได้ผ่าน

กระบวนการตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจัดหาซ้ําซ้อน มีการจัดทํารายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบเพื่อรับรองมาตรฐานจาก สกอ. หรือสถาบันวิชาชีพต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อ

ทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนจาก Web site ของศูนย์ฯ มีการจัดทํารายงานจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศรายสาขาวิชาเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน นอกจากนั้นศูนย์ฯ  ยังมีระบบการบริหาร

จัดการงานเทคนิค ฐานข้อมูลบรรณานุกรม มีบุคลากรรับผิดชอบในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ

บรรณานุกรมแบ่งตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ชัดเจน เช่น มีคู่มือ
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การปฏิบัติงานมีการลงรายการตามมาตรฐาน MARC 21  มีการดําเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลโดยบรรณารักษ์อย่าง

ต่อเนื่อง มีกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการจัดทํา

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (ThaiLis) มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีผลการดําเนินงานร้อยละ 60 ของจํานวนทรัพยากรที่ต้องได้รับการวิเคราะห์ในปี

การศึกษาที่ขอรับการประเมิน มีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน มีการจัดทําแบบสอบถาม

การได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการให้บริการ และมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนางานการให้บริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และมีจํานวนการให้บริการ/กิจกรรรมเชิงรุก ที่

ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดมีผลการประเมินพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ได้ผลอยู่ใน

ระดับมาก ทั้ง 18 กิจกรรม มีระบบห้องสมุดดิจิทัลที่ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านจีนศึกษาโดยมีระบบเพื่อ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย 

นอกจากนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศยังมีระบบการบริหารงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ

และมีสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ตามมาตรฐานของ สกอ. ผลการประเมนิฯ ในองค์ประกอบที่ 2 มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยูใ่นระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ 

และคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ ทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย

ของสถาบัน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีการดําเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ

ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้บุคลากร มีโอกาสพัฒนาตนเองในวิชาชีพ ในการบริหารมีการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ ผลการประเมินฯ 

ในองค์ประกอบที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  

  ศูนย์บรรณสารสนเทศมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่สอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ์ คําขอ

งบประมาณประจําปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557 เอกสารควบคุมการใช้งบประมาณ  รายงาน

การใช้งบประมาณ รวมทั้งมกีารประเมินแผนประจําปี ตลอดจนมีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการดําเนินงานใน

รอบปีถัดไป ผลการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 และ

ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ I P O เป็นระบบในการประกันคุณภาพ และมีการให้ความรู้การประกัน

คุณภาพแก่บุคลากร    และมกิีจกรรมให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ผ่านการประเมินการให้บริการในกิจกรรมต่างๆของศูนย์บรรณสารสนเทศ ผลการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 9 มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยูใ่นระดับดี 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 5.00 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้เฉพาะ) 

2.1.1 
มีระบบและกลไกในการจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องและเพียงพอทุก

หลักสูตรตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
5.00 

2.2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์  

2.3.1 มีกระบวนการในการดําเนินงานจดัทําฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ 5.00 

2.4.1 มีกระบวนการในการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูลท่ีจัดซ้ือ) 5.00 

2.5.1 มีระบบการบริหารงานด้านเทคนคิจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ  5.00 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับ (สกอ.) 5.00 

7.2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ.) 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 4.00 

7.5 หน่วยงานมีการดําเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (IQA) 5.00 

7.6 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (IQA) 5.00 

7.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม  (ใช้คะแนน 5 ระดับ) (IQA) 4.12 

7.8 มีระบบและกลไกในการดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (IQA) 5.00 

7.9 มีระบบและกลไกในการควบคุมวัสดุสํานักงาน (IQA) 5.00 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 7 4.79 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 5 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 8 5 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน  (สกอ.) 4.00 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 9 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.53 
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รายนามคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 1. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ      ประธานกรรมการ 

 2.  อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองรอด   กรรมการ 

 3.  อาจารย์ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย  กรรมการ 

 4.  นางสาวนภัทร  แซ่เตียว   กรรมการ 

 5.  นายกสโมรสรนักศึกษา   กรรมการ 

 6.  หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ กรรมการ 

 7.  หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

 8.  หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้  กรรมการ 

 9.  นางกติญาภัทร  รอดเพียร   กรรมการ 

 10. นางสาวอาภารัตน์ ชัยสิทธิโยธิน   กรรมการ (ลาออก 30 เมษายน 2558) 

 11. นายพิศิษฐ์  วีระดีตานนท์    กรรมการ 

 12. นายศุภโชค  สังฆพันธ์    กรรมการ 
 13. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา   กรรมการ 

          14. นางสาวธันฑ์ชนก  มากพันธ์ุ      กรรมการและเลขานุการ 

 15. นางพชรมน  กรแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 16. นางสาวน้ําฝน อินทรสิทธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 

เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ :  

 เลขานุการศนูย์บรรณสารสนเทศ 
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บทที่ 1 ส่วนนาํ    

บทนํา 

 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  คือ หอ้งสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดหา 

วิเคราะห์และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ตลอดจนทําหน้าที่เอื้ออํานวยให้อาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากร  ได้แสวงหาและเขา้ถึงซึ่งความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  

ด้วยตนเองโดยไม่จํากัดสถานที่และเวลา 

ที่ต้ัง   อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

เลขที่ 18/18 ถ.บางนา- ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 

โทร. 02-3126300-73  ต่อ 1332, 1337, 1420, 1421, 1432 , 1433, 1464,1742, 1473    

โทรสาร  312-6380 

      วิทยาเขตยศเส ช้ัน 1  เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร. 02-621-7070-5  ต่อ 1105   โทรสาร. 02-621-7075 
 

ประวัติความเป็นมา 

 ปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดเพื่อเตรียมความพร้อม 

ทางด้านบริการวิชาการ พร้อมกับโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและใช้ช่ือว่า   " ศูนย์บรรณสารสนเทศ "  

โดยมีประวัติและวิวัฒนาการงานที่สําคัญดังนี้ เดือนมีนาคม  2535 เริ่มจัดหาบุคลากร วัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อ

ดําเนินการจัดต้ังเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยใช้พ้ืนที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นที่ทําการชั่วคราว กรกฎาคม  2535 

ห้องสมุดได้ย้ายมาเปิดบริการที่อาคารเรียน  1  ที่ถนนบางนา – ตราด  ก.ม. 18  อ.บางพลี  จ.สมทุรปราการ  โดยมี

สถานที่ทําการ  2  ห้อง  คือ  บริเวณชั้น  2  เป็นห้องบริการค้นคว้าสําหรับคณาจารย์ และนักศึกษามีพ้ืนที่ประมาณ  

1,024  ตารางเมตร  และบริเวณชั้น  3  เป็นห้องทํางานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค   

  เดือนกุมภาพันธ์  2537 ย้ายจากห้องสมุดช่ัวคราว มายังอาคารบรรณสาร ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ช้ัน 

มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ  8,600 ตารางเมตร  เริ่มเปิดให้บริการในระยะแรกเพียง 3 ช้ัน คือ ช้ัน  2 เป็นส่วนทําการ

ของงานเลขานุการ และงานการจัดหาและวิเคราะห์ ทางเทคนิคของห้องสมุด ช้ัน  3  เป็นห้องบริการค้นคว้าสําหรับ

คณาจารย์และนักศึกษา  และชั้น  5  เป็นส่วนของหนังสือภาษาจีนและห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ และเดือนพฤษภาคม 2537 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวางระบบสารสนเทศของศูนย์
บรรณสารสนเทศ  เพื่อทําหน้าที่วางระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ  ให้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และศึกษา

ความเป็นไปได้ในการใช้ซอฟต์แวร์กับงานห้องสมุดเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที ่11 พฤศจิกายน 2537 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินมายังห้องสมุดภาษาจีนและห้องทรงพระอักษร เดือนธันวาคม  

2537 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดซื้อโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ "Dynix" 
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  ปี 2538 ได้พัฒนางานระบบฐานข้อมูล การสืบค้น การยมื-คืน ตลอดจนการจัดซื้อใหพ้ร้อมใช้งานกับระบบ

คอมพิวเตอร์ และ เปิดให้บริการสืบค้น การยืม-คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

   ปี 2540-2541 มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

จาก Dynix เป็น VTLS 

ปี 2542 สภามีมติอนุมัติให้ศูนย์บรรณสารสนเทศปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น VTLS 

(Virginia Tech Library System) ได้ทําการโอนถ่ายข้อมูลจากฐานขอ้มลูเดิมลงในฐานข้อมูลของโปรแกรมระบห้อ

สมุดอัตโนมัติ VTLS มีการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล  รวมทั้งฝกึอบรมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศในงานสําคัญๆ  คือ 

งานวิเคราะห์  (Cataloging) งานบริการ ยืม-คืน  (Circulation) งานการสืบค้น  (Online  Public  Access) และได้

เปิดใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  อย่างเป็นทางการ  

21  ธันวาคม  2542 

  ปี 2543 เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลของศนูย์บรรณสารสนเทศโดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และมีการขยายพื้นที่ให้บริการการอ่าน และค้นคว้าในชั้น 6 อย่างเป็นทางการโดย  

อธิการบดี ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย มีการขยายพื้นที่นั่งอ่าน 150 ที่นั่ง และย้ายหนังสือภาษาอังกฤษจากชั้น 3 ไปยังชั้น 
6 มีการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการงานด้านศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสืบค้นผ่านเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตรวม 100 เครื่อง ทั้งนี้โดยการกระจายอยู่ตามช้ันต่างๆ (รวมกับเครื่องเดิม เป็น 135 เครื่อง) และเริ่มใช้

งานระบบซอฟต์แวร์ Blackboard เพื่อใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ในลักษณะอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

อินทราเน็ต  

  ปี 2544  จัดอบรม Indexing Module Multimedia Module ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

  ปี 2545 จัดอบรม Online Public Access Catalog, Cataloging and Authority Control, Serial 

Control Module, Circulation Control Moduleและ  Administration Module ให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่

ห้องสมุด และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโอนย้ายงานจัดซื้อจากแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

มาขึ้นอยู่กับสํานักงานเลขานุการ มีการเปิดให้บริการ UBC Cable TV ที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้และจัดต้ังหอ

เอกสาร ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ณ ช้ัน 5 ในหอเอกสารมีการเก็บรวบรวมประวัติและเอกสารต้นฉบับลายมือเขียน 

และหนังสือสะสมของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และได้ ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการยืม-คืนที่ช้ัน1และ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภาษาไทยและ

ต่างประเทศ จัดเก็บที่ช้ัน 6 ส่วนหนังสือในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ จัดเก็บ

รวมกันที่ช้ัน 3 และโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 127 เครื่องให้แผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลางดูแล 
จัดพิมพ์ระเบียนข้อมูลจํานวน 45,359 ระเบียน เพื่อตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆ และแก้ไขฐานข้อมูลให้มีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

  ปี 2546 ปรับปรุงภาระงานของบรรณารักษ์ในแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้

ปฏิบัติงานเฉพาะงานเทคนิคอย่างเต็มเวลา มีการกําหนดปริมาณดัชนีบ่งชี้ คุณภาพของการวิเคราะห์หมวดหมู่
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และจัดทํารายการบรรณานุกรมจํานวน 10 ช่ือ เรื่อง/วัน/คนและมีการตรวจสอบฐานข้อมูลบรรณานุกรมให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 

    ปี 2547 รับโอนบุคลากรหอจดหมายเหตุ จํานวน 3 คน    มาขึ้นอยู่กับสํานักงานเลขานุการ และย้าย 

หอจดหมายเหตุมาไว้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ช้ัน 4 มีการจัดต้ังห้องสมุดการแพทย์แผนจีนขึ้นที่ศูนย์บรรณ 

สารสนเทศ ช้ัน 4 โดยมีหนังสือการแพทย์แผนจีนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนประมาณ 5,000 เล่ม   

มีการขยายชั้นและรวมหนังสือปริญญาโทไว้ที่ช้ันหนังสือทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านบริเวณ ช้ัน 

3, 4, 5 และ 6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน HCU Book Fair ครั้งที่ 1 โดยเชิญร้านหนังสือมาออกร้านกว่า 20 ร้าน 

จัดต้ังห้องสมุดนิติศาสตร์ (กฎหมาย) ที่ช้ัน 3 มีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย มากกว่า 5,000 เล่ม มีวารสารด้านกฎหมาย 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา มีการจัดทํา Current Contents รวมทั้งมีราชกิจจา

