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ค าน า 
 

ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพการบริหาร 
งานของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์ฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยระบบและกลไกที่จัดท าขึ้นนี้บุคลากรของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบ ระบบและ
กลไกต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ ก าหนดและพิจารณาดัชนีชี้วัด 5 องค์ประกอบ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งดัชนีชี้วัด
เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงท าให้เป็นดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดความมีคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งจัดท า
รายงานประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report) เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการบริหารงานของศูนย์ฯ ในปีการศึกษาต่อไป 
 องค์ประกอบคุณภาพที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก ่

องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (1 ตัวบ่งช้ี ) 
องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต   ( 5 ตัวบ่งช้ี ) 

 องค์ประกอบที ่7   การบริหารและการจัดการ ( 9 ตัวบ่งชี ้) 
องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ ( 1 ตัวบ่งชี ้)    
องค์ประกอบที ่9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 1 ตัวบ่งชี ้) 

 การน าเสนอรายงานประเมินตนเองนี ้ได้แบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 บทน า ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ฯ ได้แก่ ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
และแผนการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และบุคลากร 
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในปีนี้ตามตัว
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา โดย
แยกเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมของแต่ละ องค์ประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาใน
ปีต่อไป รายการเอกสารที่เป็นหลักฐานอ้างอิง  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท ารายงานประเมินตนเองฉบับที่ 15 น้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีการศึกษาต่อไปมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
 
 
 
                                                                            (นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ)์ 

      รักษาการผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของนกัศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยการบริหารจัดการ และ
ด าเนินการโดย ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่าน 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และส านักงานเลขานุการ ด้วยอัตราก าลัง 33 อัตรา 
  ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพจ านวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ 17 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการ
จัดการ องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยรวมทกุองค์ประกอบเท่ากับ 4.88 (ดีมาก) โดยผลการประเมินตนเองของแต่ละองค์ประกอบ มีดังน้ี 
 
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
     ผลการประเมนิฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑติ  
    ผลการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

     ผลการประเมนิฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดมีาก 
 องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
     ผลการประเมนิฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดมีาก 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558  

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 5.00 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้เฉพาะ) 

2.1.1 
มีระบบและกลไกในการจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องและเพียงพอทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

5.00 

2.2.1 มีการบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 5.00 

2.3.1 มีกระบวนการในการด าเนินงานจดัท าฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ 5.00 

2.4.1 มีกระบวนการในการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) 4.00 

2.5.1 มีระบบการบริหารงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ  5.00 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.80 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ (สกอ.) 5.00 

7.2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ.) 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 5.00 

7.5 หน่วยงานมีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (IQA) 5.00 

7.6 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (IQA) 5.00 

7.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม  (ใช้คะแนน 5 ระดับ) (IQA) 4.03 

7.8 มีระบบและกลไกในการดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (IQA) 5.00 

7.9 มีระบบและกลไกในการควบคุมวัสดุส านักงาน (IQA) 5.00 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 4.89 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 5.00 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน  (สกอ.) 5.00 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 5.00 

ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.88 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดพร้อมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบริการวิชาการและใช้ชื่อว่า “ศูนยบ์รรณ
สารสนเทศ”  
  ในแรกเริ่มด าเนินการนั้นใช้พ้ืนที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นที่ท าการช่ัวคราว ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2535 
ย้ายมาตามการตั้งมหาวิทยาลัยที่ ถนนบางนา- ตราด ก.ม.18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปิดบริการที่อาคารเรียน 1 
มีพื้นที่ประมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่ท าการ 2 ห้อง คือ บริเวณช้ัน 2 เปน็ห้องบริการค้นคว้าส าหรับ
คณาจารย์และนักศึกษา และบริเวณชั้น 3 เป็นห้องท างานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค และในเดือน กุมภาพันธ์ 
2537  ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อทีใ่ช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร  
ปฏิบัติงานภายใต้การด าเนินงานของ 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการ
สารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และส านักงานเลขานุการ   
  ในปี พ.ศ. 2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเลขานุการ และด้วยพันธกิจในการต้องการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านจีนศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีการจดัตั้งห้องสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน โดย
มีการจัดต้ังห้องสมุดการแพทย์แผนจีน (ในป ีพ.ศ. 2547) ห้องสมุดภาษาจีน (ในปี พ.ศ. 2550) และในปี พ.ศ. 2558 
มีการจัดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ตลอดจนมีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดท าฐานข้อมูล
หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ศูนย์บรรณสารสนเทศมีประวัติและพัฒนาการทั้งในด้านกายภาพ การปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาโดยล าดับ   
 
ผู้บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ  

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์     หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี    หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
นางสาวไพลิน จับใจ      หัวหน้าแผนกทรพัยากรการเรียนรู้ 
นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์   เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ก าหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความมี
ประสิทธิภาพ ด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในการท างาน เพื่อพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
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การสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ปณิธาน 
  แหล่งรวมวิชาการ พัฒนาความรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งสู่การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  
 
วิสัยทัศน ์
  เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่มีศักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอ้งกับความต้องการต่อการเรียนรู้ 
 
พันธกิจ  

1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยด้าน
การศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา โดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีส่่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
ทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต 

3. เพื่อให้ผู้รับบรกิารเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงหน้าที่ ที่เป็นผู้ให้บริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปิด

ใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
   1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอจะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรอืขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 
  2. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องตามหลักสูตรการเรยีนการสอนและการวิจัยด้านจีนศึกษาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
  3. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค เกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่
สอดคล้องและตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุก  
  4. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถให้บุคลากรเป็นผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  1. ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ  คือ  ขยนั  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตญัญ ู
 2. ปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  3  คณุลักษณะ  คือ  พอประมาณ  มีเหตผุล  และมีภูมิคุม้กัน 
 3. เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ยึดถืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงาน การด าเนินงาน 
และการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
 
การบริหารงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
           ศูนยบ์รรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนก
บริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และส านักงานเลขานุการ 
 

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

วิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
 

แผนงานประจ า 
 

งานเพิ่มขีดความสามารถ 
บุคลากร   เทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจัดการ 
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แผนกลยุทธศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยเน้น
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา โดยเน้นด้านจีนศึกษา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แหล่งพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการวิจัยในทุกสาขาวิาชา 
เป้าประสงค์ที่2 : เป็นแหล่งสนับสนุนองค์ความรู้และการวิจัยในทุกสาขาวิชา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : แหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่3 : ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
เป้าประสงค์ที่4.1 : บุคลากรถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู) 
และด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง โดยเน้นคุณธรรมหลัก 3 ประการ (ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม) 
เป้าประสงค์ที่4.2 : บุคลากรมีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารงบประมาณ 
เป้าประสงค์ที5่.1 : บริหารงบประมาณ 
 
ข้อมูลบุคลากร บคุลากร จ านวน  33  คน ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ       1  คน 
 เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ          1   คน 
 หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ   1  คน 
 หัวหน้าแผนกจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  1  คน 
 หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้   1  คน 
 นักเทคโนโลยสีารสนเทศ    2  คน 
 บรรณารักษ ์     11  คน 
 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     10  คน 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ              3  คน 
 นักวิชาการจดหมายเหตุ     2  คน 
 หมายเหตุ 
 - อาจารย์ช่วยงานจากคณะภาษาและวัฒนธรรม 1 คน 
 - นักวิชาการจดหมายเหต ุ1 คน โอนไปสังกัดอื่นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
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รายนามคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 1. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ       ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองรอด    กรรมการ 
 4.  อาจารย์ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย   กรรมการ 
 5.  นางสาวนภัทร  แซ่เตียว    กรรมการ 
 6.  นายกสโมรสรนักศึกษาหรือผู้แทน   กรรมการ 
 7.  หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ  กรรมการ 
 8.  หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ   กรรมการ 
 9.  หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ 
 10.  นางกิตญาภัทร  รอดเพียร    กรรมการ 
 11. นางสาวสมศรี ประสมพงษ ์     กรรมการ 
 12. นายพิศิษฐ์ วีระดีตานนท ์     กรรมการ 
 13. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย    กรรมการ 
 14. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา    กรรมการ 
          15. นางสาวธันฑ์ชนก  มากพันธุ ์       กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางรัชนี นิลข า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางน้ าฝน อินทรสิทธ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ :  
 เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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อาคารสถานที ่
  ปัจจุบัน ศูนยบ์รรณสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณสาร (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิโดยมีพื้นที่นั่งอ่านจ านวน 1500 ที่นั่ง และเปิดให้บรกิารทีว่ิทยาเขตยศเส ชั้น 1 โดยมีพื้นที่นั่งอ่าน 100  ที่นั่ง 
    
จ านวนครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่ให้บริการอ่านหนงัสือ 
 
จ านวนหนังสอื   ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

  จ านวนหนังสอืที่มีในระบบ (รวม)   จ านวน      284,641 เล่ม 
ภาษาไทย     จ านวน      190,460 เล่ม 
ภาษาอังกฤษ     จ านวน       53,723    เล่ม 
ภาษาจีน     จ านวน       40,208   เล่ม 
ภาษาอื่น     จ านวน           250      เล่ม 

*** ทั้งนี้ ไม่รวมจ านวนหนังสือที่รับบริจาคมา แล้วยังไม่ใส่เข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS- virtua 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  (วารสารและสิ่งพิมพต์่อเนื่อง) ดังนี ้  
 วารสารภาษาไทย (รวม)     จ านวน    1,062 ชื่อเรื่อง     

วารสารภาษาไทย  (สมาชิก)   จ านวน    155 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาไทย (บริจาค)   จ านวน    653 ชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาต่างประเทศ   (รวม)        จ านวน   254 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ  (สมาชิก)   จ านวน     96 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ (บริจาค)   จ านวน   152 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาจีน (สมาชิก)    จ านวน      6 ชื่อเรื่อง 

 
จ านวนเอกสารจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัย   
       1. เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย  จ านวน   6,697  แฟ้ม 
      2. โสตทัศนจดหมายเหต ุ  จ านวน  10,164  รายการ 
        3. เอกสารจดหมายเหตุสว่นบุคคล  จ านวน  24,402  รายการ 
      4. สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ  จ านวน            14,991  รายการ/เล่ม 
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จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนยบ์รรณสารสนเทศ (รวม)  จ านวน   216,631    ครั้ง 
       ผู้ใช้บริการภายใน   จ านวน    215,947    ครั้ง 
  ผู้ใช้บริการภายนอก   จ านวน              684     ครั้ง 
 
จ านวนสมาชกิ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

บุคลากร (รวม)    จ านวน            901  คน 
ผู้บริหาร     จ านวน            55  คน 
อาจารย์ประจ า        จ านวน          500   คน 
เจ้าหน้าที่    จ านวน             346   คน 

  นักศึกษา  (รวม)            จ านวน           10,425   คน 
  นักศึกษาปริญญาเอก   จ านวน          4  คน 

นักศึกษาปริญญาโท   จ านวน              403  คน 
นักศึกษาปริญญาตร ี   จ านวน                10,014  คน 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน          4  คน 

 
จ านวนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    
  บริการวารสารและเอกสารต่อเนื่อง  จ านวน              2,683     รายการ   
  บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ        จ านวน             33,885    ครั้ง  
  บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ  จ านวน                3,014    ครั้ง 
  บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ        จ านวน           35,413     ครั้ง 
  บริการตอบค าถามช่วยค้นคว้า/สายด่วน    จ านวน                946     ค าถาม 
  แนะน าการใช้ห้องสมุด   จ านวน         267/942        ครั้ง/คน 
 
คณะทีย่ืมหนังสือมากที่สุด  (5 อันดับสูงสุด)                                                                

1 อาจารย์              
1.1     คณะบริหารธุรกิจ       จ านวน      834     ครั้ง 
1.2 คณะศิลปศาสตร ์  จ านวน     774    ครั้ง 
1.3 คณะเทคนิคการแพทย ์  จ านวน     560   ครั้ง 
1.4 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  จ านวน      520   ครั้ง 
1.5 คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน      505   ครั้ง 

2 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
2.1 คณะศิลปศาสตร์   จ านวน      261   ครั้ง 
2.2 คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน      180   ครั้ง 
2.3 สาขาสวัสดิการสังคม  จ านวน        76    ครั้ง 
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2.4 คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน          66   ครั้ง 
2.5 คณะเภสัชศาสตร ์  จ านวน         10    ครั้ง 

3 นักศึกษาระดับปริญญาตร ี    
 3.1 คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน   8,471  ครั้ง 

3.2 คณะกายภาพบ าบัด   จ านวน    3,200  ครั้ง 
3.3 คณะศิลปศาสตร์   จ านวน    2,322   ครั้ง 
3.4 คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน    2,237   ครั้ง 
3.5 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  จ านวน    1,956   ครั้ง 

 
จ านวนอปุกรณ์โสต 

โทรทัศน ์           จ านวน           6  เครื่อง 
เครื่องเล่นดีวีดี      จ านวน       12   เครื่อง 
เครื่องเล่นวิดีโอ             จ านวน        2  เครื่อง 
เครื่องดูสไลด ์         จ านวน               2  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ให้บริการ    จ านวน            20  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)             จ านวน               1  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นขอ้มูล (OPAC)       จ านวน                1  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ในโครงการจัดท าส าเนา นสพ.จีน    จ านวน               3  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงานในแผนก            จ านวน              5  เครื่อง 

 
จ านวนโสตทศันวัสดุต่างๆ 

ซีดี-รอม                    จ านวน           16,882    แผ่น  
สไลด์      จ านวน    3,834  เฟรม 
วีดีทัศน์      จ านวน    3,582  ตลับ  