นุเบกษา ต้ังแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน 

  ปี 2548  ติดต้ังจุดบริการ UBC เพิ่มอีก 1 จุด เพื่อให้บริการและบันทึกรายการสารคดีที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนและเริ่มการวิเคราะห์ทรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุลงในฐานข้อมูล VTLS ปรับปรุงปริมาณดัชนีบ่งชี้

คุณภาพของการวิเคราะห์หมวดหมู่และจัดทํารายการบรรณานุกรมของแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศโดยเพิ่มจํานวนเป็น 14 ช่ือเรื่อง/วัน/คน จัดทํามุมหนังสือสํารองที่ ช้ัน3 เพื่อสํารองหนังสืออ่านประกอบ

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนไว้ให้อาจารย์และนักศึกษาอ่านเฉพาะในห้องสมุด จัดทํา Collection เศรษฐกิจ

พอเพียงที่ช้ัน 3 เพื่อสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

   ปี 2549  ศูนย์บรรณสารสนเทศได้ทําการ Migration ข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบจากเดิมระบบ VTLS-

Classic เป็นระบบ VTLS-Virtua  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2549 จนถึง เปิดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้

วันที่ 1 สิงหาคม 2549   

  ปี 2550 ปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 5 ห้องสมุดการแพทย์แผนจีนและห้องสมดุ

ภาษาจีนเพื่อรองรับหนังสือที่จะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นในปกีารศึกษาต่อไป   

  ปี 2551 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ จากช้ัน 6 ลงมาชั้น 4 และย้ายวารสารและเอกสารต่อเนื่อง ไปยังชั้น 6 ในวันที่ 3-21 มีนาคม 2551 

เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บที่ ช้ัน 4 มีมากกว่า ช้ัน 6 ถึง 124 ตารางเมตร และมหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าทั้งหมด 27 เครื่อง นอกจากนี้ยังร่วมจัดทําฐานข้อมูล TDC 

หรือ Thai Digital  Collection ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม มีการนําเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมในโครงการนี้ทั้งสิ้น 213 ฉบับ 

  ปี 2552 ได้เริ่มดําเนินงานตามโครงการจัดทําสําเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 2460 ถึง

ปัจจุบัน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ลงนามวันที่ 29 กันยายน 2551 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จํานวน 9 เครื่อง สําหรับใช้

ทดแทนโทรทัศน์ที่มีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี  เพื่อใช้อํานวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาได้ทดลองใช้
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งานหรือดูสื่อการเรียนการสอน เช่น CAI หรือแผ่น ซีดี ดีวีดี ที่ให้มากับหนังสือ ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการ

เรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  

  ปี 2553 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ จากช้ัน 3 เป็นชั้น 4  หนังสืออ้างอิง หมวด Q-

WZ   และมีการขยายชั้นหนังสือ ภาษาไทยชั้น 3 หมวด A-HF และหนังสือ  นวนิยาย เรื่องสั้น และปรับเปลี่ยนพื้นที่

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ จากช้ัน 3 ภาษาไทย หมวดหมู่ HG-PZ, Z  ภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ A-PZ,Z  และ

ช้ัน 5  ห้องสมุดภาษาจีน       

  ปี 2554 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดย คุณ แจค็ มินทร ์อิงค์

ธเนศ จํานวน 20 เครื่อง  มอบไว้ให้นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการศึกษาและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ที่ห้อง Leaning with Fun  ช้ัน 2  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 

  ปี 2555 ขยายและปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศบริเวณพื้นที่ช้ัน 3 เพือ่รองรับจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดหาในอนาคต 

   ปี 2556 มหาวิทยาลัยรบั นายวรรณวสันต์ ภูมิดิษฐ เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการจัดทําสําเนาหนังสือพมิพ์จีน

ในประเทศไทย ในสังกัดแผนกทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันในอนาคต และเพื่อเป็นการ
ต่อยอดงานการอนุรักษ์หนังสอืพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 2461-2529 ทีม่ีการจัดทําสําเนาไปแล้ว 

1,122,497 หน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติได้ผลักดัน ให้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสําเนา

หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ช่ือว่า Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) และให้ดําเนินงานโครงการ

จัดทําสําเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ในระยะที่ 2 ต่อ นอกจากนั้น  มีการปรับปรงุพื้นที่การให้บริการ

สารสนเทศและมีกิจกรรมการทาสี บริเวณพื้นที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 1  รวมทั้ง มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดในสว่นงของงานบริการ มีการปรบัปรุงและสํารวจโต๊ะ-เก้าอ้ีเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ใช้บริการและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในอนาคต ส่วนโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ  

ทางแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ได้เสนอให้มีการขยาย Table space 1 table เพื่อใหส้ามารถดําเนินงานต่อไปได้ 

รวมทั้งมีระบบการสืบค้นหนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Thailand Digital Chinese Newspaper : 

TDCN)   

  ปี 2557-2558 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับมอบห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 1 ส่วน
หลัง ทําพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและผู้บริจาคหนังสือภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และผู้สนใจ  ในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้ให้
คําปรึกษาในการจัดต้ังห้องสมุดของเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย รวมทั้งได้ให้การอบรมและฝึกงานเป็นกรณีพิเศษ 
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ชื่อผู้บรหิาร  

นาย ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์     ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  

นางสาว ดุษษา โชติกวิบูลย์     หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางสาว ปิยนุช ประใจครบุร ี   หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 

นางสาว ไพลิน จับใจ     หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 

นางสาว ธันฑ์ชนก มากพันธ์ุ   เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

ข้อมูลด้านจํานวนทีส่ําคัญตา่งๆ 

      บุคลากร จํานวน 36 คน  

 ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ       1  คน 

 เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ          1   คน 

 หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ   1  คน 

 หัวหน้าแผนกจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  1  คน 
 หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้   1  คน 

 นักเทคโนโลยสีารสนเทศ    2  คน 

 บรรณารักษ ์     12  คน 

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     10  คน 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ              3  คน 

 นักวิชาการจดหมายเหตุ     3  คน 

  *อาจารย์ช่วยงานจากคณะภาษาและวัฒนธรรม  1  คน 
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จํานวนครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่ให้บริการอ่านหนงัสือ 

 

 1.  โปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติและฐานข้อมลูออนไลนท์ี่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับ 

 1.1  ฐานข้อมลูออนไลน์ Science Direct  

  คือ  ฐานข้อมลูรวบรวมวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์หลายล้านรายชื่อ 

http://www.sciencedirect.com/science/browse/a/fulltext 

 1.2  ฐานข้อมลูออนไลน์ MicroMedex 2.0 

  คือ  ฐานข้อมลูที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ 

  http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian 

 1.3  ฐานข้อมูลออนไลน์ Ovid MD 

   คือ  ฐานข้อมลูที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 http://www.ovidmd.com/  

  1.4  วาราสารออนไลน์ Informa Healthcare - Advances in Physiotherapy  
   คือ  ฐานข้อมลูวารสารทางด้านกายภาพบําบัด 

  http://informahealthcare.com/loi/phy 

 1.5  วาราสารออนไลน์  The American Journal of Chinese Medicine (AJCM) 

  คือ  วารสารการแพทย์แผนจนี รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายของผลงานวิชาการ 

  http://www.worldscinet.com/ajcm/ajcm.shtml 

 1.6  ฐานข้อมลูเอกสารออนไลน์  ThaiLIS (Thai Digital Collection) 

คือ  ฐานข้อมลูที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ 

บทความวิชาการ รวบรวมจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

 1.7  โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua 

คือ  ระบบที่ใชใ้นการดําเนินงานและจัดเก็บฐานข้อมูล หนงัสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ผูใ้ช้บริการ 

และข้อมูลการให้บริการทรัพยากรต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

  http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?lng=th&skin=portal  

 
2. อุปกรณ์โสตทัศนวสัด ุ

2.1 โทรทัศน ์                         6 เครื่อง 

2.2 เครื่องเล่นดีวีดี                12 เครื่อง 

2.3 เครื่องเล่นวิดีโอ                   2 เครื่อง 

2.4 เครื่องดูสไลด์                     2 เครื่อง 
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2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการดูสื่อการเรียนการสอน   25 เครื่อง 

2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)              1  เครื่อง 

2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมลู (OPAC)           1 เครื่อง 

2.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการจัดทําสําเนา นสพ.จีน        4 เครื่อง 

2.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงานในแผนก                 5 เครื่อง 

 

3. ทรัพยากร / โสตทัศนวัสดุต่างๆ 

3.1 ซีดีรอม                        16,185 แผ่น  

3.2 สไลด์            3,834 เฟรม 

3.3 วีดีทศัน ์            3,582 ตลับ   

 3.4 เทปคาสเซท                2,971 ตลับ  

 3.5 ดีวีดี                1,829        แผ่น 

 3.6 แผ่น Diskette                   450 แผ่น 
 3.7 รูปภาพ                        352 แผ่น 

 3.8 แผนที ่                            153 แผ่น 

3.9 อุปกรณ์ชุดคิด                        4 ชุด 

 3.10 ลูกโลกจาํลอง และหุ่น               3 ชุด 

 

4. จํานวนหนงัสือที่มีอยู่ในระบบ      (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

4.1  จํานวนหนังสือที่มีในระบบ (รวม)   จํานวน      276,660 เล่ม 

4.1.1  ภาษาไทย     จํานวน      186,503 เล่ม 

4.1.2  ภาษาอังกฤษ    จํานวน        51,339    เล่ม 

4.1.3  ภาษาจีน     จํานวน        38,487   เล่ม 

4.1.4   ภาษาอื่น     จํานวน            331     เล่ม 

*** ทั้งนี้ ไม่รวมจํานวนหนังสือที่รับบริจาคมา แล้วยังไม่ใส่เข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

VTLS- virtua 

 
5. จํานวนทรพัยากรสารสนเทศ  (วารสารและเอกสารตอ่เนื่อง) ดังนี้  

 5.1 วารสารภาษาไทย (รวม)    จํานวน    809 ชื่อเรื่อง     

5.1.1 วารสารภาษาไทย  (สมาชิก)   จํานวน  151 ช่ือเรื่อง 

5.1.2 วารสารภาษาไทย (บริจาค)   จํานวน  658 ช่ือเรื่อง 
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 5.2 วารสารภาษาต่างประเทศ   (รวม)       จํานวน  256 ชื่อเรื่อง 

5.2.1 วารสารภาษาอังกฤษ  (สมาชิก)  จํานวน   96 ช่ือเรื่อง 

5.2.2 วารสารภาษาอังกฤษ (บริจาค)  จํานวน  152 ช่ือเรื่อง 

5.2.3 วารสารภาษาจีน (สมาชิก)   จํานวน    8 ช่ือเรื่อง 

6. จํานวนผูเ้ขา้ใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศ (รวม)   จํานวน  244,652   ครั้ง 

      6.1 ผู้ใช้บริการภายใน     จํานวน  243,931   ครัง้ 

 6.2 ผู้ใช้บริการภายนอก     จํานวน        721    ครั้ง 

 

7. จํานวนสมาชิก ของศนูยบ์รรณสารสนเทศ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

7.1 บุคลากร (รวม)    จํานวน        884  คน 

7.1.1  ผู้บริหาร    จํานวน        57  คน 

7.1.2  อาจารย์ประจํา       จํานวน      482   คน 

7.1.3  เจ้าหน้าที่    จํานวน      345    คน 
 7.2 นักศึกษา  (รวม)            จํานวน        10,425   คน 

  7.2.1  นักศึกษาปริญญาเอก  จํานวน       4  คน 

7.2.2   นักศึกษาปริญญาโท  จํานวน           403  คน 

7.2.3   นักศึกษาปริญญาตร ี  จํานวน             10,014  คน 

7.2.4   ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จํานวน        4  คน 

 

8. จํานวนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    

 8.1  การให้บริการวารสารและเอกสารต่อเนื่อง  จํานวน  3,683     รายการ   

 8.2  การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ        จํานวน   41,482    ครั้ง  

 8.3  การให้บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน     16,699     ครั้ง 

 8.4  การให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ        จํานวน  47,244     ครั้ง 

 8.5  การให้บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า/สายด่วน    จํานวน     1,255     คําถาม 

 8.6  การแนะนําการใช้ห้องสมุด   จํานวน  235 / 508        ครั้ง/คน 

 
9. คณะที่ยืมหนังสือมากทีส่ดุ  (5 อันดับสงูสุด)                                                                

9.1 อาจารย์              

9.1.1 อาจารยค์ณะบริหาร                        จํานวน       1060     ครั้ง 

9.1.2 อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์                   จํานวน        975      ครั้ง 

9.1.3 อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์              จํานวน        836      ครั้ง 
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9.1.4 อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์                  จํานวน        641      ครั้ง 

9.1.5 อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน     จํานวน        526      ครั้ง 

9.2 นักศึกษา  (ระดับปรญิญาตรี) 

9.2.1 คณะพยาบาลศาสตร์                               จํานวน   10,441         ครั้ง 

9.2.2 คณะกายภาพบําบัด                        จํานวน     3,712         ครั้ง 

9.2.3 คณะศิลปศาสตร์                             จํานวน     2,200         ครั้ง 

9.2.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์                     จํานวน     2,060         ครั้ง 

9.2.5 คณะบรหิารธุรกิจ    จํานวน     2,013         ครั้ง 

9.3 นักศึกษา  (ระดับปรญิญาโท) 

9.3.1 คณะศิลปศาสตร์                             จํานวน        709     ครั้ง 

9.3.2  คณะพยาบาลศาสตร์                              จํานวน        187     ครั้ง 

9.3.3  คณะบริหารธุรกิจ                                  จํานวน         92     ครั้ง 

9.3.4 คณะสังคมสงเคราะห์ฯ                             จํานวน         72          ครั้ง      
9.3.5  คณะวิทยาศาสตร์ฯ                           จํานวน         27     ครั้ง  

 

10. เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย   

       10.1 เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย จํานวน   5,572   แฟ้ม 

      10.2 โสตทศันจดหมายเหตุ จํานวน   8,503   รายการ 

        10.3 เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล จํานวน           24,402   รายการ 

      10.4 สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ จํานวน           14,641   รายการ/เล่ม 

 

  11.  พื้นที่บริการ และจํานวนทีน่ั่ง  

 11.1 บางพลี จํานวน     2,000 / 8,600  ที่นั่ง/ตรม. 

 11.2 ยศเส จํานวน       104 / 238     ที่นั่ง/ตรม. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

15 
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แผนพัฒนาคณุภาพปีการศกึษา 2557 

ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพปกีารศึกษา 2556 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 

- ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  

ควรเขียนให้ชัดเจนและสอดคล้อง 

- พันธกิ จ ต้องรั บบทบาทของศูนย์ บรรณ

สารสนเทศในยุคใหม่ที่เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ 

(การปฏิรูป self directed e-learning TQF ) 

- เรื่องของแผนควรเป็นวาระที่บุคลากรรับทราบ 

 

- แผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 

 

 

- แจ้งบุคลากรเพื่อรับทราบแผน 

 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 

 

องค์ประกอบที่ 2 

- เน้น access ไม่ใช่ storage 

  

- โครงการอบรมการทําวิทยานิพนธ์และ

การศึกษาอิสระให้นักศึกษาระดับปริญญาโท  

(มีแนะนําการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ) 

- โครงการแนะนําการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ  

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

ผู้อํานวยการ/ 

หน.แผนก 

องค์ประกอบที่ 9 

- เครื่อข่ายประกันภัยคุณภาพน้อยไป ควรขยาย

ความร่วมมือภายใน-ภายนอก กับอาจารย์ผู้สอน 

เพราะอาจารย์มี ส่ วน ในการสนับสนุน ให้

นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด 

- เพิ่มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ 
steak holder เช่น อาจารย์ นักศึกษา 

 

 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ 

และบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพ 

 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

ของศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 
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บทที่ 2  ผลการดําเนนิการตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คณุภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในศูนย์บรรณสาร 

และได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย โดยเป็นที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ 

2546 ตลอดจนสอดคล้องกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี 

(พ.ศ 2555-2559) 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการ

จัดทําแผนกลยทุธ์ 5 ปี (พ.ศ. 

2555-2559)  

(เอกสารหมายเลข 1.1-1)  โดย

มีหัวหน้าแผนกต่างๆ 

เลขานุการของศูนย์ รวมทั้ง

ตัวแทนบุคลากรของศูนย์ฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-2) เข้า

มามีส่วนร่วมจดัทําแผนกลยทุธ์ 

5 ปี (2555-2559)  

โดยเนื้อหาของแผนฯ ฉบับนีม้ี

การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของศูนย์

บรรณสารสนเทศที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 

ปี (พ.ศ.2555-2559) และ

นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้

ความเห็นชอบ 

1.1-1 แผนกลยุทธ์ 

ของศูนย์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 

2555-2559)  

 

 

 

 
1.1-2 คําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการ

บริหาร ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ (ฉบับลง

วันที่ 27 ส.ค. 57) 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  2 มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของศูนย์บรรณสาร

ไปสู่บุคลากรทกุคน

ภายในศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 
ไปสู่บุคลากรทกุคนภายในศูนย์ฯ นั้นมา

จากการแจ้งเวียนแผนกลยทุธ์ให้

บุคลากรทั้งศูนย์ฯ  ได้รับทราบและ

พิจารณาตัวบ่งชี้ เป้าหมายของแต่ละ

แผนฯ ซึ่งจะใช้ในปีการศึกษา 2557 

(เอกสารหมายเลข 1.1-3) 

1.1-3 ใบเซ็นต์ช่ือ 
ของบุคลากร

พิจารณาแผนกลยุทธ์

ศูนย์บรรณ  

สารสนเทศ 5  

ปี (2555-2559) 

  3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยทุธ์เป็น

แผนปฏิบัติการประจําปี

ตามพันธกิจของศูนย์

บรรณสาร 

หลังจากนั้นศูนย์ฯ ได้นําแผนกลยุทธ์มา

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งในปี

การศึกษา 2557 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

(เอกสารหมายเลข 1.1-4) ครบ 3 พันธ

กิจ โดยมีการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการ

ให้บุคลากรทั้งศูนย์ฯ ได้รับทราบ และ

พิจารณาตัวบ่งชี้ เป้าหมายของแต่ละ

แผนฯ  (เอกสารหมายเลข 1.1-5)  โดย

กําหนดให้มีกิจกรรมครอบคลมุครบ 4 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ ด้าน

การเรียนการสอน กําหนดไว้  
ในแผนการจัดการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาคณาจารย์ และแผนพัฒนา

นักศึกษา ด้านการวิจัย กําหนดไว้ใน

แผนวิจัยและงานสร้างสรรค ์ด้านการ

บริการทางวิชาการ กําหนดไว้ในแผน

บริการวิชาการ และด้านทํานบํุารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดไว้ในแผน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

 

 

 

 

(แฟ้มเอกสาร10.1.1) 

1.1-4 แผนปฏิบัติ

การประจําปี 2557 

 

1.1-5 ใบเซ็นต์ช่ือ 

ของบุคลากรศูนย์

บรรณสารสนเทศ   
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ระบตัุวบ่งชี้ไว้

ในแผนกลยุทธ์ 9  ตัวช้ีวัด  และใน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 

2557 จํานวน 56 แผนงาน/โครงการ    

(เอกสารหมายเลข 1.1-6)  (เอกสาร

หมายเลข 1.1-7) 

1.1-6 แผนกล

ยุทธ์ ของศูนย์ฯ 5 

ปี (พ.ศ. 2555-

2559)  

(แฟ้มเอกสาร 10.1.1 )

1.1-7 แผนปฏิบัติ

การประจําปี  

2557  

  5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี 

ครบตามทุกพันธกิจ 

มีการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด

ไว้ทั้งสิ้น รวม 56 แผนงาน / โครงการ  

บรรลุผลการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 51  

แผนงาน/โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 91.07   

(เอกสารหมายเลข 1.1-8) 

(แฟ้มเอกสาร 10.1.1 )

1.1-8  ผลการ

ประเมินตาม

แผนปฏิบัติการ  

ประจําปี 2557 

-แผนกจัดหาฯ 

-แผนกทรัพยฯ 

 

  6 มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อรองอธิการบดี

ที่กํากับเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยหัวหน้า

แผนกทุกแผนก ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้ังแต่

เดือน มิ.ย.57-พ.ย. 57 และ ธ.ค. 57 – 

ก.ค. 58 (เอกสารหมายเลข 1.1-9) 

(แฟ้มเอกสาร 10.1.1 

) 

1.1-9 ประเมิน

ตามแผนปฏิบัติ

การ 

ประจําปี  2557  
ปีละ  2 ครั้ง  

-แผนกจัดหาฯ 

-แผนกทรัพยฯ 

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ  

1 ครั้ง และรายงานผลต่อรอง

อธิการบดีที่กํากับและอธิการบดี 

เพื่อพิจารณา   

ผลการดําเนินงาน มีการจัดทาํสรุปผล

การประเมินผลงานตามแผนงาน
ประจําปี 2557 เสนอต่อผู้อํานวยการ 

และเสนอต่อรองอธิการบดีที่กํากับและ

อธิการบดี  (เอกสารหมายเลข 1.1-10) 

1.1-10  ประเมิน

แผนกลยทุธ์
ประจําปี 2557 
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  8 มีการนําผลการพิจารณา 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

รองอธิการบดีและอธิการบดี ไป

ปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 

(รอดําเนินการ)  

  

  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 8 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 8 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 

สรุปผลการดําเนนิการขององค์ประกอบที่ 1 

 

สรุป 

ค่าเฉลี่ยประเมนิตนเององค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน เท่ากับ 

5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  

  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 

  

จุดอ่อน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

 



22  

 

 22 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ 2.1.1  ระบบและกลไกในการจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งและเพียงพอ 

ทุกหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

นโยบายศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 

ในปีการศึกษา 2557 แผนกจดัหาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีการ

กําหนดแผนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

นโยบายศูนย์บรรณสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-1,  

เอกสารหมายเลข 2.1.1-2 และ  

เอกสารหมายเลข 2.1.1-3) 

2.1.1-1  

นโยบายการพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรฯ 

2.1.1-2  แผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 2557 

2.1.1-3 มาตรฐาน

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

(หน้า 6) 

  2 มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ

งานไปสู่บุคลากรแผนก

จัดหาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานไปสู่

บุคลากร ภายในแผนกจัดหาฯ โดยผ่าน

การประชุมแผนกจัดหาฯ ครั้งที่ 1/2557 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-4) 

2.1.1-4 รายงานการ

ประชุมแผนกจดัหา ครั้งที่ 

1/2557 ระเบียบวาระที่ 4 

ข้อ 4.3 (หน้า 11) 

  3 มีการดําเนินการตาม

กระบวนการและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

มีการดําเนินการตามกระบวนการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน3 งานหลัก คือ 

งานจัดหาทรัพยากรฯ 3 งานหลัก 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ 6 งานหลัก     

งานบํารุงรักษาทรัพยากรฯ 1 งานหลัก 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-5) 
 

 

2.1.1-5 ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 

(Work flow) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานแจ้งคณะ/

ผู้อํานวยการเพื่อทราบและ

ประเมินความพึงพอใจใน 

การจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

มีการรายงานผลการดําเนินงานแจ้ง

คณะและผู้อํานวยการเพื่อทราบ 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-6) 

ในปีการศึกษา 2557 แผนกจดัหาฯ มี

การใช้งบประมาณในการจัดหา

ทรัพยากรฯ ทกุประเภทรวมทั้งสิ้น 

4,978,419,66 บาท  

(สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบ

เก้าบาทหกสิบหกสตางค์) 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-7) สรุปผล 
การประเมินผลความพึงพอใจในการ

จัดหาทรัพยากรฯ อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.29  

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-8) 

2.1.1-6  

(8.2.1 แฟ้มเอกสาร) 

แจ้งผลการจัดซื้อให้คณะ

ทราบ 

2.1.1-7 

สรุปผลการจัดซื้อ 

ปีการศึกษา 2557 

2.1.1-8 

สรุปความพึงพอใจใน 

การจัดซื้อทรัพยากรฯ 

  5 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ร้อยละ 60 ของจํานวน

ทรัพยากรที่ต้องได้รับการ

วิเคราะห์ในปีการศึกษาที่

ขอรับการประเมิน 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 

60 ของจํานวนทรัพยากรทีต้่องได้รับ

การวิเคราะห์ในปีการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมิน ในปีการศึกษา 2557 แผนก

จัดหาฯ มีผลการจัดซื้อ 3,582 ช่ือเรื่อง 

3,947 เล่ม มจีาํนวนทรัพยากรฯ ที่ได้รับ

บริจาครวม 4,002 ช่ือเรื่อง 4,703 เลม่ 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 7,584 ช่ือเรื่อง 