 เทปคาสเซท         จ านวน   2,971  ตลับ  
 ดีวีดี         จ านวน   1,934    แผ่น 
 แผ่น Diskette           จ านวน      450  แผ่น 
 รูปภาพ                จ านวน      362  แผ่น 
 แผนที ่                    จ านวน      153  แผ่น 

อุปกรณ์ชุดคิด             จ านวน                     4  ชุด 
 ลกูโลกจ าลอง และหุ่น    จ านวน            3  ชุด 

รวม             30,175             รายการ 



15 
 

 

ฐานข้อมูลออน์ไลนท์ี่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับและระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาเอง 
 
 1  ฐานข้อมูล ScienceDirect คือ ฐานข้อมลูรวบรวมวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์หลายล้านรายชื่อ 
  http://www.sciencedirect.com/science/browse/a/fulltext 
 2  ฐานข้อมูล MicroMedex 2.0 คือ  ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชกรรม และการแพทย ์
  http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian 
 3. ฐานขอ้มูล CNKI คือ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านจีน  

 http://oversea.cnki.net/kns55/default.aspx 
4. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Virtua คือ  ระบบที่ใช้ในการด าเนินงานและจัดเก็บฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร 
โสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้บริการ และข้อมูลการใหบ้ริการทรพัยากรต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ  
 http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?lng=th&skin=portal 

 5. เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
   http://lib.hcu.ac.th/ 
 6. คลังความรู้ศูนย์บรรณสารสนเทศ (KM Blog) 
   http://www.lib.hcu.ac.th/KM/ 
 7. แฟนเพจศูนย์บรรณสารสนเทศ  
  https://www.facebook.com/libhcufanpage 
 8. ระบบบริหารจัดการภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ  
  http://lib.hcu.ac.th/intranet/management 
 9. ฐานข้อมูลส าเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย  
  http://192.168.12.5/chnewspaper4/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian
http://oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?lng=th&skin=portal
http://lib.hcu.ac.th/
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/
https://www.facebook.com/libhcufanpage
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management
http://192.168.12.5/chnewspaper4/index.php
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สรุปการใช้งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 
 

 
รายการ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ (302) 

งบประมาณ การเบิกจ่าย เบิกจ่าย (ร้อยละ) 

รายจ่าย 
งบด าเนินการ 
01 หมวดเงินเดือน 
02 หมวดค่าตอบแทน 
03 หมวดค่าใช้สอย 
04 หมวดสาธารณูปโภค 
05 หมวดค่าวัสด ุ
06 หมวดเงินอุดหนุน 

 
 

- 
- 

88,000 
- 

10,150,000 
- 

 
 

- 
- 

205,347 
- 

3,854,641 
- 

 
 
 
 

233% 
 

38% 

รวบงบด าเนินการ 10,238,000 4,059,988 40% 
งบลงทุน 
07 หมวดครุภัณฑ ์
08 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
584,000 

- 

 
450,496 

 

 
77% 

รวมงบลงทุน 584,000 450,496 77% 
รวมจ่ายทั้งสิ้น 10,822,000 4,510,484 42% 
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ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแต่ละองค์ประกอบ 
  

ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
- การรายงานผลด าเนินการ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินฯ ในข้อ 3 ข้อ 7 และ ข้อ 8 

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้เฉพาะ ท่ี 2.1.1 
มีระบบและกลไกในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องและเพียงพอทุกหลักสูตรตามเ 
ก ณ ฑ์ ข อ ง ส า นั ก ง า นคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-ข้อ 6 ไม่พบผลด าเนินการของการปรับปรุง 

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ท่ี 2.2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
- ไม่เห็นกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในเกณฑ์ข้อที่ 3   

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ท่ี 2.3.1กระบวนการในการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
อิเล็กทรอนิกส์ 
- คว ร ป รับ ป รุง เ ก ณ ฑ์ก า รประเมินฯ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินไม่สะท้อนให้เห็นถึง 

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ 
-ไม่พบผลการด าเนินงาน ในข้อ1 , 2 , 3 และ 6 

  
- มีการด าเนินการแล้ว 

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ควรปรับกระบวนการการจัดการความรู้ 

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที ่7.5 หน่วยงานมีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฎิบัตงาน 
- ข้อ 4 ไม่พบหลักฐานในการประเมินขั้นตอนจากผู้อ านวยศูนย์ และหัวหน้าแผนก 
-ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานในการปรับปรุงขั้นตอน 

- มีการด าเนินการแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้  ท่ี 7.8 มีระบบและกลไกในการดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
- ขอให้จัดท าระบบการดูแลตรวจสอบครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑป์ระจ าศูนย์ฯ และ
หนังสือ/วารสาร/สื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลครุภัณฑ์ดังกล่าว 

 
- มีการด าเนินการแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้  ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
- ข้อ 4  ไม่พบมาตรการควบคุมการใช้งบประมาณ  
- ข้อ 6 ไม่พบการประเมินแผน  
- ข้อ 7 ไม่พบการน าผลประเมินฯ มาปรับปรุง 

 
- มีการด าเนินการแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ ท่ี 9.1 ร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ข้อ 1 ไม่พบการประกันคุณภาพฯ ในระดับแผนก 

- มีการด าเนินการแล้ว 
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บทที่ 2  ผลการด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการท าจัดหรอืทบทวน

แผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ.
2555 – 2559 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ และได้รับ
ความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับและ
อธิการบดี  

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์หรอืการทบทวน
แผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-1) จะให้
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
โดยการจัดท าแผนฯ จะประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และ
ผู้บริหารระดับต้น คือ หัวหนา้แผนกซึ่งเป็น
ตัวแทนของบุคลากรแผนกต่างๆ ที่ได้
รวบรวมผลการด าเนินงานจากการ
ปฏิบัติงานจริงในแผนก การจดัท าแผนฯ มี
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับและ
อธิการบดี (เอกสารหมายเลข 1.1-2) 

1.1-1 แผนกลยุทธ์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
กลางปี ระยะที่ 5 
(พ.ศ. 2555-2559) 
 
1.1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 14 
กันยายน 2558  
(ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข้อ 
2  การปรับแผนกล
ยุทธ์ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ) 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-committee-meeting-report.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  2 มีการถ่ายทอดแผนกล

ยุทธ์ของศูนย์บรรณสาร
ไปสู่บุคลากรทกุคน
ภายในศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการถา่ยทอด
แผนกลยุทธ์ฯ (เอกสารหมายเลข 
1.1-3) ให้กับบคุลากรของศูนย์ฯ 
ผ่านคณะกรรมการบริหารศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
แผนก และมอบหมายหัวหน้าแผนก
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นในการ
น าข้อมูลนโยบายของหน่วยงานไป
ถ่ายทอดให้บุคลากรในแผนกทราบ 
ผ่านการประชุมบุคลากรแผนก 
(เอกสารหมายเลข 1.1-4 ถึง เอกสาร
หมายเลข 1.1-7) เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน และร่วมมือปฏบิัติงาน
หรือด าเนินงานของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ไปในทิศทางเดียวกัน 

1.1-3 แผนกลยุทธ์ศูนย์
บรรณสารฯ กลางปี 
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-
2559) 
1.1-4 รายงานการ
ประชุมระดับแผนก
จัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
1.1-5 รายงานการ
ประชุมระดับแผนก
ทรัพยากรการเรียนรู ้
1.1-6 รายงานการ
ประชุมระดับแผนก
บริการสารสนเทศ 
1.1-7 รายงานการ
ประชุมส านักเลขานุการ 

  3 มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามพันธกิจของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีกระบวนการ
แปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ไปสู่ระดับแผนกภายในศูนย์
บรรณสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-8) 

1.1-8 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
2558 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

  4 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ในแผนกลยุทธข์องศูนย์บรรณ
สารสนเทศมีการก าหนดตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-9) มีแผน
ปฏิบัติงานของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ปี 2558 จ านวน 6 แผนงาน มี 32 ตัว
บ่งช้ี (เอกสารหมายเลข 1.1-10) 

1.1-9 แผนกลยุทธ์ศูนย์
บรรณสาร กลางปี ระยะ
ที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1-10 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-reportmeeting-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-reportmeeting-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-reportmeeting-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-1.1-6.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-1.1-6.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-1.1-6.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-1.1-7.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-1.1-7.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
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  5 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบตามทุกแผนงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
จ านวน 6 แผนงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.1-11) 

1.1-11 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

  6 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อรองอธิการบดีที่ก ากับ
เพื่อพิจารณา 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการตดิตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อรอง
อธิการบดีที่ก ากับเพื่อพิจารณา 
(เอกสารหมายเลข 1.1-12) และ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-13) 

1.1-12 ประเมนิ
แผนปฏิบัติการ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ ป2ี558 
ครึ่งปีแรก 
1.1-13 ผลการประเมิน
แผนปฏิบัติการ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ ป2ี558 
(ครึ่งปีหลัง) 

  7 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อรอง
อธิการบดีที่ก ากับและ
อธิการบดี เพื่อพิจารณา   

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการจดัท า
สรุปรายงานเสนอรองอธิการบดี และ
อธิการบดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานศูนย์บรรณสารสนเทศปี
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1-14) 
 

1.1-14 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ์
 

  8 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของรอง
อธิการบดีและอธิการบดี
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในปีการศึกษา
ต่อไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เห็น
ความส าคัญต่อความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสาร ซึ่งมีการเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.1-
15) ถึงการปรับปรุงแผลกลยทุธ์ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-16) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2559 (เอกสารหมายเลข 1.1-17) 
 

1.1-15 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ครั้งที่ 6 วันที่ 8 เมษายน 
2559 (วาระที่ 4 เรื่อง
เพื่อพิจารณา การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2559) 
1.1-16 แผนกลยุทธ์ศูนย์
บรรณสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2559 
1.1-17 แผนปฏิบัติการ

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-firsthalfyear.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-firsthalfyear.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-firsthalfyear.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-firsthalfyear.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160723-hcu-lib-plan-2558-2nd.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160723-hcu-lib-plan-2558-2nd.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160723-hcu-lib-plan-2558-2nd.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160723-hcu-lib-plan-2558-2nd.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-report.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160322-headlib-meeting-6
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160322-headlib-meeting-6
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160322-headlib-meeting-6
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160322-headlib-meeting-6
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160322-headlib-meeting-6
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-active-plan-2559.pdf
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ประจ าปี 2559 ศูนย์
บรรณสารฯ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการประชุมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ และจัดท ากลยุทธ์ 
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ที่สอดคล้องกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติงาน สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 96.87  และมีการประเมินผลการด าเนินงานปีละ 2 
ครั้ง พร้อมทั้งมีระบบการติดตามแผนของทกุแผนกเพื่อน ามาผลมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 

 
สรุป 

ค่าเฉลี่ยประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  

  
จุดแข็ง :  
 บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

1.  เพิ่มการพัฒนาในเรื่องทักษะการปฏบิัติงานให้กับบุคลากร 
2.  มีระบบการติดตามงานเพื่อให้เป็นไปตามก าหนดเวลามากขึ้น 

 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-active-plan-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=hcu-lib-active-plan-2559.pdf
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องค์ประกอบที่ 2     การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1.1        มีระบบและกลไกในการจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องและเพียงพอทุก         
                          หลักสตูร ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมนิ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนด
แผนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
และถ่ายทอด
แผนปฏิบัติงานไปสู่
บุคลากรแผนก
จัดหาฯ 

แผนกจัดหาและวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ มีการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
งานไปสู่บุคลากรแผนกจัดหาฯ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1-1 – เอกสาร
หมายเลข 2.1.1-3) 

2.1.1-1 แผนกลยุทธ์ศูนย์
บรรณสารสนเทศ กลางปี 
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
2.1.1-2 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2558 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
2.1.1-3 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 
21 กันยายน 2558 วาระที่ 4 
ข้อ 4.3 

  2 มีการด าเนินการ
ตามกระบวนการ
และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ เห็น
ความส าคัญของคุณภาพในการท างานจึง
ได้มีการจัดท าขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
3 งานหลัก จ านวน 5 ขั้นตอน และ
ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
งานจัดหาทรัพยากรฯ คู่มือขั้นตอนงาน
จัดหาทรัพยากรฯ คู่มือขั้นตอนงาน
บริจาคทรัพยากร งานวิเคราะห์
ทรัพยากรฯ คู่มือขั้นตอนงานวิเคราะห์
ทรัพยากรฯ คู่มือขั้นตอนงานตรวจความ
ซ้ าซ้อน งานบ ารุงรักษาทรัพยากรฯ คู่มือ

2.1.1-4 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
2.1.1-5 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2.1.1-6 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจความซ้ าซ้อน 
2.1.1-7 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบริจาคทรัพยากร
สารสนเทศ 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-huc-lib-2557-2559.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160325-plan-edit2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160325-plan-edit2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160325-plan-edit2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160724-duplicate.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160724-duplicate.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
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ขั้นตอนงานบ ารุงรักษาทรัพยากรฯ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1-4 ถึง 2.1.1-8) 
 

2.1.1-8 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัตงิานบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

  3 มีการรายงานผล
การด าเนินงานแจ้ง
คณะและ
ผู้อ านวยการการ
เพื่อทราบและ
ประเมินความพึง
พอใจในการจดัหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ มีการ
รายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรฯ แจ้ง
คณะวิชาและผู้อ านวยการเพ่ือทราบ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1-9) และแผนกฯ 
มีผลการประเมินผลความพึงพอใจในการ
จัดหาทรัพยากรฯ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 (เอกสารหมายเลข 2.1.1-
10) 

2.1.1-9 รายงานผลการใช้
งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่แจ้งไป
ยังคณะวิชา ไตรมาสที่ 3 

2.1.1-10 สรุปประเมินผล
ความพึงพอใจแผนกจัดหา
และวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  4 มีการด าเนินงาน
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ  
ร้อยละ 60 ของ
จ านวนทรัพยากรที่
ต้องได้รับการ
วิเคราะห์ในปี
การศึกษาที่ขอรับ
การประเมิน 