8,650 เล่ม และมีผลการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศตลอดปีการศึกษา

รวม 7,126 ช่ือเรื่อง 8,206 เล่ม  

คิดเป็นร้อยละ 93.96 

(เอกสารหมายเลข 2.1.1-9) 

 

 
 

2.1.1-9 
สถิติการวิเคราะห์

ทรัพยากรฯ ปีการศึกษา 

2557 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  6 มีการนําผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพื่อพัฒนาและ

ดําเนินการจัดหาทรัพยากร

ฯ ที่ตอบสนองผู้ใช้บริการ

รวมทั้งการพัฒนา/

ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 

มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

พัฒนาและดําเนินการจัดหาทรัพยากรฯ 

ที่ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้งการ

พัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในปี

การศึกษาต่อไป………………..อ้างอิง

รายงานการประชุมที่ สนง. เลขาฯ  
(เอกสารหมายเลข 2.1.1-10 และ  

เอกสารหมายเลย 2.1.1-11) 

2.1.1-10  รายงานการ

ประชุมศูนย์บรรณสาร 

ครั้งที่ 1/2557 

คณะกรรมการบริหารงาน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

2.1.1-11 
แผนปฏิบัติงการ 

ประจําปี 2558 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1   การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 

ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 

ดําเนินการ 1 ข้อ 

มีการ 

ดําเนินการ 2 ข้อ 

มีการ 

ดําเนินการ 3 ข้อ 

มีการ 

ดําเนินการ 4 ข้อ 

มีการ 

ดําเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไก 
การบริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
 

     แผนกบริการสารสนเทศ มีแผนการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทีส่อดคล้องกับภาระงานหลัก 
จํานวน 5 งาน (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1) โดยมี
ระบบและกลไกในการให้บรกิารคือในแผนงานมี
การกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานแต่ละ 
งานหลัก (เอกสารหมายเลข 2.2.1-2) มีการนํา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua มาช่วยใน
การบริหารจัดการงานห้องสมุด จํานวน 4 Module 
ได้แก่ Module Circulation, Journal Indexing, 
Serial Control และ Online Public Access 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-3) มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ไว้ให้บริการครบทุกคณะและสาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-4)  มีระบบและขัน้ตอน
การปฏิบัติงานครบตามภาระงานหลัก จํานวน 5 
งาน 25 ขั้นตอน (เอกสารหมายเลข 2.2.1-5)  มี
ระเบียบการใช้ สิทธิการใช้บรกิารสารสนเทศของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.2.1-6) 
มีคู่มือการสืบคน้ข้อมูล  Web OPAC ที่จัดเตรียมไว้
หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นฯ ช้ัน 1-3-4-
5-6 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-7) และได้ดําเนินการ
ตามแผนในแต่ละงานหลักครบทุกแผน 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-8)     

2.2.1-1 แผนปฏิบัติ
การ ปี 2557 
 
2.2.1-2 แผนปฏิบัติการ
ปี 2557 (ผู้รับผิดชอบ)
 
2.2.1-3 ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
2.2.1-4 จํานวน
ทรัพยากรฯ 
 
2.2.1-5 ระบบและ
ขั้นตอนปฏิบัติงานฯ 
http://www.lib.hcu.ac
.th/manual-
services.pdf  คู่มือ 
 
2.2.1-6 ระเบยีบ สิทธิ
การใช้ฯ  
 
2.2.1-7 คู่มือการ
สืบค้นฯ 
2.2.1-8 สถิติการ
ปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมนิตนเอง 
  2  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและขั้นตอน 
ที่กําหนด 
 
 

     แผนกบริการสารสนเทศ มีการดําเนินงานตาม
ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานครบตามภาระงาน
หลัก จํานวน 5 งาน 25 ขั้นตอน 
 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-9)  รวมทั้งมีการประเมิน
ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานครบ 
ทั้ง 5 งานหลัก (เอกสารหมายเลข 2.2.1-10) 

2.2.1-9 ระบบและ 
ขั้นตอนปฏิบัติงานฯ
 
2.2.1-10 ผลการ
ประเมินระบบและ
ขั้นตอนฯ 

  3  มีบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (Interlibrary 
Loan) เป็นบริการที่
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ห้องสมุด) มี
ข้อตกลงร่วมกันในการ
ให้บริการสารสนเทศ
ต่างๆ 
 

แผนกบริการสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กลุ่มงานบริการ  
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-11) ซึ่งอยู่ภายใต้
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาของสมาคมสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสรมิให้เกิดความรว่มมือ
และพัฒนาระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงเพื่อแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมใหเ้กิดความก้าว 
หน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเพือ่ส่งเสริม
การค้นคว้าวิจัยตลอดจนการเขียนบทความทาง
วิชาการทางบรรณารักษศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-12) และเพื่อสนับสนุน 
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ซึ่งทางคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขา่ยห้องสมุดฯ กลุ่ม
งานบริการ (อพส.) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชีพบรรณารักษ์ การคน้คว้าวิจัยและพัฒนา
ความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากร 
ห้องสมุดร่วมกัน (Interlibrary Loan) ภายใน 
กฎและระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ความร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.2.1-13) มีการ
ดําเนินการและมีการจัดเก็บสถิติการให้บรกิาร
บริการยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบการยืม
หนังสือฉบับจริง ขอถ่ายเอกสารและ download 
ข้อมูล เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.2.1-14) 

2.2.1-11 คณะกรรม
การกลุ่มงานบริการ 
(อพส.) 
http://www.thaip
ul.org/site/?cat=27
 
2.2.1-12 วัตถุ
ประสงค์ฯ (สสอท.)  
http://www.lib.
hcu.ac.th/coop
erate.php 
 
 
2.2.1-13 ระเบียบ
การยืมระหว่าง
ห้องสมุด  
 
2.2.1-14 สถิติการ
ยืมระหว่างห้องสมุด 
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ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 มีการประเมินและราย 
งานผลการดําเนินงาน 
ต่อผู้อํานวยการ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  
เพื่อทราบ 

   แผนกบริการสารสนเทศมกีารประเมิน 
และรายงานผลการดําเนินงานอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ให้ผู้อํานวยการทราบ  
     - ครั้งที ่1 บันทึกข้อความที่ 0302(2)/2557 
(วันที่ 12 ก.พ.2558)  
     - ครั้งที ่2 บันทึกข้อความที่ 0302(2)/2558  
(วันที่ 10 ก.ค.2558) (เอกสารหมายเลข 2.2.1-15) 
   รวมถึงมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ(เอกสารหมายเลข 2.2.1-16)  
   ประเมินระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-17) และประเมินการ 
แนะนําการใช้ห้องสมุดฯ  
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-18) 

2.2.1-15 ตามบันทึก
ข้อความครั้งที่ 1  
ที่ 0302(2)/2557 
และ ครั้งที ่2 
ที่ 0302(2)/2558 
2.2.1-16 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจฯ 
2.2.1-17 ผลการ
ประเมินระบบและ
ขั้นตอนฯ 
2.2.1-18 ผลการ
ประเมินแนะนํา 
การใช้ฯ 

  5  มีการนําผลการประเมิน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ไปปรับปรุงและพัฒนา 
แผนการปฏิบัติงาน 
ต่อไป 

    แผนกบริการสารสนเทศ มีการนําผลการ
ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติการ 
ปี 2558  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-19) 

2.2.1-19 แผน  
ปฏิบัติการปี 2558 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย

มีการดําเนินการ  5  ข้อ มีการดําเนินการ  5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1    มีกระบวนการในการดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ       

เกณฑ์ประเมนิ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

  

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปี   

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2557 ที่

กําหนดตัวชีวัดความสําเร็จและกิจกรรม 

ให้กับงานจัดทําสําเนาหนังสือพิมพ์จีน

ในประเทศไทยพร้อมระบบสืบค้นผ่าน

เครือข่าย ระยะที่ 2  

(เอกสารหมายเลข 2.3.1-1) 

2.3.1-1 แผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2557  งานจัดทํา

สําเนาหนังสือพิมพ์จีนใน

ประเทศไทยพร้อมระบบ

สืบค้นผ่านเครอืข่าย ระยะที่ 

2 

  2 มีคู่มือการถ่ายสําเนา

หนังสือพิมพ์จีน

อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดทํา

คู่มือการถ่ายสาํเนาหนังสือพิมพ์จีน

อิเล็กทรอนิกส ์ที่แสดงรายละเอียด  

ในวิธีการถ่ายสําเนาอย่างชัดเจน  

(เอกสารหมายเลข 2.3.1-2) 

2.3.1-2 คู่มือการถ่ายสําเนา

หนังสือพิมพ์จีน 

  3 การถ่ายสําเนา

หนังสือพิมพ์จีนมี
คุณภาพ ผ่านการยอบ

รับเกินกว่า 90% จาก

ยอดการตรวจสอบ

คุณภาพงาน   

เมื่อถ่ายสําเนาหนังสือพิมพ์จีนเสร็จ 

แล้ว จะมีกระบวนในการตรวจสอบ
คุณภาพงานถ่ายสําเนาทุกรูป ซึ่งมีผล

การตรวจคุณภาพงานถ่ายสําเนา  

ผ่านการยอบรับเกินกว่า 90%  

จากยอดการตรวจสอบคุณภาพงาน  

(เอกสารหมายเลข 2.3.1-3)  

 

 

2.3.1-3 สรุปผลการ

ตรวจสอบคุณภาพงาน
รายการหนังสือพิมพ์จีนที่ถ่าย

สําเนาเสร็จแลว้ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 นําข้อมูลจากขอ้ 3 มา

ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์หมวดหมู่      

มีการนํารูปถ่ายสําเนาหนังสือพิมพ์จีนที่

ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแสงและสแีล้ว 

มาตรวจสอบคุณภาพงานถ่ายสําเนา 

และวิเคราะห์หมวดหมู่ของข่าวในแต่ละ
หน้า โดยผู้ที่มคีวามรู้ภาษาจีน ผ่าน

โปรแกรมที่จัดทําขึ้นมาเฉพาะทาง 

(เอกสารหมายเลข 2.3.1-4) 

2.3.1-4 สรุปผลการวิเคราะห์

หมวดหมู่ ในรายการ

หนังสือพิมพ์จีนที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพงานแล้ว 

  5 มีการนําผลงานจากข้อ 

4 มาจัดทําฐานข้อมูล

หนังสือพิมพ์จีน

อิเล็กทรอนิกส ์    

มีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ระหว่างการ

ตรวจสอบคุณภาพงาน ทําเป็น

ฐานข้อมูล เพือ่นําไปใช้ในการพัฒนา

ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน  

เพื่อใช้ส่งเสริมและให้บริการวิชาการ 
ด้านจีนศึกษาต่อไป 

(เอกสารหมายเลข 2.3.1-5) 

2.3.1-5 คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพงาน 

  6 มีการนําฐานขอ้มูลเข้าสู่

ระบบสืบค้น

หนังสือพิมพ์จีน

อิเล็กทรอนิกส ์

มีการนํา ฐานขอ้มูลและรูปถ่ายสําเนา

หนังสือพิมพ์จีน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพงาน แล้วนําไปวิเคราะห์

หมวดหมู่จนเสร็จสิ้น เพิ่มเข้าสู่ server 

ระบบสืบค้นหนังสือพิมพ์จีนได้  
(เอกสารหมายเลข 2.3.1-6) 

2.3.1-6 ขั้นตอนการนํา

ฐานข้อมูลเข้าสู่ server 

ระบบสืบค้นหนังสือพิมพ์จีน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

มีการดําเนินการทุกข้อ มีการดําเนินการทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่  2      การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1         มีกระบวนการในการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) 

ชนิดของตัวบง่ชี้        กระบวนการ       

เกณฑ์ประเมนิ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

  

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติ

การงานประจําปี  

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2556 ที่

กําหนดตัวชีวัดความสําเร็จและกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ แนะนํา/อบรมการใช้

งานฐานข้อมูลออนไลน์ (เอกสาร

หมายเลข 2.4.1-1) 

2.4.1-1 แผนปฏิบัติการ

ประจําปี กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ แนะนํา/

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ออนไลน์  

  2 มีการประชาสัมพันธ์

แจ้งทุกคณะวชิาที่

เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึง

การบอกรับฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดทํา

บันทึกข้อความเพื่อแจ้ง /ประชาสัมพันธ์ 

ให้ทุกคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึง

การจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

บอกรับ (เอกสารหมายเลข 2.4.1-2) 