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 60 ของ
จ านวนทรัพยากรที่ต้องได้รับการ
วิเคราะห์ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีผล
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ รวม 
2,169 ชื่อเรื่อง 2,377 เล่ม จ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค รวม 
3,302 ชื่อเรื่อง 3,862 เล่ม รวม
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น จ านวน 
5,471 ชื่อเรื่อง 6,239 เล่ม และผลการ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศตลอดปี
การศึกษา 2558 จ านวน 5,285 ชื่อเรื่อง 
5,910 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 94.72 
(5910×100÷6239=94.72) (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1-11) 

2.1.1-11 สรุปสถิติการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ 
 
 
 

  5 มีการประเมินผล
การด าเนินงาน
จัดหาและวิเคราะห์

 มีการประเมินผลการด าเนินงานจัดหา
และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่
ตอบสนองผู้ใช้บริการเพ่ือน ามาพิจารณา

2.1.1.-12 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสาร ครัง้ที่ 14 วันที่ 13 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160623-budget-acq-q3.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160623-budget-acq-q3.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160623-budget-acq-q3.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160623-budget-acq-q3.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-statistics-cat.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-statistics-cat.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
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ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ตอบสนอง
ผู้ใช้บริการเพ่ือ
น ามาพิจารณา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานในปีการศึกษา
ต่อไป 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
2559 โดยมีการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.1.1-12 
และ เอกสารหมายเลข 2.1.1-13) 

กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4 
เรื่องพิจารณา 

2.1.1-13 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2559 แผนกจัดหา
และวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-acq-plan-2559.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-acq-plan-2559.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-acq-plan-2559.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-acq-plan-2559.xls
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑติ   

ตัวบ่งชี้  2.2.1   มีการบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน ์
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ด าเนินการ 1 ข้อ 
มีการ 

ด าเนินการ 2 ข้อ 
มีการ 

ด าเนินการ 3 ข้อ 
มีการ 

ด าเนินการ 4 ข้อ 
มีการ 

ด าเนนิการ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบและกลไก 

การบริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
 

แผนกบริการสารสนเทศ มีแผนการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
พันธกิจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ   (เอกสาร
หมายเลข 2.2.1-1)  
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ (เอกสารหมายเลข 2.2.1-2)  
โดยการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่าน 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua   
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-3)  มีทรัพยากร
สารสนเทศ ไว้ให้บริการครบทุกคณะและสาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-4)  
 มีการให้บริการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามภาระงานหลัก จ านวน 3  ขั้นตอน 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-5 ถึง 2.2.1-7) ในส่วน
ของผู้ใช้บริการได้จัดท าระเบียบการใชห้้องสมุด 
แจ้งสิทธิการใชบ้ริการสารสนเทศ  (เอกสาร
หมายเลข 2.2.1-8) พร้อมจัดท าคู่มือการสืบค้น
ข้อมูลระบบหอ้งสมุดอัตโนมัต ิ (Web OPAC)  
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-9) และมีการจัดเก็บสถิติ
ผู้ใช้บริการ เพือ่เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ให้บริการต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.2.1-10)     
รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-11) 

2.2.1-1 แผนปฎิบัติงาน ปี 
2558   
2.2.1-2 แผนปฎิบัติงาน ปี 
2558  (ผู้รับผิดชอบ) 
2.2.1-3 ระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ  
2.2.1-4 จ านวน
ทรัพยากรฯ 
2.2.1-5 คู่มือขัน้ตอน
การปฏิงานบริการยืม-คืน
หนังสือ 
2.2.1-6 คู่มือขัน้ตอนการ
บริการสืบค้น 

2.2.1-7 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบริการวารสาร 
2.2.1-8 ระเบียบการใช้
และสิทธิการใช้ฯ  
2.2.1-9 คู่มือการสืบค้น
สารสนเทศ 
2.2.1-10 สถิตผิู้ใช้บริการ 
2.2.1-11 สรุปประเมินผล
ความพึงพอใจแผนกบริการ
สารสนเทศ 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-service-action_plan-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-service-action_plan-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-service-action_plan-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160502-service-action_plan-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/
http://lib.hcu.ac.th/
http://lib.hcu.ac.th/index.php/table-book
http://lib.hcu.ac.th/index.php/table-book
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/index.php/guidelib
http://lib.hcu.ac.th/index.php/guidelib
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-2.2.1-9-webopac-manual.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-2.2.1-9-webopac-manual.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=serive-sta-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  2 มีการด าเนินงานตาม

ระบบและขั้นตอน 
ที่ก าหนด 
 
 

 แผนกบริการสารสนเทศ มีการด าเนินงานตาม
ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-12 ถึง 2.2.1-14)   
 

2.2.1-12 คู่มือขั้นตอน
การปฏิงานบริการยืม-คืน
หนังสือ 

2.2.1-13 
คู่มือขั้นตอนการบริการ
สืบค้น 
2.2.1-14 
คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการวารสาร 

  3 มีการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามค าขอและสามารถ
ด าเนินการได ้100 % 

แผนกบริการสารสนเทศ มีการให้ทรัพยากร
สารสนเทศตามค าขอและสามารถด าเนินการได้ 
100 % จากแหล่งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ตามตัวอย่างการให้บริการ
สารสนเทศตามค าขอ (เอกสารหมายเลข 2.2.1-
15) 

2.2.1-15 
ตัวอย่างการให้บริการ
สารสนเทศตามค าขอ 
 
 

  4 มีการประเมินและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ต่อผู้อ านวยการ 
เพื่อทราบ 

แผนกบริการสารสนเทศ มีการประเมิน 
และรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ให้ผู้อ านวยการทราบ  
- ครั้งที ่1 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-16)    
- ครั้งที ่2 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-17)   

2.2.1-16  
ประเมินแผน ครั้งที่ 1  
 
2.2.1-17 
ประเมินแผน ครั้งที่ 2 

  5  มีการน าผลการ
ประเมินทรัพยากร
สารสนเทศมาปรับปรุง
และพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

แผนกบริการสารสนเทศน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา เป็นแผนการปฏิบัติการ ปี 
2559 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-18) 

2.2.1-18 แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2559 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/detail.php?id=20160331-indicator-common-2&media=scan0004.jpg
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/detail.php?id=20160331-indicator-common-2&media=scan0004.jpg
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-service-assessment-plan-part1-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-service-assessment-plan-part2-2558.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160402-service-action_plan-2559.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160402-service-action_plan-2559.xls
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑติ   
ตัวบ่งชี้ที ่2.3.1    มีกระบวนการในการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ       
เกณฑ์ประเมนิ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

  
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานประจ าป ี

 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของแผนกฯ โดย
รับนโยบายจากผู้อ านวยการในการ
รับผิดชอบงานทางด้านการจัดท าส าเนา
หนังสือพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้ ที่เน้นเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 2.3.1-1) และด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ 

2.3.1-1 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของแผนกทรัพยากรการ
เรียนรู ้
 

  2 มีการปรับปรุงคู่มือการ
ถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์
จีน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการปรับปรุง
คูม่ือการถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์จีน เพื่อใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.3.1-2) ของบุคลากร และ
เพื่อให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ขัดเจน 
และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ได้มีการปรับปรุง
คู่มือการถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์จีน ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน แบบ ISO โดยผ่าน
การพิจารณาจากผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารฯ และลงนามในเอกสาร 

2.3.1-2 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการถ่ายส าเนา
หนังสือพิมพ์จีน 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-1-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-1-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-1-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-1-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  3 มีจ านวนการถ่ายส าเนา

หนังสือพิมพ์จีน ไม่น้อย
กว่า 8,000 หน้า 

 

ในปีการศึกษา 2558 แผนกทรัพยากรการ
เรียนรู้ ได้ก าหนดตังบ่งชี้ในเรื่องจ านวนการ
ถ่ายส าเนาหนังสือจีน โดยถ่ายส าเนา
หนังสือพิมพ์จีนได้ 6,398 หน้า (เอกสาร
หมายเลข 2.3.1-3) ซึ่งก าหนดตามเกณฑ์
พื้นฐานที่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจาก
บุคลากรของแผนกฯ ลาบวช จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2.3.1-3 สถิติจ านวนการ
ถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์
จีน 
 

  4 การถ่ายส าเนา
หนังสือพิมพ์จีนมี
คุณภาพ โดยรูปภาพ
ผ่านการยอมรับเกินกว่า 
90% จากยอดการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน 

 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ตระหนักถึงการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพส าหรับการถ่าย
ส าเนาหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการถ่าย
ส าเนาทุกผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.3.1-
4) โดยต้องมีผลการตรวจที่ผา่นการยอมรับ
เกินกว่า 90% จากยอดการตรวจสอบ
คุณภาพงาน 
 

2.3.1-4 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการ
ถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์
จีน 
 

  5 มีการน ารูปภาพที่ได้
จากข้อ 4 มาจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เก็บเป็น
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์
จีนอิเล็กทรอนกิส์ 

 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์จนี โดย
การน ารูปถ่ายส าเนาหนังสือพิมพ์จีนที่ผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพแสงและสีแล้ว มา
ตรวจสอบคุณภาพงานถ่ายส าเนา และ
จัดท าข้อมูลพืน้ฐานของข่าวในแต่ละหน้า 
ผ่านโปรแกรมที่จัดท าขึ้นมาเฉพาะทาง 
(เอกสารหมายเลข 2.3.1-5) 

2.3.1-5 โปรแกรมเฉพาะ
ทางเพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน 
 

  6 มีการน ารูปภาพและ
ฐานข้อมูลที่เพิม่ขึ้น เข้า
สู่ระบบสืบค้น
หนังสือพิมพ์จีน
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้การท าส าเนาหนังสือพิมพ์จีน อยู่ใน
ระบบจัดเก็บและสามารถสืบค้นได้ แผนก
ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ข้อมูลและรูปถ่าย
ส าเนาหนังสือพิมพ์จีนที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพงาน พร้อมจัดท าข้อมูล
ประกอบการสืบค้น เพ่ิมเข้าในเซิร์ฟเวอร์

2.3.1-6 
กระบวนการน าข้อมูลเข้า
สู่ระบบสืบค้น
หนังสือพิมพ์จีน
อิเล็กทรอนิกส ์
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-3-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-3-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-3-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-4-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-4-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-4-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-4-slrc-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-5-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-5-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-5-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-6-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-6-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-6-slrc-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.3.1-6-slrc-qa58.doc
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 ระบบสืบค้นหนังสือพิมพ์จีน ตาม
กระบวนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสืบค้น
หนังสอืพิมพ์จีนอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร
หมายเลข 2.3.1-6) 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

     
 
องค์ประกอบที่  2      การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1         มีกระบวนการในการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) 
ชนิดของตัวบง่ชี้        กระบวนการ       
เกณฑ์ประเมนิ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

  
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติ

การงานประจ าป ี
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1-1) โดยมีการ
ก าหนดงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนของ

2.4.1-1 แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2558 แผนก
ทรัพยากรการเรียนรู ้

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-1-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-1-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-1-qa58.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-1-qa58.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
(เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) พร้อมมีการ
ก าหนดตัวชี้วัด กิจกรรมต่างๆ ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การแนะน า/อบรมการใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน ์

 

  2 มีการประชาสัมพันธ์
แจ้งทุกคณะวชิาที่
เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึง
การบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

 
 
 

เพื่อให้มีการใชง้านฐานข้อมูลออนไลน์
กว้างขวางมากขึ้น และมีจ านวนการใช้งาน
มากขึ้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
บอกรับ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ได้
จัดท าบันทึกข้อความ (เอกสารหมายเลข 
2.4.1-2) เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
คณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการจัด
อบรมฐานข้อมลูออนไลน์ที่บอกรับ 

2.4.1-2 บันทกึข้อความ
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
อบรมฐานข้อมลูออนไลน ์

  3 มีการจัดอบรมแนะน า
การใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้แก่
ผู้ใช้บริการ อยา่งน้อย
ภาคการศึกษา (ภาค
ปกติ) ละ 1 ครั้ง 

 

แผนกทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการวาง
แผนการจัดอบรมให้มากขึ้น เพื่อรับสนอง
นโยบายการใช้ประโยชน์จากการใช้
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า จึงได้จัด
อบรมแนะน าการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ที่บอกรับ ได้แก่ ScienceDirect, 
Micromedex ให้แก่ผู้ใช้บริการ/คณะวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยก าหนดจัดให้มกีารอบรมอย่าง
น้อยภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ละ 1 ครั้ง 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1-3) 

2.4.1-3 ตารางกิจกรรม
การอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์
 

  4 มีการตอบค าถามและ
ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใช้บริการที่มปีัญหาใน
การใช้งาน 

 

ผู้ใช้บริการทีม่ีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือมีค าถาม หรือต้องการ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีความพร้อมใน
การให้บริการการตอบค าถามและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการที่มีปญัหาในการใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ตามช่องทาง

2.4.1-4 การให้บริการ
ตอบค าถาม ให้
ค าปรึกษาทางเมล ์
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-2-all.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-2-all.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-2-all.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-3-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-3-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-3-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-4-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-4-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-4-qa58.doc
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่างๆ เช่น การใช้อเีมล์โดยตรงถึงหัวหน้า
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 
(linpailin@hotmail.com) การส่งค าถาม
มายังหน้าเว็บไซต์ (libhcu@hotmail.com) 
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือการส่ง
ค าถามผ่านมายัง Fanpage 
(https://www.facebook.com/libhcufa
npage) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ดัง
ตัวอย่าง การให้บริการตอบค าถาม (เอกสาร
หมายเลข 2.4.1-4) 

  5 มีการช่วยสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมให้ผู้ใชบ้ริการ ที่
ไม่สามารถค้นหาข้อมูล
ได้จากฐานข้อมูลที่
บอกรับ 

 

ด้วยการค านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
อย่างสูงสุด และเนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่
สามารถจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับได้ตามที่ต้องการ 
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ จัดให้มีบริการ
ช่วยสืบค้นเพิ่มเติม กรณีที่มผีู้ใช้ร้องขอ
ข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น มีบริการติดต่อ
ประสานงานไปยังห้องสมุดแห่งอื่นๆ ในกรณี
ที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ต้องการไฟล์
จากฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งไมส่ามารถดาวน์
โหลดไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4.1-5) 

2.4.1-5 จดหมายการ
ประสานงานเพื่อขอ
ดาวน์โหลดข้อมูลที่ไมม่ี
ในฐานข้อมลู 
  

  6 มีการแจ้งสถิตกิารใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ให้กับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา ในทุกภาค
การศึกษา (ภาคปกติ) 

 

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีการรวบรวม
สถิติการใชฐ้านข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ 
(เอกสารหมายเลข 2.4.1-6) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการพิจารณาการบอกรับในปี
ต่อไป และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
การใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา สังเคราะห์ และเสนอคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.4.1-6 สถิติการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์

https://www.facebook.com/libhcufanpage
https://www.facebook.com/libhcufanpage
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-5-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-5-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-5-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-5-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-6-qa58.zip
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.4.1-6-qa58.zip


32  

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

   
องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑติ   
ตัวบ่งชี้ 2.5.1   มีระบบการบริหารงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ  
ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดท าคู่มอื
ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ
และจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี   

หอจดหมายเหตุมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึษา 2558 เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน โดยครอบคลมุ งานเทคนิค
จดหมายเหตุ และกิจกรรมโครงการต่างๆ รวม 
12 กิจกรรม/โครงการ (เอกสารหมายเลข 
2.5.1-1) มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคจดหมายเหตุ 
และในปีการศกึษา 2558 ได้มีการปรับปรุง
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ( Work flow) จ านวน 3 
งาน ได้แก่ งานรับมอบและลงทะเบียน (PM-
LIB-ARC- 01) งานจัดท าบัญชีช่วยค้น (PM-
LIB-ARC- 02) และงานบริการค้นคว้า (PM-
LIB-ARC- 03) (เอกสารหมายเลข 2.5.1-2 ถึง 
2.5.1-4) 

2.5.1-1 แผนปฏิบัติงาน
หอจดหมายเหตุ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
2.5.1-2 งานรับมอบ
และลงทะเบียน (PM-
LIB-ARC- 01) 
2.5.1-3 งานจัดท าบัญชี
ช่วยค้น (PM-LIB-ARC- 
02) 
2.5.1-4 งานบริการ
ค้นคว้า (PM-LIB-ARC- 
03) 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-1-actionplan-arc-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-1-actionplan-arc-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-1-actionplan-arc-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-1-actionplan-arc-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-2-pm-lib-arc-_01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-2-pm-lib-arc-_01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-2-pm-lib-arc-_01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-3-pm-lib-arc-_02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-3-pm-lib-arc-_02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-3-pm-lib-arc-_02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-4-pm-lib-arc-_03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-4-pm-lib-arc-_03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-4-pm-lib-arc-_03.pdf
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 2 มีการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าเอกสาร
จดหมายเหตุ  

หอจดหมายเหตุมีการวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าเอกสารร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
โดยด าเนินการตามคู่มือตารางก าหนดอายุการ
เก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 2.5.1-5) ซึ่ง
เป็นคู่มือที่จัดท าโดยตัวแทนของทุกหน่วยงาน 
ท าให้การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ตามมาตรฐานสากล 

2.5.1-5 คู่มือตาราง
ก าหนดอายุการเก็บ
เอกสารของ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 

  3 มีผลการด าเนินการจัดหา
และรับมอบทรพัยากร 
จดหมายเหตุฯ* ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  

ในปีการศึกษา 2558 หอจดหมายเหตุได้
ก าหนดแผนในการจัดหาและรับมอบทรัพยากร
จดหมายเหตุไว้ที่ 800 แฟ้ม/รายการ และ
สามารถจัดหาและรับมอบได้จ านวน 3,136
แฟ้ม/รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ เอกสาร
จดหมายเหตุฯ (กอง ศูนย์ ส านัก สถาบัน) 
จ านวน 358 แฟ้ม (เอกสารหมายเลข 2.5.1-6) 
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 350 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข 2.5.1-7) เอกสารจดหมาย
เหตุฯ (คณะ) จ านวน 767 แฟ้ม/เล่ม (เอกสาร
หมายเลข 2.5.1-8) เอกสารจดหมายเหตุส่วน
บุคคลและโสตทัศนจดหมายเหตุ จ านวน 
1,661 ภาพ/รายการ(เอกสารหมายเลข 2.5.1-
9) ดังนั้น จดหมายเหตุฯ สามารถจัดหาเอกสาร
ได้ ร้อยละ 100 

2.5.1-6 ทะเบียนรับ
มอบเอกสารจดหมาย
เหตุ (กอง ส านกั ศูนย์ 
สถาบัน) 
2.5.1-7 ทะเบียนรับ
มอบสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยฯ 
2.5.1-8 ทะเบียนรับ
มอบเอกสารจดหมาย
เหตุคณะฯ 
2.5.1-9 ทะเบียนรับ
มอบเอกสารจดหมาย
เหตุส่วนบุคคลและโสต
ทัศนจดหมายเหต ุ

  4 มีผลการด าเนินการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นทั้งที่เป็น
เอกสาร และระบบ
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
ออนไลน์  
http://arc.hcu.ac.th/el
ib  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้

หอจดหมายเหตุ ได้ก าหนดแผนในการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้น/บัญชีส ารวจเอกสารในปี
การศึกษา 2558 ไว้ที่ 1,600 รายการ ซึ่งหอ
จดหมายเหตุสามารถจัดท าได้ จ านวน 1,281 
รายการ ประกอบด้วย บัญชีส ารวจเอกสาร 
(กอง ศูนย์ ส านัก สถาบัน และสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยฯ) จ านวน 426 แฟ้ม บัญชีส ารวจ
เอกสารคณะ จ านวน 405 แฟ้ม บัญชีส ารวจ

2.5.1-10 รายงานผล
ปฏบิัติงานประจ าปี 
2558 
 
2.5.1-11 ฐานข้อมูล
จดหมายเหตุออนไลน ์
  

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-5-age-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-5-age-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-5-age-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-5-age-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-5-age-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-6-list-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-6-list-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-6-list-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-6-list-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-7-list-receive-documents-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-7-list-receive-documents-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-7-list-receive-documents-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-8-list-receive-faculty-doocuments.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-8-list-receive-faculty-doocuments.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-8-list-receive-faculty-doocuments.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-9-list-receive-personel-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-9-list-receive-personel-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-9-list-receive-personel-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-9-list-receive-personel-documents.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-10.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-10.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-10.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-11-hcuarchivesdatabase.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-11-hcuarchivesdatabase.pdf
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ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

เอกสารส่วนบุคคล โสตทัศนจดหมายเหตุ 
จ านวน 450 ภาพ (เอกสารหมายเลข 2.5.1-
10) และสามารถบันทึกข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ได้จ านวน 1,034 
ระเบียน (เอกสารหมายเลข 2.5.1-11) ดังนั้น 
หอจดหมายเหตุ สามารถจัดท าบัญชีส ารวจได้
ร้อยละ 80 แต่ไม่สามารบันทกึข้อมูลใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก
ระบบขัดข้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และมี
การโอนย้ายบุคลากร 

  5 มีช่องทางการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
เอกสารจดหมายเหตุ 
กิจกรรมงานจดหมาย
เหตุ ทางเว็บไซต์ และจัด
นิทรรศการเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หอจดหมายเหตุได้จัดท าเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ หอจดหมายเหตุ 
(เอกสารหมายเลข 2.5.1-12) และในปี
การศึกษา 2558 มีการจัดนทิรรศการเรื่อง 
“หลวงปู่ของเรา” ในช่วงระหว่างวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปจัดแสดงที่
ศูนย์วัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 2.5.1-13) 

2.5.1-12 เว็บไซต์หอ
จดหมายเหต ุ
 
2.5.1-13 ภาพการจัด
นิทรรศการเรื่อง 
“หลวงปู่ของเรา” 
 

  6 มีการจัดท าสรปุผล
ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี และน าผล
ด าเนินงานรายงานหัวหน้า
แผนก และผู้อ านวยการ 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ปีถัดไป 

หอจดหมายเหตุได้จัดท าประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกสิ้นปีการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.5.1-14) และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 2.5.1-
15) 

2.5.1-14 รายงาน
ประเมินผลปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2558 
2.5.1-15 แผนปฏิบัติ
งานประจ าปีการศึกษา 
2559 

  
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

http://lib.hcu.ac.th/HCUarchives/
http://lib.hcu.ac.th/HCUarchives/
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-13-luang-poo-ex.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-13-luang-poo-ex.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-13-luang-poo-ex.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-14.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-14.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-14.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-15.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-15.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa2558-2.5.1-15.pdf
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ผลการประเมนิตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 
           ในปกีารศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้สนับสนุนภารกิจการผลิตบณัฑิต โดยการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ทั้งในแง่ของการจัดซื้อ การรับ
บริจาค ท าใหม้ีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่เข้มแข็งมากขึ้น และมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับมีการจดัหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่
มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก รวมทั้งจัดหาแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่เป็นประเภท Open Access และ
ฐานข้อมูลที่ศนูย์บรรณสารสนเทศพัฒนาขึ้นเอง เช่น ฐานข้อมูลส าเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ท าให้ผูใ้ช้ที่
เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยและผู้ใช้ภายนอก สามารถเขา้ถึงและน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท าวิจัยได้ และการ
ให้บริการสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศ มีการให้บริการตอบค าถามที่เป็นเชิงลึกมากขึ้น ฯลฯ นอกจากนี ้ศนูย์บรรณสารสนเทศ มีความ
ร่วมมือกับห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น นอกจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันแล้ว ยังมีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้เกิดช่องทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการรวบรวม การจัดเก็บ
เอกสารหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย มีการจัดคู่มือในการประเมินคุณค่าเอกสาร และสามารถจดัเก็บและ
รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และให้บริการตามกระบวนการของหอจดหมายเหตุ รวมทั้งมี
กิจกรรมในการเผยแพร่ข้อมลูของมหาวิทยาลัยในแง่มุมตา่งๆ ให้เป็นที่รูจ้ักในมุมกว้างมากยิ่งขึ้น 
 
สรุป 
  ค่าเฉลี่ยประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก 
 
จุดเด่น 

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความพร้อมในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง :  
  ขาดแรงกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรคห์รือกิจกรรมในเชิงรุก 
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องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจดัการ  
ตัวบ่งชี้ที่  7.1        ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 คณะกรรมการบริหาร

ภายในศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ท าหน้าที่
ตามที่ก าหนดได้
ครบถ้วนและมกีาร
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ภายในศูนย์บรรณ
สารสนเทศโดยบุคลากร
ภายในศูนย์บรรณ
สารสนเทศ พร้อม
น าเสนอผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการท างานให้
รองอธิการบดีที่ก ากับ
เพื่อพิจารณา 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริหารภายในศูนย์ฯ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-1) ด าเนินการโดย
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ในระยะแรก โดยการ
ได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการ) 
ร่วมกับ เลขานกุาร และหัวหน้าแผนก ใน
การประชุมเพ่ือบริหารและด าเนินงาน
ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-2)  โดยมีการประชุม
ร่วมกันทุกสัปดาห์ มีการมอบหมาย
นโยบาย และการด าเนินการของโครงการ 
กิจกรรม พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ และมีการประเมินโดย
บุคลากรภายในศูนย์บรรณสาร และน าผล
การประเมินเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับ
เพื่อพิจารณา(เอกสารหมายเลข 7.1-3)   

7.1-1 ค าสั่งศูนย์บรรณ
สารสนเทศที่ 008/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานศูนย์บรรณ
สารสนเทศ  
 
7.1-2 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
 
7.1-3 สรุปผลการประเมินการ
ท างานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=administration-lib.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=administration-lib.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=administration-lib.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=administration-lib.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=administration-lib.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160719-admin-committee-evaluation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160719-admin-committee-evaluation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160719-admin-committee-evaluation.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  2 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ

สารสนเทศ มีวสิัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการ
น าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหนว่ยงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและ
หัวหน้าแผนก ได้ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการด าเนิน จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-4) กับคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-5) และสามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ ผ่านช่องการสื่อสาร
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวข้อ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ (เอกสารหมายเลข 7.1-6) มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ เช่น 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 7.1-7) และ แผนพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารและการ
ตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 7.1-8) มีการ
น าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข 7.1-9) 

 

7.1-4 แผนกลยุทธ์ของศูนย์
บรรณสารสนเทศ ระยะที่ 5 
(พ.ศ. 2557-2559) 
7.1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 
3.1 
7.1-6 เว็บไซต์ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-7 แผนพัฒนาบุคลากรศูนย์
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
7.1-8 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี
การศึกษา 2558-2559 
7.1-9 ระบบสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน  

  3 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ไปยัง
บุคลากรในศูนย์บรรณ

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและ
หัวหน้าแผนก มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สารแผน
และผลการเนินงานของหน่วยงาน ไปยัง
บุคลากรในศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.1-
10) นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ

7.1-10 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
7.1-11 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (6 
เดือน) 
7.1-12 อกสารสรุปผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=strategy-hcu-lib-2555-2559-revise.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-1
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-1
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-1
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-1
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=73b065&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fabout-us%2Fvision
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=73b065&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fabout-us%2Fvision
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
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สารสนเทศ 

 

ด าเนินงานตามแผนทุก 6 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 7.1-11 และเอกสารหมายเลข 
7.1-12) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี (12 
เดือน) 