2.4.1-2 บันทกึข้อความแจ้ง

การกําหนดการอบรม/

แนะนําฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสท์ี่บอกรับ  

  3 มีการจัดอบรมแนะนํา
การใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์ให้แก่

ผู้ใช้บริการ 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัด
อบรมแนะนําการใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสท์ี่บอกรับ ใหแ้ก่

ผู้ใช้บริการ/คณะวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(เอกสารหมายเลข 2.4.1-3)  

2.4.1-3 สรุปผลการประเมิน
การจัดอบรม/แนะนํา

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่

บอกรับ 

  4 มีการตอบคําถามและ

ให้คําปรึกษาแก่

ผู้ใช้บริการที่มปัีญหาใน

การใช้งาน     

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ให้บริการ

การตอบคําถามและให้คําปรกึษาแก่

ผู้ใช้บริการที่มปัีญหาในการใช้งาน

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  

(เอกสารหมายเลข 2.4.1-4) 

2.4.1-4  รายการตอบคําถาม

และใหค้ําปรึกษาแก่

ผู้ใช้บริการที่มปัีญหาในการ

ใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  5 ในกรณีทีผู่้ใช้บริการไม่

สามารถค้นหาข้อมูล

จากฐานข้อมูลที่บอกรับ

ได้ จะมีการช่วยสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมให้

ผู้ใช้บริการที่แจ้งความ

ประสงค์มา  

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  มีบริการ

ติดต่อประสานงานไปยังห้องสมุดแห่ง

อ่ืนๆ ในกรณีทีผู่้ใช้บริการแจ้งความ

ประสงค์ต้องการไฟล์จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไม่สามารถดาวน์

โหลดไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4.1-

5) 

2.4.1-5  ข้อมลูการติดต่อ

ประสานงานไปยังห้องสมุด

แห่งอื่น เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ให้ดาวน์โหลดไฟล์
จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

  6 มีการแจ้งสถิติการใช้

งานกับคณะวิชาหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้พิจารณาผลการใช้
งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  มีการ

รวบรวมสถิติการใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ส่งให้ต้นสังกัดศูนย์

บรรณสารสนเทศได้พิจารณา ก่อนส่ง
คณะวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(เอกสารหมายเลข 2.4.1-6) 

2.4.1-6 สถิติการใช้งาน

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่

บอกรับ Science direct, 

Micro medex, Ovid MD 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

- - - -  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้  2.5.1     มีระบบการบริหารงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ  

ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําคู่มอื

ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

และจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปี 

หอจดหมายเหตุได้จัดทําคู่มือ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานขึ้น

เพื่อให้นักวิชาการจดหมายเหตุ 

ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้าน

เทคนิคจดหมายเหตุ ครอบคลุม

กิจกรรมหลกัทกุด้านตามหลัก

จดหมายเหตุสากล  

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-1) 
และได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 2557 ครอบคลุมงานทุก

ด้าน ทั้งงานเทคนิคจดหมายเหตุ 

และกิจกรรมโครงการต่างๆ รวม 

13 กิจกรรม/โครงการ  

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-2) 

 

 

2.5.1-1 คู่มือปฏิบัติงาน 

หอจดหมายเหตุ  

 

2.5.1-2 แผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 2557 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 
 

 2 มีการวิเคราะห์และ

ประเมินคุณค่าเอกสาร
จดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุมีวิเคราะห์และ

ประเมินคุณค่าเอกสารร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเอกสาร โดยให้

ตัวแทนของทุกหน่วยงานร่วมเป็น

กรรมการจัดทาํคู่มือตารางกําหนดอายุ

การเก็บเอกสารของมหาวทิยาลัยฯ และ

ใช้คู่มือฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินคุณค่าเอกสารก่อนการส่งมอบ

ให้หอจดหมายเหตุเป็นประจําทุกปี 

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-3) 

2.5.1-3 คู่มือตาราง

กําหนดอายุการเก็บ
เอกสารของ

มหาวิทยาลัยฯ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 

  3 มีผลการดําเนินการจัดหา

และรับมอบทรพัยากร 

จดหมายเหตุฯ* ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 ของ

เป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติงานประจําปี  

ในปีการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุ

ได้กําหนดแผนในการจัดหาและรับ

มอบทรัพยากรจดหมายเหตุไว้ที่ 890 

แฟ้ม/รายการ และสามารถจดัหาและ

รับมอบได้จํานวน 2,833 แฟ้ม/

รายการ ดังนี้ เอกสารจดหมายเหตุฯ 

กอง ศูนย์ สํานกั สถาบัน จํานวน 240 

แฟ้ม (เอกสารหมายเลข 2.5.1-4) 

สิ่งพมิพ์มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 1,046 

เล่ม (เอกสารหมายเลข 2.5.1-5) 

เอกสารจดหมายเหตุฯ คณะ จํานวน 
152 แฟ้ม (เอกสารหมายเลข 2.5.1-6) 

เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลและ

โสตทัศนจดหมายเหตุ จํานวน 1,395 

ภาพ/รายการ 

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-7) 

2.5.1-4 ทะเบียนรับ

มอบเอกสารจดหมาย

เหตุ (กอง สํานกั ศูนย์ 

สถาบัน) 

 

2.5.1-5 ทะเบียนรับ

มอบสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยฯ 

 

2.5.1-6 ทะเบียนรับ

มอบเอกสารจดหมาย
เหตุคณะฯ 

 

2.5.1-7 ทะเบียนรับ

มอบเอกสารจดหมาย

เหตุส่วนบุคคลและ

โสตทัศนจดหมายเหตุ 

 

 

   * ทรัพยากรจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล  

โสตทัศนจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 มีผลการดําเนินการจัดทํา

เครื่องมือช่วยค้นทั้งที่เป็น
เอกสาร และระบบ

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

ออนไลน์ 

http://arc.hcu.ac.th/elib 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติงานประจําปี 

ในปีการศึกษา 2557 หอ

จดหมายเหตุ ได้กําหนดแผน 
ในการจัดทําเครื่องมือช่วยค้น/

บัญชีสํารวจเอกสาร ไว้ที่ 2,100 

รายการ ซึ่งหอจดหมายเหตุ

สามารถจัดทําเครื่องมือช่วยค้น/

บัญชี สํารวจเอกสาร ในรูปแบบ

เอกสารได้ 1,682 รายการ ดังนี้  

บัญชีสํารวจเอกสารกองกลาง 

จํานวน 434 แฟ้ม (เอกสาร

หมายเลข 2.5.1-8) บัญชีสํารวจ

เอกสารคณะ จํานวน 447 แฟ้ม 

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-9) บัญชี

สํารวจเอกสารส่วนบุคคล  

โสตทัศนจดหมายเหตุ จํานวน 

801 ภาพ /รายการ   

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-10) 
และสามารถบนัทึกข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ  

ได้ จํานวน 3,059 ระเบียน 

(เอกสารหมายเลข 2.9.1-11) 

2.5.1-8 บัญชีสํารวจ

เอกสารกองกลาง 
 

2.5.1-9 บัญชีสํารวจ

เอกสารคณะ 

 

2.5.1-10 บัญชีสํารวจ

เอกสารส่วนบุคคล และ 

โสตทัศนจดหมายเหตุ 

 

2.5.1-11 ฐานข้อมูล

จดหมายเหตุออนไลน์  

http://arc.hcu.ac.th/elib

  5 มีการเผยแพรแ่ละ

ประชาสัมพันธ์เอกสาร

จดหมายเหตุ กิจกรรมงาน

จดหมายเหตุ ทางโฮมเพจ 

และจัดนิทรรศการเผยแพร่

เอกสารจดหมายเหตุ  

หอจดหมายเหตุได้จัดทําโฮมเพจ

หน่วยงานขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์

แนะนํากิจกรรมของ 

หอจดหมายเหตุ  

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-12)  

2.5.1-12 เว็บไซต์ 

หอจดหมายเหตุ 

http://arc.hcu.ac.th 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  6 มีการจัดทําสรปุผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

ประจําปี นําผลดําเนิน

รายงานหัวหน้าแผนก และ

ผู้อํานวยการเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

หอจดหมายเหตุได้จัดทํา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานทุกสิ้นปีการศึกษา  

เพื่อประเมินผลงานที่ผ่านมา 

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-13) 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุง

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานในปี

การศึกษา 2558 ซึ่งมีทั้งหมด  

13 แผนงาน/โครงการ  

(เอกสารหมายเลข 2.5.1-14) 

2.5.1-13 รายงาน
ประเมินผลปฏิบัติงาน

ประจําปี 2557  

 

2.5.1-14 แผนปฏิบัติงาน

ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจาก 

คณะกรรมการ 

บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 
 5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ  

5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

5 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 

สรุปผลการดําเนนิการขององค์ประกอบที่ 2 

           ปีการศึกษา 2557 แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

รวม 3,582 ช่ือเรื่อง 3,947 เล่ม มจีํานวนทรัพยากรที่ได้รับบริจาครวม 4,002 ช่ือเรื่อง 4,703 เล่ม รวมทรัพยากรฯ 

ทั้งสิ้นจํานวน 7,584  ช่ือเรื่อง 8,650 เล่ม และมีผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศตลอดปีการศึกษา 7,126 

ช่ือเรื่อง 8,206 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 93.96 ใช้งบประมาณในการจัดซื้อไปทั้งสิ้น  

4,978,419.66 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่แปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) 

แผนกบริการสารสนเทศ เป็นหน่วยสนับสนนุทางด้านวิชาการโดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่

ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอและครอบคลุมทุกคณะและสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียน 

การสอน มีการนําโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด  เพื่อใหผู้ใ้ช้ได้รับความ

สะดวกในการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศได้รวดเร็วและทันกับความต้องการ จัดให้มีการให้บริการตอบคําถามและช่วย

ค้นคว้า บริการคําถามสายด่วน การจัดทําบรรณนิทัศน์หนังสือใหม่ การจัดแสดงหนังสือใหม่ บริการหนังสือมุม

คุณธรรม บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด มีการพัฒนางานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 1 
นาที / 1 รายการ  มีกิจกรรมการให้บริการเชิงรุกเกี่ยวกับการแนะนําการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมสดุยอดนักยืม 

เป็นต้น 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  มีหน้าที่ในการบริการแหล่งการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ที่ให้บริการสื่อ

โสตทัศนวัสดุ  ซึ่งมีบริการใหยื้มสื่อโสตทัศนวัสดุออกไปภายนอกหรือเปิดชมภายในแผนกฯ  มีการนําสือ่

โสตทัศนวัสดุไปวิเคราะห์และลงฐานข้อมูลห้องสมุด มีการจัดอบรมแนะนําวิธีการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ต่างๆ เช่น Science Direct, OvidMD, MicroMedex 2.0 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้บอกรับหรือต่ออายุระหว่างปี มี

การแนะนําการใช้วิธีใช้และติดต้ัง VPN เพื่อใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดทําช่องทาง

การติดต่อสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้ใช้บริการกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ด้วยการจัดทําเว็บไซต์ และ facebook 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งการให้บริการและการดําเนินงานที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เพื่อรองรับกับการผลิตบัณฑิตของ

ทุกคณะวิชา ให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุทีม่ีไว้ให้บริการ และจากฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ซึ่งทางแผนกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานควบคู่ไปด้วยกันตลอดทั้งปี นอกจากนี้ หน้าที่

รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทีท่างศูนย์บรรณสารสนเทศรบัผิดชอบอยู่ ได้แก่ โครงงาน

จัดทําสําเนาหนังสือพิมพ์จีนเก่าในประเทศไทย ในระยะที ่2  

  งานหอจดหมายเหตุได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจดหมายเหตุใช้เป็นคู่มือใน
การปฏิบัติงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุ ครอบคลุมกิจกรรมหลักทุกด้านตามหลักจดหมายเหตุสากล ทั้งงานเทคนิค

จดหมายเหตุ และกิจกรรมโครงการต่างๆ รวม 13 กิจกรรม/โครงการ มีวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร

ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร โดยให้ตัวแทนของทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการจดัทําคู่มือตารางกําหนดอายุ

การเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ และใช้คูม่ือฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณค่าเอกสารก่อนการส่ง

มอบให้หอจดหมายเหตุเป็นประจําทุกปี ในปีการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุได้กําหนดแผนในการจัดหาและรับ
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มอบทรัพยากรจดหมายเหตุไว้ที่ 890 แฟ้ม/รายการ และสามารถจัดหาและรับมอบได้จํานวน 2,833 แฟ้ม/

รายการ ดังนี้ เอกสารจดหมายเหตุฯ กอง ศูนย์ สํานัก สถาบัน จํานวน 240 แฟ้ม  สิ่งพมิพ์มหาวิทยาลยัฯ จํานวน 

1,046 เลม่ เอกสารจดหมายเหตุฯ คณะ จํานวน 152 แฟ้ม เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลและโสตทศันจดหมาย

เหตุ จํานวน 1,395 ภาพ/รายการ ได้กําหนดแผนในการจัดทําเครื่องมือช่วยค้น/บัญชีสํารวจเอกสาร ไว้ที่ 2,100 

รายการ ซึ่งหอจดหมายเหตุสามารถจัดทําเครื่องมือช่วยค้น/บัญชีสํารวจเอกสาร ในรูปแบบเอกสารได้ 1,682 

รายการ ดังนี้  บัญชีสํารวจเอกสารกองกลาง จํานวน 434 แฟ้ม บัญชีสํารวจเอกสารคณะ จํานวน 447 แฟ้ม บัญชี

สํารวจเอกสารส่วนบุคคล โสตทัศนจดหมายเหตุ จํานวน 801 ภาพ /รายการ และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ได้จํานวน 3,059 ระเบียน หอจดหมายเหตุได้จัดทําโฮมเพจหน่วยงานขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์แนะนํากิจกรรมของหอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุได้จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อประเมินผลงานที่ผ่านมา และนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ

งานในปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีทั้งหมด 13 แผนงาน/โครงการ 

 

สรุป 
  ค่าเฉลี่ยประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้เฉพาะ)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1  

เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก   

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง :  

มีการติดต่อประสานงานระหว่างคณะวิชาที่เกี่ยวข้องและบริษัท/ตัวแทนจําหน่ายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ  ใหส้่งวิทยากรเข้ามาอบรมแนะนําการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ทํา

ให้ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจใช้งานมีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลและเทคนิคการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทําให้

ผู้ใช้บริการได้รวมทั้งแลกเปลีย่นเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานจริง และสามารถให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ

นําไปใชใ้นการพิจารณาบอกรับหรือต่ออายุฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ต่อไปได้ 

 

จุดเด่น.    

1. มีการจัดทําคู่มือการสืบค้น OPAC ไว้ ณ จุดสืบค้นครบทุกช้ัน 

2. มีการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ ของแผนกบรกิารสารสนเทศ ทั้ง 5 งานหลัก พบว่า 

โดยรวม อยู่ระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.12 
3. มีการสํารวจขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทั้ง 5 งานหลัก ผลการประเมนิ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 

4. มีการแนะนาํการใช้ห้องสมุดฯ ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 

5. มีการกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน งานบริการยืม-คืนทรัพยากรฯ  

ระยะเวลา 1 นาที/ 1 รายการ สอบถาม ณ จุดให้บริการ จํานวน 200 คน พบว่าผู้ใชบ้ริการพึงพอใจฯ การ

ให้บริการยืม-คนืทรัพยากรสารฯ  1 นาที / 1 รายการ  จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00 
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ดูรายละเอียดเพิ่มที่   

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ปี 2557 

2.  สรุปผลการประเมินระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปี 2557 

3. สรุปผลการแนะนําการใช้ห้องสมุด ปี 2557 

จุดอ่อน   

 1.  จํานวนการกิจกรรมเชิงรุกน้อย 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 

1. ควรจัดทําโครงการ หรือ กิจกรรมเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด ในเชิงรุกเพิ่มขึ้น 
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องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจดัการ  
ตัวบ่งชี้ที่  7.1        ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 คณะกรรมการบริหาร
ภายในหน่วยงาน ทํา
หน้าที่ตามท่ีกําหนดได้
ครบถ้วนและ
หน่วยงานจัดให้มีการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ภายในหน่วยงานโดย
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน พร้อม
นําเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

ในปีการศึกษา 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 7.1-1) และได้
ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และได้ส่งผลการประเมินตนเองไปยัง
บุคลากรของศุนย์ฯ ให้รับทราบ   
(เอกสารหมายเลข 7.1-2)   
 

7.1-1 รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ 
7.1-2 ผลการ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคลของ
คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์ฯ 
ที่รายงานต่อบุคลากร
ของศูนย์ฯ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
  2 ผู้บริหารของหน่วยงาน

มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน 
และสามารถถา่ยทอด
ไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเปน็ฐานใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

ผู้บริหารทั้งในระดับศูนย์และแผนกมสี่วนร่วมในการ
กําหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ของศูนย์ฯ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-3) ด้วยการร่วมกันจัดทํา
แผนกลยทุธ์ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
(เอกสารหมายเลข 7.1-4)  ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผน
กลยุทธ์ที่นอกจากจะประกอบไปด้วย นโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้คุณภาพ และมาตรการต่างๆที่
จะนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจหลักทุกด้านของศูนย์ฯและยังมีส่วนรว่มใน
การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 
อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับให้รับทราบและมี
ความเข้าใจร่วมกัน ด้วยการแจ้งเวียนและทําความ
เข้าใจให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยด้วยการส่งทาง  
e-mail ให้บุคลากรทราบอีกทางหนึ่ง  
(เอกสารหมายเลข 7.1-5) นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมี
คณะกรรมการระบบสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6)   ทําหน้าที่จัดทาํระบบ
และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย ซึ่ง
ผู้บริหารมีการนําข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหาร/ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศูนย์ฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศ จํานวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

7.1-3 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารฯ 
 
7.1-4 แผนกลยุทธ์ 5 
ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 
2555-2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1-5 ใบเซ็นต์ช่ือ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557 ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 
7.1-6 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารฯ 

  3 ผู้บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้กําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  
(เอกสารหมายเลข 7.1-7) เพือ่กํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์ฯ 
เป็นระยะๆ โดยให้หัวหน้าแผนก รายงานความ
คืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนฯ ในปี
การศึกษา 2557 รวมทั้งมีการประเมินผลการ

7.1-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหารศูนย์ฯ 
ปีการศึกษา 2557  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
ของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหนว่ยงาน 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน 
2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1-8) และมีการสื่อสาร
แผนและสรุปประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ไปยังบุคลากรทุกคน  
(เอกสารหมายเลข 7.1-9) 

(แฟ้มเอกสาร 10.1.1 ) 
7.1-8  เอกสาร
ประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําปี ช่วงที่ 1 
(มิ.ย.-พ.ย. 2557) 
และช่วงที่ 2 (มิ.ย. 
2557-ก.ค. 2558) 
7.1-9 ใบเซ็นต์ช่ือของ
บุคลากรของศูนย์ฯ 
แผนกลยทุธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557 

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในหนว่ยงาน
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้อํานวยการ ซึง่เป็นผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ฯ 
สนับสนุนให้หวัหน้าแผนก มอํีานาจในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานต่างๆ ภายในแผนกฯ สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการโดยเข้ามา
รับหน้าที่และรบัผิดชอบในฐานะกรรมการหรือ
เลขานุการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของระดับ
ศูนย์ฯ เพื่อทําหน้าที่ดําเนินภารกิจให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี และมีอํานาจในการบริหาร
จัดการภายในคณะกรรมการนั้นๆ เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัว (เอกสารหมายเลข 7.1-10) และยงัเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แจ้งปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ อีกทั้ง
ยังมอบอํานาจในการตัดสินใจให้หัวหน้าแผนก
สํานักงานเลขานุการศูนย์ฯ เป็น ผู้มอบหมายงาน
หรือจัดสรรหนา้ที่ของบุคลากรในศูนย์ฯ และในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร
เหล่านั้น เพื่อพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
7.1-10 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ระดับศูนย์ฯ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
  5 ผู้บริหารถ่ายทอด

ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

เมื่อผู้บริหารได้ไปประชุม/สัมมนา/อบรมและ/หรือ
ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมก็จะถ่ายทอดผ่าน
หัวหน้าแผนกเพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
ส่วนต่างๆ ของศูนย์ฯ ได้จัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ โดยให้ทํา Branner บน
หน้าเว็บของศูนย์ฯ เป็นต้น และในแต่ละแผนกยังมี
คู่มือการปฏิบัติงาน มีการสอนงานให้บุคลากร 
นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แบบเช่น เรื่อง
การจัดทําแผนกลยุทธ์ การกาํหนดเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ เป็นต้น  
(เอกสารหมายเลข 7.1-11) 

7.1-11 Link e-Book 
และ e-Journals 
ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ  

  6 ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมภิบาล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศดําเนินการ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการประเมินผลใน
ทุกมิติต้ังแต่การประเมินผลระดับหัวหน้าแผนก 
ระดับผู้ปฏิบัติการ ตลอดจนผู้อํานวยการ และใช้
ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

7.1-12 แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกอง
ทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนคําสั่งแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการและ
หัวหน้าแผนก 

  7 อธิการบดีประเมินผล
การบริหารงานของ
ผู้บริหารและผูบ้ริหาร
นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ
ในหน่วยงาน  (รอผลการประเมิน)  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



44  

 

 44 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.2    การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 

มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์อง

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 7.2-1) และ 

(เอกสารหมายเลข 7.2-2) 

7.2-1 แผนยุทธศาสตร์ 

ศูนย์บรรณสารฯ (ฉบับ

ปรับปรุง) 

7.2-2 แผนการจัดการ
องค์ความรู้  หรือที่ 

http://www.lib.hcu.

ac.th/libkm.php 

  2 กําหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง

ชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

(เอกสารหมายเลข 7.2-3) 

7.2-3 คําสั่งที ่

004/25557 แต่งต้ัง
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้  หรือที ่

http://www.lib.hcu.

ac.th/libkm.php 

  3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนด

ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสง

การณ์ตรง (tacit Knowledge) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่

ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีกํ่าหนด 

ในปีการศึกษา 2557 ได้กําหนด

กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 3 

โครงการ ดังนี้ 

7.2-4 โครงการจัดการ
ความรู้  หรือที่ 

http://www.lib.hcu.

ac.th/libkm.php 
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กําหนด 1. โครงการการจัดทําคลังความรู้ที่ได้

จากการอบรมสัมมนา 

(เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปันความรู้) 

2. โครงการองค์ความรู้จากผลงาน

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา

เอกชน อพส.   

3. โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการ

จัดการและเผยแพร่การจัดการองค์

ความรู้ KM  

(เอกสารหมายเลข 7.2-4) 

  4 มีการรวบรวมความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนด

ในข้อ 1 ทั้งที่มอียู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่

ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge)  

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

(เอกสารหมายเลข 7.2-5) 
 

 

7.2-5 สรุปผลการ

จัดการองค์ความรู้   

หรือที่ 

http://www.lib.hcu.

ac.th/libkm.php 

  5 มีการนําความรู้ที่ได้จาก

การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร

(explicit knowledge) 

และจากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit Knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร  (explicit knowledge) และ

จากความรู้ ทกัษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

(เอกสารหมายเลข 7.2-5) 

7.2-5  เว็บไซต์การ

จัดการองค์ความรู้ KM 
http://www.lib.hcu.

ac.th/libkm.php 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที่ 7     การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information 

System Plan) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

virtua เป็นระบบสารสนเทศหลักประจําหน่วยงาน ซึ่ง

ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ด้านงาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เอกสารหมายเลข 7.3-1) 

7.3-1 แผนปฏิบัติ

การประจําปี 2557 

ด้านงานระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ 

  2 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจตาม

พันธกิจของ

หน่วยงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ โดยใช้ผ่านระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งม ีmodule ที่ครอบคลุมการ

บริหารและการตัดสินใจต่างๆในงานห้องสมุด ดังนี้ 

Acquisitions ,Catalog, Circulation, OPAC, 

Serials, Report, Profiler (เอกสารหมายเลข 7.3-2)  
 

ทั้งนี้ มีการนําข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ

ห้องสมุดฯ มาประมวลผลจัดทําสรุปเป็นรายงาน ใน

รูปแบบตารางแสดงรายชื่อ หนังสือ / โสตทัศนวัสดุ 

แยกตามหลักสตูร/สาขาวิชา และ ตารางสรปุจํานวน

หนังสือ แยกตามหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท  แล้วนํา

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เพือ่ให้คณะ

วิชาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ได้ตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 7.3-3) 
นอกจากนี้  มกีาร export ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติทั้งหมด มาประมวลผลข้อมูลในรอบ 

1 ปีการศึกษา 2557  แล้วส่งข้อมูลสารสนเทศจําเพาะ

ที่ได้ ให้กับแผนกบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อดําเนินการ

7.3-2 ระบบ

สารสนเทศ ศนูย์

บรรสารสนเทศ 

( ระบบห้องสมดุ

อัตโนมัติ virtua )  

 

7.3-3 ลิงค์ให้ดาวน์
โหลดข้อมูลทรพัยา 

กรของศูนย์บรรณฯ 

แยกตามหลักสตูร/ 

สาขาวิชา ได้แก่ 

- รายชื่อหนังสือ 

- รายชื่อสื่อโสตฯ  

- สรุปจํานวนหนังสือ 

แยกตามหลักสตูร ป.