  4 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ สนับสนุนให้
บุคลากรในศูนย์บรรณ
สารสนเทศมีสว่นร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
หัวหน้าแผนก สนับสนุนให้บคุลากรใน
ศูนย์บรรณสารสนเทศมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1-13 - 
เอกสารหมายเลข 7.1-17) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากการประชุมในเรื่องต่างๆ 
เช่น การประชุมระดับแผนกทรัพยากรการ
เรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 7.1-18) ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การ
มอบหมายให้หวัหน้าแผนกทรัพยากรการ
เรียนรู้ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
ร่วมกันศึกษาการจัดหาฐานข้อมูล E-
Clipping เพื่อมาทดแทนการตัดกฤตภาค 
(เอกสารหมายเลข 7.1-19) และ การ
มอบหมายให้หวัหน้าแผนกบรกิาร
สารสนเทศ ในการศึกษาหาแนวทางที่
เหมาะสมในการอยู่เวร การมีหัวหน้าเวร 
(เอกสารหมายเลข 7.1-20) โดยสามารถ
ปรึกษาผู้อ านวยการเพื่อร่วมหาทาง
แก้ปัญหาได้ตลอดเวลา 

 

7.1-13 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศที่ 009/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการบริหารงานทั่วไป 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
7.1-14 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 007/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู ้
7.1-15 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 002/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าวีดิ
ทัศน์แนะน าศนูย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-16 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 001/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ
7.1-17 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 010/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
7.1-18 รายงานการประชุม
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 
7.1-19 การประชุม

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-reportmeeting-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-reportmeeting-qa58.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
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คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4 
เพื่อพิจารณา เรื่อง การ
ประสานงานกับบริษัท/
ส านักพิมพ์ในการเจรจาการขอ
ใช้ users เพื่อการทดลองใช้ 
และมีความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานและมารายงานต่อที่
ประชุมทุกครั้ง 
7.1-20 มาตรการการอยู่
เวร น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 14 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 

  5 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศมีการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยการท าหน้าที่เป็น 
Coaching และ Facilitator ด้วยตนเอง
ในการจัดกิจกรรม Knowledge sharing 
เช่น การท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีคิด วิธี
ท างานให้กับบุคลากรที่ท าหนา้ที่ให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-21) การท าหน้าที่
เป็น Coaching ให้กับหัวหนา้แผนก
บริการสารสนเทศ เมื่อต้องท าหน้าที่
แนะน าศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-22) และส่งเสรมิพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1-23 และ 
เอกสารหมายเลข 7.1-24) ซึ่งรวมการ

7.1-21 Knowledge Sharing 
รู้จัก เข้าใจ วางแผน และ
ประเมินผล 
7.1-22 Knowledge Sharing 
เรื่อง การแนะน าศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
7.1-23 แผนพฒันาบุคลากร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปีการศึกษา 
2558-2559 
7.1-24 กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศ 

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ot.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ot.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5723a1&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-services%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5723a1&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-services%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5723a1&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-services%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=6474e5&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-introduction-library%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=6474e5&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-introduction-library%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=6474e5&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-introduction-library%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=6474e5&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fknowledge-sharing-introduction-library%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
มอบหมายให้บคุลากรเข้ารับการอบรม 
สมัมนา ประชุม ที่เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์
บรรณสารสนเทศ และมหาวทิยาลัย และ
ยังท าหน้าที่ในการตรวจบทความองค์
ความรู้ต่างๆ ทีบุ่คลากรแลกเปลี่ยนผ่าน
ขึ้น KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
รวมทั้งท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เหล่านั้นให้กับบุคลากรผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ของศูนย์ฯ 

  6 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศบรหิารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
ตัวอย่างในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
หลักประสิทธผิล  ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินการ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-25) ที่ตั้งไว้ และมี
การประเมินผลการด าเนินการ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-26 และ 7.1-27) เสนอ
ผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศปีละ 
2 ครั้ง เพื่อจะได้น าผลที่ศูนยบ์รรณ
สารสนเทศ ประเมิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจาก
ผู้บริหารมาปรบัปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ
เพือ่ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.1-25 แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2558 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-26 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (6 
เดือน) 
7.1-27 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (12 
เดือน) 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=25590226-strategy-lib-hcu-2558-6_month.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักประสิทธภิาพ ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ รวมทั้งหัวหน้าแผนก มี
การบริหารงานโดยพิจารณาในเรื่องของ
ความตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เนน้ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร ซึ่งในการด าเนินงานต่างๆ 
จะต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ประชุมผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเห็นที่
พ้องต้องกันหรือฉันทามติ ตัวอย่างเช่น 
การเสนอใช้ระบบ E-Clipping มาทดแทน
การจัดท ากฤตภาค และการบอกรับ
หนังสือพิมพ์ เนื่องจากจะท าให้ลด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้
งบประมาณในการบอกรับหนังสือพิมพ์ ปี
ละ 190,000 บาท และประหยัดกระดาษ
ในการท ากฤตภาค ประหยัดแรงงาน
บุคลากร และประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่
สามารถใช้ระบบ E-Clipping ทดแทนได้ 
มีการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บรรณสารฯ ตั้งแต่การประชุม
ครั้งที่ 3 (เอกสารหมายเลข 7.1-28) จนถึง
การประชุมครั้งปัจจุบัน ครั้งที่ 14 ซึ่งได้
ข้อสรุป และมกีารหาข้อมูลตั้งแต่การ
แสวงหาส านักพิมพ์หรือตัวแทนที่จ าหน่าย 
E-Clipping มีการขอทดลองใช้และ
เปรียบเทียบในแต่ละฐานข้อมูล มกีาร
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย มีการท าประชามติ
ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารจากคณะ

7.1-28 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4 
เพื่อพิจารณา เรื่อง กระบวนการ
บอกรับหนังสือพิมพ์ การท ากฤต
ภาคหนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
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วิชา/หน่วยงานต่างๆ มีการขอความ
คิดเห็นจ านวน users ที่จ าเป็น 
 
หลักการตอบสนอง ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ ได้ปฏิบัติและมอบหมาย
เป็นนโยบายให้กับหัวหน้าแผนก ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
มอบหมาย โดยการจัดท าคู่มือการใช้งาน
ห้องสมุด 3 ภาษา (เอกสารหมายเลข 7.1-
29) เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีการใช้ทั้ง 3 
ภาษา สามารถศึกษาวิธีการใช้บริการได้ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศเห็นความส าคัญของ
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญในการให้บริการ
สารสนเทศเร่งด่วน (เอกสารหมายเลข 
7.1-30) การขยายจ านวนวันในการ
ให้บริการหนังสือที่เพิ่มมากขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-31) และศูนยบ์รรณ
สารสนเทศ ได้มีการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับปรุงการท างานของศูนย์
บรรณสารสนเทศต่อไป (เอกสารหมายเลข 
7.1-32) 
 

หลักภาระรับผิดชอบ ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ และหัวหนา้แผนก ได้
ด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ภาระงาน (เอกสารหมายเลข 7.1-33) มี
การประชุมเพ่ือด าเนินงานของศูนย์ฯ 

 
 
 
7.1-29 คู่มือการใช้งานห้องสมุด 
7.1-30 บริการสารสนเทศ
เร่งด่วน 

7.1-31 บันทึกการให้ขยายวัน
ยืมมากขึ้น 

7.1-32 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1-33 แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2558 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-34 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=e2bfd5&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fguidelib
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=book.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=book.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=exten-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=exten-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160604-hcu-lib-plan-2558-edit.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160307-headlib-meeting
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
รวมทั้งการติดตามงาน การแก้ไขปัญหาใน
การท างานของศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 
7.1-34) 
 
หลักความโปรง่ใส ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มีหน้าที่ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยเฉพาะหนังสือที่ต้องมีการน าเสนอการ
พิจารณาพิจารณาการสั่งซื้อ ต่อคณบดี 
(เอกสารหมายเลข 7.1-35) และมีการแจ้ง
ผลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศให้แต่ละคณะเพ่ือ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานทุก
กระบวนการ (เอกสารหมายเลข 7.1-36) 
 
หลักการมีส่วนร่วม ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ และหัวหนา้แผนก 
บริหารงานโดยให้บุคลากรทกุคนในศูนย์
บรรณสารสนเทศ มีส่วนร่วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ จากการท างานในชุดต่างๆ 
เช่น คณะท างานการจัดท าวีดิทัศน์แนะน า
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยการเสนอให้
ตัวแทนบุคลากรในแต่ละชั้น ร่วมเป็น
คณะท างานในการน าเสนอความคิดเห็น 
และผลิตวีดิทัศน์แนะน าศูนย์บรรณ
สารสนเทศที่ครอบคลุมการให้บริการใน
แต่ละชั้น (เอกสารหมายเลข 7.1-37) 
รวมทั้งจัดช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์
ของศูนย์บรรณสาร (เอกสารหมายเลข 
7.1-38) รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น

 
 
 
 
7.1-35 เอกสารการเสนอซื้อต่อ
อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี 
7.1-36 บันทึกถึงคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ฯ แจ้งการใช้
งบประมาณการจัดซื้อ รายงาน
การใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศของแตล่ะ
คณะ 
 
 
7.1-37 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 002/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าวีดิ
ทัศน์แนะน าศนูย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-38 การเสนอแนะ 
7.1-39 ข้อเสนอแนะผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์มล์ โฟเดอร์เมล์ 
libhcu@hotmail.com 

 

 

 

 

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=approved-purchase.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=approved-purchase.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=c84a7a&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fsuggestion
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต่างๆ แบบซึ่งหน้า หรือผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์มล์ (เอกสารหมายเลข 
7.1-39) 
 
หลักการกระจายอ านาจ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีนโยบายในการให้
หัวหน้าแผนก รวมท้้งบุคลากร มีอ านาจใน
การตัดสินใจตามงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ได้ทันต่อผู้ใช้บริการ  (เอกสารหมายเลข 
7.1-40) 
 
หลักนิติธรรม ผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ร่วมบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยยึดหลักความ
ถูกต้องในการด าเนินงาน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น เปิดท า
การตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 7.1-41) 
 
หลักความเสมอภาค ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ และหัวหนา้แผนกให้
ความส าคัญในการท างานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาค ให้โอกาสแก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามความสามารถและ
เหมาะสม หรือความถนัดของบุคลากร มี
การมอบหมายให้บุคลากรไมว่่าจะเป็น
ระดับหัวหน้า ระดับบรรณารักษ์สาย
วิชาชีพ หรือระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ท างานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1-42 ถึง 

 

 

 

7.1-40 สัมภาษณ์หัวหน้าแผนก 

 
 
 
 
 
 
7.1-41 ปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
7.1-42 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศที่ 009/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการบริหารงานทั่วไป 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
7.1-43 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 007/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู ้
7.1-44 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 002/2559 เรื่อง 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=calendar-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=calendar-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.1-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฉันทามต ิผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ใช้หลัก
ฉันทามติในการท างานร่วมกัน โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากหัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารการประชุม 
7.1-47) เช่น การขอความเห็นถึง
มาตรการการอยู่เวร 

แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าวีดิ
ทัศน์แนะน าศนูย์บรรณ
สารสนเทศ 
7.1-45 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 001/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระ
เกียรต ิ
7.1-46 ค าสั่งศนูย์บรรณ
สารสนเทศ ที่ 010/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
7.1-47 มาตรการการอยู่
เวร น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 14 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 

 

  7 อธิการบดีประเมินผล
การบริหารงานของ
ผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ และ
ผู้อ านวยการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน  (รอผลการ
ประเมิน)  

 

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=vdo-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=5ac01c&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2FGreenOffice-Committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ot.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ot.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2    การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการก าหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

 

ศูนยบ์รรณสารสนเทศ ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 
7.2-1) เพื่อท าหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการความรู้ ด าเนินการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
ก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งประเด็น
ความรู้ระดับแผนก ประเด็นความรู้

7.2-1 คณะกรรมการ
การจัดความรู้ศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
 
7.2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 
2558 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160211-km-board.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
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เฉพาะภายในงาน (เอกสารหมายเลข 
7.2-2) ซึ่งเป็นประเด็นความรู้ที่ช่วยใน
การปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

  2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ในการวางแผนและก าหนดประเด็น
ความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้
ก าหนดแผนกให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานในแต่ละประเด็น (เอกสาร
หมายเลข 7.2-3) ซึ่งพิจารณาจาก
แผนกประสบการณ์ตรงที่สามารถ
พิจารณาประเด็นปัญหา และถ่ายทอด
ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 
 

7.2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 
2558 
 

  3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

แนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์
บรรณสารสนเทศ มุ่งเน้นใหบุ้คลากร
น าความรู้ที่มีอยู่ จากการความ
เชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานถ่ายทอด 
ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้
สามารถค้นพบแนวปฏิบัตที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ อาทิ การประชุมและ
การท างานร่วมกันในประเด็น แนว
ทางการท างานเมื่อระบบห้องสมุดไม่
สามารถใช้งานได้ (เอกสารหมายเลข 
7.2-4 ถึง เอกสารหมายเลข 7.2-7) 
 

7.2-4 เมล์หารอืและ
ท างานร่วมกันกับ
คณะท างาน R2R ศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
(Folder R2R ในเมล์
ของ ผอ.) และนัด
ประชุมหารือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ เรื่อง แนว
ทางการท างานเมื่อ
ระบบห้องสมุดไม่
สามารถใช้งานได้ และ
การสรุปข้อมูล 

7.2-5 เมล์หารอืและ
ท างานร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
(Folder หาหนังสือไม่
พบ ในเมล์ของ ผอ.) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=km-report1-2558.pdf
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จากผู้อ านวยการ 
ประเด็น แนวทางการ
หาหนังสือไม่พบ 

7.2-6 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้อ านวยการ
และหัวหน้าแผนก
จัดหาและวิเคราะห์ฯ 
ประเด็น แนวทางการ
พิจารณาหนังสือหายาก 
(Folder หาหนังสือหา
ยาก ในเมล์ของ ผอ.) 