ตรี และ ป.โท  ที่

www.lib.hcu.ac.th

 

7.3-4 ตารางนําส่ง
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

บรรจุลงในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ที่ 

http://mis.hcu.ac.th ในลาํดับต่อไป (เอกสาร

หมายเลข 7.3-4) 

ข้อมูลสารสนเทศ 

ของศูนย์บรรณฯ 

  3 มีการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ใช้งานระบบ

สารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือห้องสมุด

อัตโนมัติ (เอกสารหมายเลข 7.3-5) 

7.3-5 สรุปผลประ 

เมินความพึงพอใจ

ระบบสมุดอัตโนมัติ 

  4 มีการนําผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ใช้งาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และข้อคิดเห็นที่ได้จาก

ผู้อํานวยการ โดยการเขียนเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารศูนย์บรรณ

สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 

7.3-6) 

7.3-6 แนวทางใน

การปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

ผู้บริหารศูนย์บรรณ

สารสนเทศ  

  5 มีการส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายของ

หน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามที่

กําหนด 

มีการส่ง ข้อมลูสําคัญ หรือขอ้มูลสาร สนเทศของศูนย์

บรรณสารสนเทศ ให้กับคณะวิชาต่างๆ เพื่อนําไปใช้ใน

การรับรองมาตรฐานต่างๆ หรือเผยแพร่ผ่านระบบ

เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่

กําหนด เช่น การตรวจรับรองหลักสูตรต่างๆ , การ

ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.3-7) 

7.3-7  บันทึก

ข้อความขอข้อมูล

สารสนเทศของศูนย์

บรรณสารสนเทศ  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

ดําเนินการการ 3 ข้อ ดําเนินการการ 3 ข้อ 3 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

ดําเนินการการ 5 ข้อ ดําเนินการการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4        ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบภารกิจหลัก 
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับ มีหัวหน้าแผนกทุกแผนก 
เลขานุการศูนย์ฯ และตัวแทนบุคลากร 
ของศูนย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการ 
ซึ่งในคําสั่งแต่งต้ังมีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 
(เอกสารหมายเลข 7.4-1)   

7.4-1 คําสั่ง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 

  2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ ยง  และปัจจัยที่ ก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ ย ง ด้ านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มกีารประชุมเพื่อมีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 3 ด้านคอื 
-ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.4-2) 
 

7.4-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
 - อ่ืนๆ  

 

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  
(เอกสารหมายเลข 7.4-3) 

7.4-3 แผน
บริหารความเสี่ยง
ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

  4 มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 
 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
(เอกสารหมายเลข 7.4-4) 
 

7.4-4 แผน
บริหารความเสี่ยง
ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

  5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผน  แ ล ะ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 7.4-5) 

7.4-5  แบบ
รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 
ประจําปีการ 
ศึกษา 2557 

  6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

ดําเนินการ 6 ข้อ ดําเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

ดําเนินการ 6 ข้อ ดําเนินการ  5 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 7     การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้   7.5      หน่วยงานมีการดําเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (IQA) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการพิจารณาร่วมกัน

ของบุคลากรในศูนย์

บรรณสารสนเทศใน
การจัดทําขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

มีการพิจารณาร่วมกันของบุคลากรใน

หน่วยงานในการจัดทําขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการ
ประชุมให้แต่ละแผนกดําเนินการจัดทํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุก

ขั้นตอน (เอกสารหมายเลข 7.5-1) 

7.5-1 รายงานการประชุม

คณะการบริหารศูนย์ฯ หรือ 

ระดับแผนกฯ   
 

  2 มีการจัดทําคู่มอื

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับภาระ
งานหลัก 

มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่

ละแผนกสอดคล้องกับภาระงานหลักทั้ง 

4 แผนก ได้แก่  

 -  สํานักงานเลขานุการ จํานวน 9  
งานหลัก  

 - แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร 

สารสนเทศ มทีั้งสิ้น 10 งานหลัก 93 

ขั้นตอน 

- แผนกบริการสารสนเทศ จํานวน 5 

งานหลัก 25 ขัน้ตอน  

- แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 2 งานหลัก

ได้แก่ งานให้บริการสื่อโสตทศันวัสดุ 

และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข 7.5-2)  

(แฟ้มเอกสาร 4.3.1) 

7.5-2 คู่มือ/ขัน้ตอน 

การปฏิบัติงานทั้ง 4 แผนก 

 
(* แผนกทรัพยากรฯ มีเอกสาร

คู่มือฉบับปริ้นส์ครบสมบูรณ์) 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  3 มีการดําเนินงานตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.5-3) 

(แฟ้มเอกสาร 4.3.1)  

7.5-3 คู่มือ/ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงาน 4 แผนก 
(* แผนกทรัพยากรฯ ใช้แบบฟอร์ม

เก็บสถิติการทํางานของแผนกฯ) 

  4 มีการประเมินผลการ

ดําเนินตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน * 

มีการประเมินผลการดําเนินตามขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ทั้ง 4 แผนก ผลการ

ประเมินฯ อยู่ในระดับมาก  มี่ค่าเฉลี่ย 

4.17. ซึ่งได้มาจาก 

  1. แผนกจัดหาฯ มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานโดยมี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาการ

ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มาจาก 3 

แหล่ง คือจากผู้ใช้บริการภายนอก มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29)  

และสรุปผลการประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จากหัวหน้าแผนกจัดหาฯ เสนอ

ผู้อํานวยการ และประชุมหารือร่วมกัน

ภายในแผนกจดัหา พิจารณาขั้นตอนการ

ทํางานร่วมกัน 

2. แผนกบริการสารสนเทศ = 4.06 

3. แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ = 4.58 

4. สํานักงานเลขานุการ =  3.77 

(เอกสารหมายเลข 7.5-4) 

7.5-4 สรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4 แผนก 

  

 

  5 มีการนําผลการ

ประเมินขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานไป

ปรับปรุงอย่างเป็น

รูปธรรม 

มีการนําผลการประเมินขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานไปปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพฯ ครั้งที่ 2/2557  มติที่ประชุม  

เห็นควร ใหแ้ต่ละแผนกไปดําเนินการ

ปรับปรุงตามมติที่ประชุมดังกล่าว 

 (เอกสารหมายเลข 7.5-5) 

7.5-5 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์

บรรณสารสนเทศ  
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ  5  ข้อ มีการดําเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ  5  ข้อ มีการดําเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที่ 7     การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7. 6   การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (IQA) ชนิดของตัวบ่งชี้    

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนพัฒนาบคุลากร

ประจําปี 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีแผนพัฒนา

บุคลากรประจําปีการศึกษา 2557 

(เอกสารหมายเลข 7.6-1)  

7.6-1 แผนพัฒนา

บุคลากรศูนยบ์รรณ

สารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2557  

  2 มีการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้พัฒนา

บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557   

(เอกสารหมายเลข7.6-2)  

7.6-2 ส่งบุคลากรเข้า

รับการอบรม สัมมนาดู

งานภายใน/ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  3 บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 

ร้อยละ 70 ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบุคลากร

จํานวน 36 คน 

 -บุคลากรเข้ารับการอบรมสมัมนาดู

งานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  

รวม จํานวน 35 คน (เอกสารหมายเลข 

7.6-3) คิดเป็น 97.22  

7.6-3  จํานวนบุคลากร

เข้ารับการอบรม 

สัมมนาดูงานภายใน/

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

  4 มีการประเมินแผนพัฒนา

บุคลากร 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประเมนิ

แผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2557 

(เอกสารหมายเลข7.6-4) 

7.6-4 ประเมิน

แผนพัฒนาบุคลากร  

ปีการศึกษา 2557 

  5 มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรในปีการศึกษา

ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการนําผลการ
ป ระ เ มิ น ม าป รั บป รุ ง แ ผนพัฒนา

บุคลากร ปีการศึกษา 2558 

(เอกสารหมายเลข7.6-5) 

7.6-5 เแผนพฒันา
บุคลากร ปีการศึกษา 

2558 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

70% 90.00% 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

70% 97.22% 5 บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7       ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม (ใช้คะแนน 5 ระดับ) (IQA) 

ชนิดของตัวบง่ชี้    ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

- - - - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 

หมายเหต ุ   ค่าคะแนนของเกณฑ์ประเมินที่ 1-4 ใหใ้ช้ค่าคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมที่หน่วยงานได้   

 

ผลผลการประเมินตนเอง 

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มีผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการฯ รวมทั้ง 4 แผนก ที่มีค่าเฉลี่ย 

รวม เท่ากับ 4.12 อยูใ่นระดับมาก  

โดยใช้วิธีการคํานวณ  ( (4.13 + 3.93 + 4.29) / 3 )  =  4.12   จําแนกได้ดังนี้ 

- แผนกบริการสารสนเทศ    มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก 

- แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก 

 - แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ และ สํานักงานเลขานุการ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

เท่ากับ 4.29  อยู่ในระดับมาก  

(หมายเหตุ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ และสํานักงานเลขาฯ จัดทําประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร่วมกัน) 

รายการหลักฐาน   
เอกสารหมายเลข  7.7-1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2557 ในแต่ละแผนก 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.12 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8       มีระบบและกลไกในการดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (IQA) 

ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

 ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีทะเบียนครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน 

ทะเบียนครุภัณฑ์ : 54-1525-45-01001    

ช่ือ-รุ่น : Server "SUN" Fire 280R 

สถานที่ต้ัง : หอ้ง 216 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ช้ัน 2 

(เอกสารหมายเลข 7.8-1) 

7.8-1 ทะเบียนครุภัณฑ์ 

server ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 

  2 มีคู่มือในการดแูล

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

และกําหนด

ผู้รับผิดชอบ * 

มีคู่มือการดูแลเครื่อง server SUN Fire 280R 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์หลักของ

หน่วยงาน ที่ถูกกําหนดให้ แผนกทรัพยากรการ

เรียนรู้ เป็นผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ * (เอกสารหมายเลข 

7.8-1) 

7.8-2 คูม่ือการดูแล 

server ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 

  3 มีการดูแลครุภัณฑ์ตาม
คู่มือที่หน่วยงาน

กําหนดไว้ 

มีการดูแลเครือ่ง server SUN Fire 280R ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ตามคู่มือทีกํ่าหนดไว้ ซึ่งมีผลการ

ดูแล เช่น  - ผลการสํารองฐาน ข้อมูล ประจําวัน 

(เอกสารหมายเลข 7.8-2) 

- ผลการสํารองข้อมูลทั้งหมด รายเดือน (เอกสาร

หมายเลข 7.8-3) 

7.8-3 ผลการทํา Daily 
Backup 

7.8-4 ผลกาทาํ Full 

Backup 

 

  4 มีการประเมินระบบ

การดูแลครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 

มีการประเมินขั้นตอนการดูแล server ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นครภัุณฑ์หลักของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7.8-5) 

7.8-5 สรุปผลประเมิน 

ขั้นตอนการดูแล server 
ระบบห้องสมุด 

  5 มีการนําผลการประเมิน

ระบบการดูแลครุภัณฑ์

ไปปรับปรุงอย่างเป็น

มีการนําเสนอผลการประเมนิ ได้ช้ีแจงข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ที่ได้สํารวจพบจากแบบประเมิน พร้อม

แนวทางแก้ไข ต่อผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารฯ 

7.8-6 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพแผนก
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

รูปธรรม (เอกสารหมายเลข 7.8-6) ทรัพยากรการเรียนรู้ 

 * การดูแลครภัุณฑ์ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานเป็นผู้กําหนดระบบ/ขั้นตอนในการดูแลตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ จากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที ่1/2558 มีมติ  

กําหนดให้ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน คือ เซิฟร์เวอร์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

-  - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9    มีระบบและกลไกในการควบคุมวัสดุสํานักงาน  