7.2-7 รายงานการ
ประชุมหารือ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่างผู้อ านวยการ
และผู้รับผิดชอบ เรื่อง 
แนวทางการแก้ปัญหา
วารสาร (วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559) 

  4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้สรุปประเด็น
ความรู้จากการจัดการความรู้ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านทาง KM Blog ของศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 
7.2-8) และเวบ็ไซต์การจัดการความรู้ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-9) ประเด็นความรู้ คือ 
แนวทางการท างานเมื่อระบบ
ห้องสมุดไม่สามารถใช้งานได้ (เอกสาร

7.2-8 KM Blog ศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
7.2-9 เว็บไซต์การ
จัดการความรู้ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
7.2-10 แนวทางการ
ท างานเมื่อระบบ
ห้องสมุดไม่สามารถใช้
งานได้ 
7.2-11 แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาหนังสือหา
ยาก แนวปฏิบัติในการ

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160205-journal-km.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=adb157&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=adb157&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=161f96&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fabout-us%2Fkmlib
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=161f96&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fabout-us%2Fkmlib
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=161f96&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Findex.php%2Fabout-us%2Fkmlib
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=ecb9f0&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2F20160208-System-Mirroe.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=ecb9f0&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2F20160208-System-Mirroe.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=ecb9f0&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2F20160208-System-Mirroe.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=ecb9f0&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Ffiles%2F2016%2F20160208-System-Mirroe.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.doc
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หมายเลข 7.2-10) แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาหนังสือหายาก (เอกสาร
หมายเลข 7.2-11) แนวปฏิบัติการ
จัดการหนังสือที่หาไม่พบจากการ
ส ารวจหนังสือ (เอกสารหมายเลข 
7.2-12) และ แนวทางการแก้ปัญหา
วารสาร (เอกสารหมายเลข 7.2-13) 

พิจารณาหนังสือหายาก 
7.2-12 แนวปฏิบัติการ
จัดการหนังสือที่หาไม่
พบจากการส ารวจ
หนังสือ 
7.2-13 แนวทางการ
แก้ปัญหาวารสาร 

  5 มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการน า
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง (เอกสารหมายเลข 7.2-14 และ 
เอกสารหมายเลข 7.2-15) 

7.2-14 แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาหนังสือหา
ยาก 
7.2-15 แนวปฏิบัติการ
จัดการหนังสือที่หาไม่
พบจากการส ารวจ
หนังสือ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160705-journal-supaporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160705-journal-supaporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160210-rare-book-supporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=8dad29&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2Fguideline-inventory%2F
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องค์ประกอบที่ 7     การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 
(Information 
System Plan)/มี
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของศูนย์
บรรณสารสนเทศ  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เห็นความส าคัญในการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
โดยมีการน าแผนฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสาร เพื่อร่วม
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 7.3-1 และ 
เอกสารหมายเลข 7.3-2) 
 

7.3-1 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558-
2559 
7.3-2 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 5 
วันที่ 17 มีนาคม 
2559 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
พิจารณา 

  2 มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตาม
พันธกิจของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 7.3-3) และ ระบบสารสนเทศเพือ่การ
รายงานผลการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 
7.3-4) 

7.3-3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงานผลการ
จัดการความรู ้  
7.3-4 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร   
 

  3 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศมีการน า
ข้อมูลสารสนเทศไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการพัฒนางาน เนื่องจาก ระบบ
สารสนเทศฯ ดังกล่าว ท าให้ 
1. ทราบรายวิชาหรือหัวข้อ ในการพัฒนาของ

7.3-5 แผนพัฒนาบุคลากร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ประจ าปี

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160310-headlib-meeting-5
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160310-headlib-meeting-5
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160310-headlib-meeting-5
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160310-headlib-meeting-5
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160310-headlib-meeting-5
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=59
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=59
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=59
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ใช้ในการพัฒนางาน บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศ ผู้บรหิาร
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว มาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณาวางแผน การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
 
2. เห็นความสนใจในหัวข้อทีบุ่คลากรต้องการไป
พัฒนา ซึ่งอาจเป็นหัวข้อที่อยู่นอกเหนืองานที่
ปฏิบัติ  แต่เป็นเรื่องที่บุคลากรให้ความสนใจ
และสามารถพจิารณาพัฒนาให้บุคลากรมี
ศักยภาพในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ 
3. ท าให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้
ของบุคลากรในศูนย์บรรณสารสนเทศ เกิดเป็น
คลังความรู้ ที่บุคลากรถ่ายทอด แลกเปลี่ยน 
ความรู้ และประสบการณ์ ภายในตัวบุคลากร
เอง หรือจากการไปอบรม สมัมนา 
4. ท าให้เห็นแผนที่ความรู้ของบุคลากรของศูนย์
บรรณสารสนเทศ ซึ่งจะท าให้สามารถน าขอ้มูล
เหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดต่อไป 
ซึ่งจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณามอบหมาย
บุคลากรในการเข้ารับการพัฒนาในหัวข้อต่างๆ 
และเพื่อวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
บรรณสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป (เอกสารหมายเลข 
7.3-5) 

การศึกษา 2558-2559 

  4 มีการประเมินระบบ
สารสนเทศโดยผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินระบบ
สารสนเทศโดยผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บันทึก หรือจดัท าข้อมูล และ 
ผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าแผนก และเลขานุการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.3-

7.3-6 สรุปผลการประเมิน 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160704-satisfactory-system-result_1_.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

6) พบว่า ได้รับความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 

  5 มีการน าผลการ
ประเมินจากข้อ 4 
มาวางแผนในการ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พิจารณาผลการ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข 7.3-7) พบว่าใน
ด้านความปัจจุบันของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(X=4.40) เนื่องจากน าเสนอข้อมูลเป็นเดือนต่อ
เดือน และได้น าข้อมูลไปก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 7.3-8) และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.3-9) ต่อไป 

7.3-7 สรุปผลการประเมิน 
7.3-8 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558-
2559 
7.3-9 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ด าเนินการการ 5 ข้อ ด าเนินการการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ด าเนินการการ 5 ข้อ ด าเนินการการ 5 ข้อ 5 บรรลุเปา้หมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160704-satisfactory-system-result_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160604-mis
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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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 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารและตวัแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ 
คณะท างาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักในเรื่องของ
การบริหารความเสี่ยง และการลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 7.4-1) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ตั้งแต่
ระดับผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าแผนกต่างๆ และ
บุคลากรในแตล่ะแผนก โดยท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจยัเสี่ยว จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผน สรุปการ
ด าเนินงานตามแผนฯ (7.4-2) 

7.4-1 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มฉก. 
7.4-2 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ศูนย์
บรรณสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2558 

 

  2 2. มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของศูนย์
บรรณสารสนเทศจาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 
(เอกสารหมายเลข 7.4-3) มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

2. ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที ่

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

7.4-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 
20 เมษายน 2559  
 
7.4-4 การวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-committee-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-meeting-1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-meeting-1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-meeting-1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-meeting-1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=risk-management-meeting-1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

- ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

- ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

- อื่นๆ 

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ฐานข้อมูลออนไลน์ราคา
สูงขึ้นทุกป ี

และน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์
บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (เอกสาร
หมายเลข 7.4-4) 

 

ความเสี่ยง R1 

 

  3 มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4-
5) โดยการวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่ง

7.4-5 การประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
เสึ่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง R1 

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พบว่า มีความเสี่ยง 4 ด้าน ที่ต้องด าเนินการ คือ 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร: โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติไม่ตอบสนองการท างานของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

2. ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่: อาคารสถานที่และ
ทรัพยากรสารสนเทศอาจเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากไฟไหม้ 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน: เช้ือราภายใน
อาคารบรรณสาร 

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน: ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ฐานข้อมูลออนไลน์ราคา
สูงขึ้นทุกป ี

  4 มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
(เอกสารหมายเลข 7.4-6) 

 

7.4-6 แบบรายงาน
ผลการติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 R2 

 
  5 มีการติดตามและ

ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(เอกสารหมายเลข 7.4-7 ถึง เอกสารหมายเลข 7.4-
10) 

 
 
 
 

7.4-7 บันทึกน าส่ง
แผนบริหารความ
เสี่ยง 
7.4-8 แผนบริหาร
ความเสี่ยงR1 
7.4-9 แบบรายงาน
ติดตามความเสี่ยงR2 
7.4-10 แบบรายงาน 
R3 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160429-risk-management-letter.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160429-risk-management-letter.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160429-risk-management-letter.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r1-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160427-r2-2558-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=final-r3.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=final-r3.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
   6 มีการน าผลการประเมิน 

และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงตามความแนวทางที่
เสนอไปกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว และจะได้มีการ
บริหารความเสี่ยงในรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในรอบปี
ถัดไปด้วย (เอกสารหมายเลข 7.4-11) 
 

7.4-11 การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 
13 วันที่ 8 
กรกฎาคม 2559 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ด าเนินการ 6 ข้อ ด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

ด าเนินการ 6 ข้อ ด าเนินการ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160704-headlib-meeting
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องค์ประกอบที่ 7     การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้   7.5      หน่วยงานมีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (IQA) 
ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการพิจารณา

ร่วมกันของบุคลากร
ในศูนย์บรรณ
สารสนเทศในการ
จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการพิจารณา
ร่วมกันหัวหน้าแผนก และหัวหน้าแผนก
น าไปหารือกับบุคลากรในศูนย์บรรณ
สารสนเทศในการจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.5-1) โดยมี
การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานแยกตามแต่
ละแผนก ดังนี้ แผนกบริการทรัพยากร
สารสนเทศ มีงานหลัก 3 งานหลัก แผนก
ทรัพยากรการเรียนรู้ มีงานหลัก 3 งานหลัก 
แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ มีงานหลัก 5 งานหลัก ส านัก
เลขานุการ มีงานหลัก 5 งานหลัก และ 
จดหมายเหตุ มีงานหลัก 3 งานหลัก 

7.5-1 การประชุม
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 4 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 
 

  2 มีการจัดท าคู่มอื
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับภาระ
งานหลัก 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจดัท าคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure 
Manual) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข 7.5-2) 

7.5-2 คู่มือในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

  3 มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 
7.5-3 ถึง เอกสารหมายเลข 7.5-21) 

7.5-3 คู่มอืขั้นตอนการปฏิงาน
บริการยืม-คืนหนังสือ 
7.5-4 คู่มือขั้นตอนการบริการ

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-4
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-4
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-4
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-4
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160720-work-flow-manual.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160720-work-flow-manual.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-cir.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  สืบค้น 
7.5-5 คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการวารสาร 
7.5-6 คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์สื่อ
โสตทัศนวัสดุ 
7.5-7 คู่มือขั้นตอนการส ารอง
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
7.5-8 คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการถ่ายส าเนา
หนังสือพิมพ์จีน 
7.5-9 คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
7.5-10 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
7.5-11 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจความซ้ าซ้อน 
7.5-12 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบริจาคทรัพยากร
สารสนเทศ 
7.5-13 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
7.5-14 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อ 
7.5-15 คู่มือขัน้ตอนงาน
งบประมาณ 
7.5-16 คู่มือขัน้ตอนการ

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-searching.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160712-serial-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-workflow-pm-lib-slr-03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-01_1_.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=work_flowpm-lib-acq-02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160724-duplicate.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160724-duplicate.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-donation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-repair.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-workflow-sec.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-workflow-sec.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-budget.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-budget.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-personel.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติงานบุคลากร 
7.5-17 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัตงิานประกันคุณภาพ 
7.5-18 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ
ภายใน-ภายนอก 
7.5-19 คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติ
รับมอบและลงทะเบียน  
7.5-20 คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติการจัดท าบัญชีช่วยค้น 
7.5-21 คูม่ือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบริการค้นคว้า 

  4 มีการประเมินผลการ
ด าเนินตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากผู้ใช้บริการ โดยมี
ผลการประเมนิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.33 แผนกบริการสารสนเทศ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 แผนกจัดหา
และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อยูใ่น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 หอจดหมายเหตุ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ส านัก
เลขานุการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 
(เอกสารหมายเลข 7.5-22 ถงึ เอกสาร
หมายเลข 7.5-26)  เพื่อให้ได้ทราบว่า 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานหลักนั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากน้อย 
เพียงใด เพื่อจะได้น าผลการประเมินนั้นมา
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป โดย
แต่ละแผนกไดจ้ัดท าผลการประเมินผล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก 

7.5-22 การประเมินแผนก
ทรัพยากรการเรียนรู ้
7.5-23 ผลการประเมินแผนก
บริการสารสนเทศ 
7.5-24 ผลการประเมินแผนก
จัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศและงานจัดซื้อ 
ส านักงานเลขานุการ 
7.5-25 ผลการประเมินหอ
จดหมายเหต ุ
7.5-26 ส านักงานเลขานุการ 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160711-personel.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-work-flow-qa-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-work-flow-qa-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160709-saraban.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160709-saraban.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160709-saraban.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-2-pm-lib-arc-_01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-2-pm-lib-arc-_01.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-3-pm-lib-arc-_02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-3-pm-lib-arc-_02.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-4-pm-lib-arc-_03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2.5.1-4-pm-lib-arc-_03.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-7.5-qa58.pdf.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-7.5-qa58.pdf.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=evaluation-pm-service.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=evaluation-pm-service.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=evaluation-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=evaluation-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=evaluation-pm-sec.doc
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  5 มีการน าผลการ

ประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไป
ปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ น าข้อเสนอแนะที่ได้
จากการประเมินของทุกแผนกมาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมี
การน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้ง
ที่ 2 (เอกสารหมายเลข 7.5-27) 

7.5-27 การประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 
2 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเปา้หมาย 

มีการด าเนินการ  5  ข้อ มีการด าเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ  5  ข้อ มีการด าเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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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 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีแผนพัฒนาบคุลากร

ประจ าป ี

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจดัท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี (เอกสารหมายเลข 7.6-1) 
และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อพจิารณาเห็นชอบ 
เมื่อการประชุมครั้งที่ 3 (เอกสารหมายเลข 
7.6-2) 

7.6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี
7.6-2 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสาร ครั้งที่ 3 
 

  2 มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ (เอกสาร
หมายเลข 7.6-3) โดยการส่งเสริมให้บคุลากร
มีการพัฒนาทางวิชาชีพเกี่ยวกับทักษะที่มี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ต่อไป เช่น การส่งเสริมบุคลากรในการได้รับ
การอบรมความรู้ต่างๆ เพิ่มขึน้ การพัฒนา
เทคนิค และทกัษะต่างๆ การใช้ภาษาจีน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการจัดท า 
Competency เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามขีดความสามารถ 

7.6-3 รายงานผลและ
สรุปประเมินผล 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160308-headlib-meeting-3
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160702-personal-development-evaluation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160702-personal-development-evaluation.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  3 บุคลากรทุกคนใน

หน่วยงานได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย ร้อย
ละ 70 ตามแผนพัฒนา
บุคลกร 

 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ได้มีการจัดท า
แบบสอบถาม เพ่ือสอบความต้องการในการ
พัฒนา รวมทั้งการพิจารณาจากผู้บริหาร ใน
การมอบหมายให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และที่
เหมาะสมกับ career path ของบุคลากร 
ผ่านการอบรม การสัมมนา การประชุมทาง
วิชาการ การ coaching การจัดกิจกรรม 
Knowledge sharing ดังนั้น ในปีการศึกษา 
2558 บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึง
ได้รับการพัฒนา 100% (เอกสารหมายเลข 
7.6-4 และ 7.6-5) 

7.6-4 บันทึกการพัฒนา
บุคลากรศูนยบ์รรณ
สารสนเทศ 
7.6-5 การแสดงผลรวม
การพัฒนาบุคลากร 

  4 มีการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร 

 

เพื่อให้ได้ทราบว่า แผนพัฒนาบุคลากรของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถด าเนินการ
ได้ผลมากน้อยเพียงใด และมสีิ่งใดที่ต้อง
ปรับปรุง ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้มีการ
ประเมินแผนพฒันาบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 7.6-6 รายงานผลและสรุปการ
ประเมินผล) และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ครั้งที่ 14 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 7.6-7) เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

7.6-6 รายงานผลและสรุป
ประเมินผล 
7.6-7 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 
14 วันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 
 

  5 มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 7.6-8) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของศูนย์ฯ อันจะ
เกิดประโยชน์ต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา2558-

7.6-8 แผนพัฒนา
บุคลากร ศูนยบ์รรณ
สารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2558-2559 
 
7.6-9 การประชุม
คณะกรรมการประกัน

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160608-personel-development.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160608-personel-development.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160608-personel-development.xls
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://technology.in.th/boonkiat/online-report/view.php?rpt_id=61
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160702-personal-development-evaluation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160702-personal-development-evaluation.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160712-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160302-personel-development
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2559 และน าเสนอในที่ประชมุ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครัง้ที่ 2 
(เอกสารหมายเลข 7.6-9) 

คุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 2 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ  5  ข้อ มีการด าเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ  5  ข้อ มีการด าเนินการ 5  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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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 

หมายเหตุ    ค่าคะแนนของเกณฑ์ประเมินที่ 1-4 ใหใ้ช้ค่าคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมที่หน่วยงานได้   
 

ผลผลการประเมินตนเอง 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อเป็นการรับข้อมูลคุณภาพ

ของการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมีการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการแผนกตา่งๆ ได้แก่ 
แผนกบริการสารสนเทศ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ(รวมส านักงานเลขานุการในงานจัดซื้อ) 
และแผนกทรพัยากรการเรียนรู้ โดยมีผลความพึงพอใจของแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ(รวม
ส านักงานเลขานุการในงานจัดซื้อ) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.30 (เอกสารหมายเลข 7.7-1) ผลความพึงพอใจของ
แผนกบริการสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 (เอกสารหมายเลข 7.7-2) ผลความพึงพอใจของแผนก
ทรัพยากรการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 (เอกสารหมายเลข 7.7-3)  หมายเหตุ แผนกทรัพยากรการ
เรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเป็นแบบออนไลน์ซึ่งอาจมีผลต่อการประเมิน 

โดยศูนย์บรรณสารสนเทศมผีลความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 

รายการหลักฐาน   
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2558 ในแต่ละแผนก 
7.7-1 สรุปประเมินผลความพึงพอใจแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
7.7-2 สรุปประเมินผลความพึงพอใจแผนกบริการสารสนเทศ 
7.7-3 สรุปประเมินผลความพึงพอใจแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.12 บรรลุเป้าหมาย 

 

5 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=2016-7.7contentment.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=slrc-7.7qa58.pdf
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 4.03 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8       มีระบบและกลไกในการดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (IQA) 
ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีทะเบียนครุภัณฑ์ของ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศมีทะเบียนครุภัณฑ์ 
(เอกสารหมายเลข 7.8-1) ซึ่งแต่ละแผนกมกีาร
ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงกับ
ความเป็นปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 7.8-2) 

7.8-1 ทะเบียนครุภัณฑ์ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
7.8-2 ทะเบียนครุภัณฑ์ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับ
ปรับปรุง (กระดาษ) 

  2 มีคู่มือในการดแูล
ครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดท าคู่มือเพื่อใช้ใน
การดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 7.8-3 และ 7.8-4) และมี
การก าหนด งานพัสดดุูแลครุภัณฑ์ของศูนย์
บรรณสารสนเทศ เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล 
การใช้ครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

7.8-3 คู่มือการดูแลครุภัณฑ์
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 
7.8-4 คู่มือการดูแลเครื่อง 
server SUN Fire280R 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160602-asset-library.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160602-asset-library.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160602-asset-library.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160602-asset-library.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=equipment-manual-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=equipment-manual-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=7.8-1-server-sunfire280r-2558.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=7.8-1-server-sunfire280r-2558.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  3 มีการดูแลครุภณัฑ์ตาม

คู่มือที่ศูนย์บรรณ
สารสนเทศก าหนดไว้ 

แต่ละแผนกมกีารดูแลครุภัณฑ์และใช้งานอย่าง
คุ้มค่า มีการแจ้งซ่อมเมื่อครภุัณฑ์ช ารุด และมี
การส่งคืนเมื่อไม่ใช้ครุภัณฑ์ตามกระบวนการ 
(เอกสารหมายเลข 7.8-5) 

7.8-5 ตัวอย่าง การส่งซ่อม
ครุภัณฑ์   
 
 

  4 มีการประเมินระบบ
การดูแลครุภัณฑ์ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินระบบการ
ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
วาระเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 7.8-6) 

7.8-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 11 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 

  5 มกีารน าผลการประเมิน
ระบบการดูแลครุภัณฑ์
ไปปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

เมื่อได้ผลการประเมินระบบการดูแลครุภณัฑ์
แล้ว ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยส านักงาน
เลขานุการ ได้น าผลการประเมินนั้น มาปรับปรุง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยน าเสนอผลการ
ประเมินในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 7.8-7) 

7.8-7 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 2 

 

 * การดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดระบบ/ขั้นตอนในการดูแลตามความเหมาะสม 
  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/detail.php?id=20160331-indicator-common-7&media=20160725-qa58-7.8-5.jpg
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/detail.php?id=20160331-indicator-common-7&media=20160725-qa58-7.8-5.jpg
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160527-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160527-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160527-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160527-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9    มีระบบและกลไกในการควบคุมวัสดุส านักงาน  
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบในการควบคุม 

การเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน 

 

จากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารสนเทศได้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที ่1/2558 วันที่ 14 
กันยายน 2558 และมีมติ ใหทุ้กแผนกปรับ
ลดงบประมาณค่าวัสดุบริหารและวัสดุ
การศึกษา ให้อยู่วงเงิน 150,000 บาท 
(เอกสารหมายเลข 7.9-1) ซึ่งเป็นการ
ควบคุมงบประมาณให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรร รวมทั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ 
โดยมสีมุดบันทึกการเบิกจ่ายวัสด ุ(เอกสาร
หมายเลข 7.9-2) ใช้ในการควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุของศูนยบ์รรณสารฯ 

7.9-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 
1/2558 
 
7.9-2 สมุดบันทึกการ
เบิกจ่ายวัสด ุ(สมุดสีเหลือง)  

  2 ข้อ1+มีทะเบียนควบคุม
การใช้งบประมาณด้าน
วัสดุส านักงานให้เป็นไป
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีทะเบียนควบคุม 
การใช้งบประมาณด้านวัสดุส านักงาน
(เอกสารหมายเลข 7.9-3) โดยทุกแผนกมี
การปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(เอกสารหมายเลข 7.9-4) 

 

 

7.9-3 แฟ้มสรุปงบประมาณ
วัสดุรับจ่าย (แฟ้ม) 

7.9-4 บันทึกขอปรับลด
งบประมาณของแต่ละแผนก 
(แฟ้ม) 

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20150914-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20150914-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20150914-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20150914-headlib-meeting
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  3 ข้อ2+มีการด าเนินงาน

ตามระบบการควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มกีารควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร (เอกสารหมายเลข 7.9-5) 

7.9-5 สมุดบันทกึการ
เบิกจ่ายวัสด ุ(สมุดสีเหลือง) 

 

  4 ข้อ3+มีการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ระบบควบคุมวัสดุ
ส านักงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามระบบควบคุมวัสดุส านักงาน 
และมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84  (เอกสารหมายเลข 7.9-6)  

7.9-6 ผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามระบบ
ควบคุมวัสดุส านักงาน 

  5 ข้อ4+มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
ระบบควบคุมวัสดุ
ส านักงาน 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการน าผลการ
ประเมินระบบควบคุมวัสดุส านักงาน  โดย
น าเสนอผลการประเมินในทีป่ระชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ เพื่อพิจารณาและด าเนินการ
ปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 7.9-7) 

7.9-7 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 2 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

เกณฑ์ประเมินระดับ 5 ด าเนินการ 0 ข้อ 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ ด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-7.9-6.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-7.9-6.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-7.9-6.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-qa-committee-meeting-2.pdf
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 7 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผู้บรหิารทุกระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์ฯ  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบรหิารศูนยฺ์ฯ มากขึ้น และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพศูนย์ฯ ในการก ากับดูแลงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาบุคลากร 
มีการแลกเปลีย่น เรียนรู้ และจัดท าคลังความรูใ้นศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีระบบโดยด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดขึ้น มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทีส่นับสนุนการใช้ข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในศนูย์บรรณสารสนเทศ มีการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีระบบการดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
สรุป 
 ค่าเฉลี่ยประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ เท่ากับ 4.89 อยู่ในระดับดีมาก 
 
จุดแข็ง :  
  มีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศมากขึ้นท าให้เกิดแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน เกิดกระบวนการในการติดตามงานมากขึ้น จนท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มากขึน้กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพราะมีผู้บริหารทุกระดับที่ร่วมกันบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
 มีการเสริมการเป็นผู้น า หรือภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารระดับแผนกให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งช้ี)  
ตัวบ่งชี้     ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีการจัดท าค าขอ

งบประมาณที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจดัท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอรอง
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ(เอกสาร
หมายเลข 8.1-1) 

8.1-1 ค าของบประมาณ
ประจ าปี 2558 

  2 มีหลักเกณฑใ์นการ
จัดสรรและมีมาตรการ
ในการควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

การพิจารณางบประมาณในการบริหารงาน
และด าเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
นั้น ได้พิจารณาโดยมีเกณฑ์การใช้
งบประมาณ เช่น การใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี ้
1. การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ฐานข้อมูล ฯลฯ 

2. การจัดซื้อ หนังสือประกอบการเรียนตาม
หลักสูตรของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งหนังสือเพื่อส่งเสริมความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ จินตนาการและหนังสอือ้างอิง 

3. การจัดสรรเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
ให้แก่คณะต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากราคาหนังสือ และจ านวน

8.1-2 ตัวอย่าง 
บันทึกถึงคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ฯ แจ้งการใช้
งบประมาณการจัดซื้อ  
8.1-3 
รายงานการใช้งบประมาณ
ในการจัดซือ้ทรัพยากร
สารสนเทศของแต่ละคณะ  

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-budget-approve.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-budget-approve.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=letter-expense.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=expense-book-acq.pdf
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นักศึกษา 

4. การแจ้งการเสนอการจัดซือ้และ
งบประมาณในการจัดซื้อให้ทางคณะ 
สาขาวิชา หน่วยงานทราบทุกเดือน 

5. การบอกรับฐานข้อมูลต้องมีการสอบถาม
ความต้องการจากอาจารย์ และเสนอ
ผู้บริหารสูงสุดในการพิจารณาบอกรับ 

โดยมีการควบคุมและแจ้งผลการใช้
งบประมาณถึงคณะวิชา (เอกสารหมายเลข 
8.1-2 และ 8.1-3) 

  3 ศูนย์บรรณสารสนเทศมี
การวิเคราะห์ในเหตุผล 
ความเหมาะสม ความ
คุ้มค่า ก่อนการใช้
งบประมาณจริง 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการพจิารณา การใช้
งบประมาณโดยมีการวิเคราะห์ในเหตุผล 
ความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
ตัวอย่าง เช่น การจัดหาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (ใหม)่ เพื่อทดแทนระบบเก่า 
(เอกสารหมายเลข 8.1-4) การเสนอซื้อ
ฐานข้อมูล ScienceDirect (เอกสาร
หมายเลข 8.1-5) การจัดหา e-clipping 
เพื่อทดแทนการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และการ
จัดท า clipping (เอกสารหมายเลข 8.1-6) 
การทดลองการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ก่อนการบอกรับจากผู้เช่ียวชาญ (เอกสาร
หมายเลข 8.1-7) 
 
 

8.1-4 การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ หาเหตุผล
ความเหมาะสมในการ
พิจารณาเลือกใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิตาราง
การวิเคราะห์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแต่ละระบบ 
8.1-5 การพิจารณาจากสถิติ
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
บอกรับ สถิติการใช้
ฐานข้อมูล ScienceDirect 
8.1-6 การสอบถามการ
บอกรับระบบข่าวตัดคลิปปิ้ง
ออนไลน์ (iQNewsClip) ผล
การสอบถาม 
8.1-7 การทดลองการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาก่อน
การบอกรับจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จดหมายการ

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=copy_of_20151018-ils-compare-1305-2003.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=copy_of_20151018-ils-compare-1305-2003.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=copy_of_20151018-ils-compare-1305-2003.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=jr1_number_of_successful_full-text_article_requests_by_month_and_journal_5_.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=jr1_number_of_successful_full-text_article_requests_by_month_and_journal_5_.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160614-iqnewsgroup.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160614-iqnewsgroup.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20151112-cnki-supaporn-edit.doc
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แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ทดลองใช้ฐานข้อมูลที่จะ
จัดซื้อ 

  4 ศูนย์บรรณสารสนเทศมี
รายงานการใช้
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรต่อรองอธิการบดี
ที่หน่วยงานสังกัด 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการรายงานผลการ
ใช้งบประมาณที่ได้ร้บจัดสรร เพื่อให้ทราบ
ถึงการบริหารจัดการงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่อรองอธิการบดี 
(เอกสารหมายเลข 8.1-8 ถึง 8.1-10) 
 

8.1-8 รายงานการใช้
งบประมาณ 1 สิงหาคม 
2558 - 30 เมษายน 2559 
8.1-9 ข้อมูลวิเคราห์
งบประมาณ 
8.1-10 รายงานการใช้
งบประมาณ 1 สิงหาคม 
2558 - 30 มิถุนายน 2559 

  5 ศูนย์บรรณสารสนเทศมี
การน าผลการประเมิน
การใช้งบประมาณไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา
ต่อไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการประเมินการใช้
งบประมาณ และสรุปเป็นแนวทางในการ
จัดสรร การควบคุม และใช้งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 12 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-11) 

8.1-11 การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 12 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีที่แลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ ด าเนินการ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ ด าเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20151112-cnki-supaporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20151112-cnki-supaporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20151112-cnki-supaporn-edit.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160527-budget-report.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160527-budget-report.xls
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160530-budget-report.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160628-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160628-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160628-headlib-meeting
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/doku.php?id=20160628-headlib-meeting
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 8 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยส านักงานเลขานุการ สามารถสรุปการใช้งบประมาณของศูนย์บรรณ
สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน และมีการแจ้งถึงคณะวิชา ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน 
 
สรุป 
 ค่าเฉลี่ยประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้คณะหรือผู้ใช้ข้อมูลงบประมาณในการจัดซื้อสามารถเข้าถึงและน าข้อมูล
ที่สามารถเผยแพร่ได้ในใช้ประโยชน์ต่อไป 
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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 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ตั้งแต่ระดับแผนกหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประกัน
คุณภาพงานบริหารทั่วไป ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย คือ ระบบ IPO โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-1) เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงานทั่วไปของศนูย์บรรณ
สารสนเทศ มีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อวางแผน
ปฏิบัติการประกันคุณภาพให้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ และ
พิจารรณาตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 
9.1-2) นอกจากนี้ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศจัดให้มีการประกนัในระดับ
แผนก มีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพใน
ทุกแผนก (เอกสารหมายเลข 9.1-3 ถึง 
เอกสารหมายเลข 9.1-6) รวมถึงการ

9.1-1 ค าสั่งที่ 009/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
9.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 
1/2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 
9.1-3 ตัวบ่งช้ีคุณภาพส านัก
เลขานุการและหอจดหมาย
เหต ุ
9.1-4 ตัวบ่งช้ีคุณภาพแผนก
จัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
9.1-5 ตัวบ่งช้ีคุณภาพแผนก
บริการสารสนเทศ 
9.1-6 ตัวบ่งช้ีคุณภาพแผนก
ทรัพยากรการเรียนรู ้
9.1-7 ตัวบ่งช้ีคุณภาพศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-secretary-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-secretary-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-secretary-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-resources-center.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-resources-center.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised.pdf
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จัดท าตัวบ่งชี้ระดับศูนย์ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-7) 

  2 มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ศูนย์บรรณ
สารสนเทศรับผิดชอบ จ านวน 5 ตังบ่งช้ี 
(เอกสารหมายเลข 9.1-8 ถึง เอกสาร
หมายเลข 9.2-12) 
 

9.1-8 ตัวบ่งช้ี ที่ 2.1.1 มีระบบ
และกลไกในการจัดหาและ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
สอดคล้องและเพียงพอทุก
หลักสูตร ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
9.1-9 ตัวบ่งช้ี ที่ 2.2.1 มีการ
บริการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์ 
9.1-10 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.3.1 มี
กระบวนการในการด าเนินงาน
จัดท าฐานข้อมูลหนงัสือพิมพ์
จีนอิเล็กทรอนกิส์ 
9.1-11 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.4.1 มี
กระบวนการในการส่งเสริมการ
ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
(เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) 
9.1-12 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5.1 มี
ระบบการบริหารงานด้าน
เทคนิคจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ 

  3 มีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไปภายใน
ที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงานตามระบบ 2) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการด าเนินงาน
ครบตามระบบการประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
1) มีการสร้างตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งใน
ระดับศูนย์ (เอกสารหมายเลข 9.1-13) 
และระดบัแผนก (เอกสารหมายเลข 
9.1-14) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

9.1-13 ตัวบ่งชี้คุณภาพศูนย์
บรรณสารสนเทศ 
9.1-14 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
แผนก ตัวบ่งช้ีคุณภาพส านัก
เลขานุการและหอจดหมายเหตุ
, ตัวบ่งช้ีคุณภาพแผนกจัดหา
และวิเคราะห์ทรัพยากร

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=acq-specific-2.1.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ser-specific-2.2.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ser-specific-2.2.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ser-specific-2.2.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=ser-specific-2.2.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.3.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.3.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.3.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.3.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.4.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.4.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.4.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=res-specific-2.4.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=archives-specific-2.5.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=archives-specific-2.5.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=archives-specific-2.5.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=archives-specific-2.5.1.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-secretary-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-secretary-archives.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
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การจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ทั้งใน
ระดับแผนก/หน่วยงาน
เทียบเท่า และระดับ
ศูนย์/กอง/ส านัก และ
ประเมินคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 3) 
การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไปของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

และควบคุมคณุภาพ มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยการรายงาน
ประเมินตนเองระดับแผนก (เอกสาร
หมายเลข 9.1-15 ถึง เอกสารหมายเลข 
9.1-18) และรายงานการประเมินตนเอง
ระดับศูนย์ (เอกสารหมายเลข 9.1-19) 

2) ศูนยบ์รรณสารสนเทศ มีการจัดท า
รายงานประเมินตนเองเสนอ
มหาวิทยาลัยครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 9.1-20) 

3) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการน าผล
การประเมินคุณภาพการบริหารงาน
ทั่วไปปี 2557 มาพัฒนาการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 9.1-21) 

สารสนเทศ,ตัวบ่งช้ีคุณภาพ
แผนกบริการสารสนเทศ, ตัว
บ่งช้ีคุณภาพแผนกทรัพยากร
การเรียนรู ้
9.1-15 รายงานประเมินตนเอง
แผนกจัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
9.1-16 รายงานประเมินตนเอง
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 
9.1-17 รายงานประเมินตนเอง
แผนกบริการสารสนเทศ 

9.1-18 รายงานประเมินตนเอง
ส านักเลขานุการ 

9.1-19  รายงานประเมิน
ตนเองศูนย์บรรณสารสนเทศ 

9.1-20 บันทึกการส่งรายงาน
ประเมินตนเองศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

9.1-21 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ครั้งที่ 1/2559 

  4 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป
ภายในในปีการศึกษาที่
ผ่านมาไปวางแผนใน
การปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลใหม้ี
การพัฒนาผล
ด าเนินการตามตัวชี้วัด

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป
ภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไป
วางแผนในการปรับปรุงการท างาน 
และส่งให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลุยทธ์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.87 (เอกสาร
หมายเลข 9.1-22) 
 

9.1-22 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (12 
เดือน) 
 
 
 
 
   

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-acq-cat.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-resources-center.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-resources-center.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=indicator-lib-hcu-2558_15feb59_-revised-resources-center.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160503-sar-acq-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160503-sar-acq-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160503-sar-acq-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar2558-slrc-all.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar2558-slrc-all.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa58-service.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar2558-secretery.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar2558-secretery.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-sar2558-library.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160725-sar2558-library.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar58-9.1-20memo.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar58-9.1-20memo.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=sar58-9.1-20memo.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160330-qa-meeting-1-supaporn-edit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=fromreport2558-8july16.xlsx
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ของแผนกลยุทธ์ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 80 

 
 

  5 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของศูนย์
บรรณสารสนเทศ 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้
ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพ อาทิ บุคลากร
ส านักหอสมุดในการมีส่วนร่วมโดย
บุคลากรของแต่ละแผนกเป็นตัวแทน
ในการเป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1-23) 
เพื่อแสดงร่วมแสดงความคิดเห็นการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ การ
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ให้
ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการประกัน
คุณภาพการด าเนินงานของศูนย์บรรณ
สาร คือ การให้ผู้ใช้บริการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
(เอกสารหมายเลข 9.2-24) เพื่อให้ได้
ข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

9.1-23 ค าสั่งที่ 009/2558 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 
 
9.2-24 รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร 
 

  6 มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป
ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกนั 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านประกันคุณภาพ
ให้กับบุคลากรของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ โดยการส่งบุคลากรเข้า
ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพกับส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 9.2-25 และเอกสาร
หมายเลข 9.2-26) และเข้าร่วมประชุม
เครือข่ายประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ 
ส านักหอสมุด 

9.2-25 จดหมายเข้าศึกษาดู
งานประกันคุณภาพ
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรายงานสรุปการไปดูงาน 
9.2-26 รายงานการไปศึกษาดู
งาน 
9.2-27 จดหมายเชิญประชุม
ระดับปฏิบัติการเครือข่าย
ประกันคุณภาพ วันที่ 8 
มิถุนายน 2559 
9.2-28 วาระการประชุม

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-committee.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160708-serivce-satis-2558.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-ku-visit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-ku-visit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-ku-visit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-ku-visit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=qa-ku-visit.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160528-visit-ku-baac-report2.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160528-visit-ku-baac-report2.docx
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=meeting-invitation-qa.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=meeting-invitation-qa.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=meeting-invitation-qa.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=meeting-invitation-qa.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=schedule-meeting.pdf
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านัก
บรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑติพัฒ
นบริหารศาสตร์ ส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (เอกสารหมายเลข 9.2-
27 และเอกสารหมายเลข 9.2-28) 

ระดับผู้บริหารเครือข่าย
ประกันคุณภาพ วันที่ 28 
มิถุนายน 2559 
 

  7 มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้
จากการประกัน
คุณภาพหรืองานวิจัย
ด้านการประกัน
คุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป และ
เผยแพร่ให้หนว่ยงาน
อื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้น าระบบหรือ
โปรแกรมเพื่อน ามาพัฒนาในด้าน
ประกันคุณภาพ ดังนี ้
1. มีการน าระบบสารสนเทศ doku 
wiki มาใช้ในการบันทึกการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บไฟล์เอกสารหลักฐาน เกิด
ความเป็นระบบ ระเบียบ และสามารถ
หาเอกสารต่างๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว (เอกสารหมายเลข 9.2-29) 

2. มีการจัดคลังความรู้ในการจัดเก็บ
องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 9.2-
30) 

3. มีการน าแบบฟอร์มการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานแบบ ISO มาใช้ในศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 
9.2-31) 

9.2-29 ระบบสารสนเทศ 
doku wiki 
9.2-30 คลังความรู้ส าหรับ
จัดเก็บองค์ความรู้ของ
บุคลากร 
9.2-31 คู่มือปฏิบัติงานแบบ 
ISO 
 

 
 
 
 
 

http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=schedule-meeting.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=schedule-meeting.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=schedule-meeting.pdf
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=2e7efe&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Fintranet%2Fmanagement
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=2e7efe&media=http%3A%2F%2Flib.hcu.ac.th%2Fintranet%2Fmanagement
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=adb157&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=adb157&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?tok=adb157&media=http%3A%2F%2Fwww.lib.hcu.ac.th%2FKM%2F
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-work-flow.doc
http://lib.hcu.ac.th/intranet/management/lib/exe/fetch.php?media=20160611-work-flow.doc
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 9 ข้อ มีการด าเนินการ  6  ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ  7  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย์ฯ ซึ่งได้ด าเนินการตามนโยบาย  ระบบที่ก าหนด และให้ความส าคญั
เรื่องการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน มีการน าผลการประกันคุณภาพฯ มาปรับปรุงการท างาน  
 
สรุป 

ค่าเฉลี่ยประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
อยู่ในระดับดมีาก 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง: 
 ควรจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพต่อไป 
 

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