ชนิดของตัวบ่งชี้    ตัวบ่งชี้ขบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบในการควบคุมการ

เบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน 

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ มรีะบบในการ

ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน 

(เอกสารหมายเลข  7.9 -1)  

- ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ

สํานักงาน จํานวนเงิน 18,000 บาท 

(เอกสารหมายเลข 7.9 -2)   

- ประชุม เพื่อพิจารณาค่าวัสดุสํานักงาน  

ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(เอกสารหมายเลข 7.9-3) 

(แฟ้มเอกสาร  8.2.4) 

7.9-1 การเบิกจ่ายวัสดุ

สํานักงาน 

7.9-2 งบประมาณค่า

วัสดุสํานักงานที่ได้รับ

จัดสรรปี2557 

7.9-3 รายงานการ

ประชุม  

  2 ข้อ1+มทีะเบียนควบคุม

การใช้งบประมาณด้าน

วัสดุสํานักงานให้เป็นไป

ตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ มทีะเบียนบันทึก 

การเบิกวัสดุจากกองพัสดุ  

(เอกสารหมายเลข 7.9-4)   

(แฟ้มเอกสาร  8.2.4) 

7.9-4 บันทึกการเบิก

วัสดุจากกองพัสดุ 

 

  3 ข้อ2+มีการดําเนินงาน

ตามระบบการควบคุมการ

เบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน 

 - ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มีบันทึกการจ่าย

วัสดุให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (เอกสาร

หมายเลข 7.9-5)   และสรุปผลการใช้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(เอกสารหมายเลข 7.9-6)   

(แฟ้มเอกสาร  8.2.4) 

7.9-5 บันทึกการจ่าย

วัสดุให้กับบุคลากรใน 

หน่วยงาน 

7.9-6 สรุปผลการใช้

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 ข้อ3+มีการประเมินผล

การดําเนินงานตามระบบ

ควบคุมวัสดุสํานักงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ   มีการประเมินผล

การดําเนินงานตามระบบควบคุมวัสดุ

สํานักงาน  (เอกสารหมายเลข 7.9-7)   

(แฟ้มเอกสาร  8.2.4) 

7.9-7  ประเมนิผลการ

ดําเนินงานตามระบบ

ควบคุมวัสดุสํานักงาน  

  5 ข้อ4+มีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงระบบ

ควบคุมวัสดุสํานักงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ   มีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงระบบควบคุมวัสดุ

สํานักงาน (เอกสารหมายเลข 7.9-8)   

(แฟ้มเอกสาร  8.2.4) 

7.9-8  มีการนาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

ระบบควบคุมวัสดุ

สํานักงาน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

เกณฑ์ประเมินระดับ 5 เกณฑ์ประเมินระดับ 5 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 7 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีคณะกรรมการบริหารศูนยฺ์ฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์ฯ ทํา
หน้าที่กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการ รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ เสริมสร้างภาวะผู้นําทุกระดับ มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีระบบ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ เช่น ด้านการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการครบ 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
และความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ในส่วนของการ
ดําเนินงานมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกแผนก สนับสนนุให้บุคลากรมโีอกาสพัฒนาตนองใน
วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านบริการ ด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ มีการดูแลบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเครื่องเซิฟร์เวอร์ และมีการควบคุมวัสดุของศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบ 

 

สรุป 

 ค่าเฉลี่ยประเมินตนเององค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ เท่ากับ 4.79 คะแนน อยู่ในระดับ 

ดีมาก 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการเสริมสร้างภาวะผู้นําทุกระดับ และมีคู่มือ
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการบริหารความเสีฎ่ยงที่ครบทั้ง 3 ด้าน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

  ทางศูนย์ฯ ควรมีการดําเนินการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และควรการเสริมสร้างภาวะผู้นํา
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อน 

            
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

   

 

 

 

 

 

 



63  

 

 63 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)  

ตัวบ่งชี้     ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

1 2 3 4 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 และ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ

7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 

- มแีนวทางหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรและวาง

แผนการใช้งบประมาณอย่างมีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  (เอกสารหมายเลข  

8.1-1) 

8.1-1 แผนกลยุทธ์ 

ของศูนย์ฯ 5 ปี (พ.ศ. 

2555-2559)   

  2 มีแนวทาง หลกัเกณฑ์ใน
การจัดสรรและวางแผนการ

ใช้งบประมาณอย่างมีระ

สิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 

- มแีนวทางหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรและวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างมีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  (เอกสารหมายเลข  

8.1-2 ) 

 

8.1-2 คําขอ
งบประมาณประจําปี

การศึกษา2557 

  3 มีการจัดสรรงบประมาณ

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพนัธกิจ 

-มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ 
 (เอกสารหมายเลข  8.1-3 ) 

(เอกสารหมายเลข  8.1-4) 

 

8.1-3 งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรปี
การศึกษา 2557 

8.1-4 แผนปฏิบัติการ

ประจําปีการศึกษา

2557 

  4 มีมาตรการในการควบคุม

การใช้งบประมาณของแต่

ละหน่วยงาน 
 

- มีมาตรการในการควบคุมการใช้

งบประมาณของหน่วยงาน 

 (เอกสารหมายเลข 8.1-4 ) 
(เอกสารหมายเลข 8.1-5 ) 

 

 8.1-4 งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรปี

การศึกษา 2557 
8.1-5 เอกสารควบคุม

การใช้งบประมาณปี
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 การศึกษา 2557 

  5 มีการรายงานทางการเงิน

อย่างเป็นระบบและรายงาน

ต่อมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี

การศึกษา  

- มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ

และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปีการ

ศึกษ 

(เอกสารหมายเลข 8.1-6 ) 
 

8.1-6 รายงานการใช้

งบประมาณ ปี

การศึกษา2557 

  6 มีการประเมินแผนการใน

ก า ร จั ด ส ร ร แ ล ะก า ร ใ ช้

งบประมาณ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

 

- มีการประเมินแผนการในการจัดสรรและ

การใช้งบประมาณ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(เอกสารหมายเลข 8.1-7) 

 

8.1-7 ประเมิน แผน

ประจําปีการศึกษา

2557 

  7 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดําเนินงานใน

รอบปีถัดไป 

 

- มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานในรอบปีถัดไป 

 

8.1-8 คําขอประมาณ

ประจําปี 2558 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

- - - -  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
ดําเนินการ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  
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การเงินและงบประมาณ  

สรุปผลการดําเนินงาน 

สรุป 

 ค่าเฉลี่ยประเมินตนเององค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในระดับ 

ดีมาก 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

   

จุดอ่อน : - 

            

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
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องค์ประกอบที่  9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้  9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

9 ข้อ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการ

ของศูนย์บรรณ

สารสนเทศ ต้ังแต่ระดับ

แผนกหรือหนว่ยงาน

เทียบเท่าและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย มีคําสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 9.1-

1) โดยให้ผู้อํานวยการเป็นประธานกรรมการ 

หัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นกรรมการ มี

เลขานุการศูนย์ฯ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ และตัวแทนของบุคลากรจาก

แผนกต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ มีการประชุม

เพื่อวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรมตามแผน (เอกสารหมายเลข 9.1-2)  

9.1-1 คําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

ศูนย์ฯ 

9.1-2 

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ของบรรณ

สารสนเทศ  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  2 มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคญัเรื่องการ
ประกันคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบ้ริหาร

สูงสุดของศูนย์บรรณ

สารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสําคัญเรื่อง

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้

มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

เพื่อขอความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพของศูนย์ฯ (เอกสาร

หมายเลข 9.1-3) และในปีการศึกษา 2557 

ผู้ อํ านวยการและผู้บริหารระดับแผนก 

รวมทั้งตัวแทนของศูนย์บรรณสารสนเทศเข้า

รับการอบรมการประกันคุณภาพที่หน่วย

ประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนาจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้

บุคลากรของศูนย์ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใน

ระบบการประกันคุณภาพฉบับ ใหม่ ปี

การศึกษา 2557  (เอกสารหมายเลข 9.1-4) 

9.1-3 นโยบายการ

ประกันคุณภาพของ
ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

9.1-4 เอกสารเชิญ

เข้าร่วมอบรม

ประกันคุณภาพ

การศึกษาฉบับใหม่ปี

การศึกษา 2557 

  3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้

เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้

ภาพและเกณฑ์ประเมิน  ปี  2557 รวม

ทั้งหมดมี 17 ตัวบ่งชี้  ซึ่ งประกอบด้วย   

ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์หน่วยงาน จํานวน 5 

ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้หน่วยงาน จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  

และตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 7 ตัวบ่งชี้  
(เอกสารหมายเลข 9.1-5) 

 9.1-5 ตัวบ่งชี้คุณ 

ภาพและเกณฑ์

ประเมิน ปี 2557 

ของศูนย์บรรณฯ 

และทุกแผนก 
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กก. 

 

ตน. 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  4 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปภายในที่

ครบถ้วนประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํารายงาน

ประจําปีที่เป็นรายงาน 

ประเมินคุณภาพเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยตาม

กําหนดเวลา โดยเป็น

รายงานที่มีข้อมูล

ครบถ้วนตามที่กําหนดใน

คู่มือการจัดทํารายงาน

ประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และ  

3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปของ

หน่วยงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ภายในที่ครบถว้นประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1-6) 

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน 

ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม

กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล

ครบถ้วนตามที่กําหนดในคู่มือการจัดทํา

รายงานประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข 9.1-7)  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ของหน่วยงาน   

 

 
 

 

(แฟ้มเอกสาร10.1.1) 
 

 

9.1-6 รายงานการ

ประชุมศูนย์บรรณฯ

ครั้งที่ 2/2557 

 

 

 

 

9.1-7 รายงาน

ประเมินตนเอง ศูนย์

บรรณสารสนเทศ 

ฉบับที่ 14  
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กก. 

 

ตน. 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการบริหารงาน

ทั่วไปภายในมาปรับปรุง

การทํางานและส่งผลใหม้ี

การพัฒนาผลการ

ดําเนินงาน ร้อยละ 80 ของ

แผนกลยทุธ์ทั้งหมด 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ภายในปีการศึกษา 2556 มาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน และการจัดทํา

แผนงานสาขาวิชา ในปีการศกึษา 2557 

ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี้ 

(เอกสารหมายเลข 9.1-8)   

9.1-8 แผนกลยุทธ์  
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

  6 มีระบบสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนนุการประกัน

คุณภาพการบริหารงาน

ทั่วไปภายในครบทุก

องค์ประกอบคุณภาพ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศ

ที่ให้ข้อมลูสนบัสนุนการประกันคุณภาพ

การบริหารงานทั่วไปภายในครบทุก

องค์ประกอบคุณภาพ 

(เอกสารหมายเลข 9.1-9)   

9.1-9 ตัวอย่างหน้า จอ

ระบบบรรณสารสนเทศ 

(MIS) 

 

 

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการประกัน

คุณภาพการบริหารงาน

ทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ

ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการ

ดําเนินการจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปภายในโดยตรง 

9.1-10 คําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

  8 มีเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ

การบริหารงานทั่วไป

ระหว่างหน่วยงาน

ภายใน/ภายนอก

มหาวิทยาลัยและ 

มีกิจกรรมร่วมกัน 

ศูนย์บรรรณสารสนเทศมีเครอืข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการบริหารงานทั่วไประหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั กับ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กอง

แผนและพัฒนา มฉก. โดยผูอํ้านวยการ

ฯ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่

เป็นทางการกับผู้บริหารห้องสมุดอ่ืนๆ 

สําหรับเครือขา่ยภายนอกทางศูนย์ได้

เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการ

พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ทั้ง

ระดับผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าแผนก 

รวมทั้งตัวแทนของศูนย์ฯ (เอกสาร

หมายเลข 9.1-11) 

9.1-11 คําสั่งแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครอืข่าย

ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) 

 

  9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ

งานวิจัยด้านการ

ประกันคุณภาพการ

บริหารงานทั่วไปที่

หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอื่นสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ 

ศูนย์บรรณสารฯ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี

หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ

การบริหารงานทั่วไปที่หน่วยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

มีการดําเนินการ 9 ข้อ มีการดําเนินการ  8  ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย์ฯ ซึ่งได้ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบที่กําหนด และให้ความสําคญั

เรื่องการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน มีการนําผลการประกันคุณภาพฯ มาปรับปรุงการทํางาน และ

ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

- 

จุดอ่อน 

   1. ยังไม่มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประกันคุณภาพการบริหารงาน

ทั่วไปภายในจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 

    1. ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ภายในจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 

********************************************** 

 




