รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ฉบับที่ 16
ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายในระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คํานํา
ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพการบริหารงานของ
ศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม (Common indicators) จากมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ และศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ (Specific indicators) ที่สอดคล้อง
กับภารกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 8 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพ (Self Assessment Report-SAR) เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการบริหารงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในปีการศึกษา
ต่อไป
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ประเภทตัวบ่งชี้
1
การบริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ร่วม
2
การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ร่วม
3
การพัฒนางานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ร่วม
4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม
ตัวบ่งชี้ร่วม
5
ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้สอดคล้อง
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
และสนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
6
ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซื้อ สามารถนําออกให้บริการได้
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
7
จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services)
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
8
ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
การนําเสนอรายงานประเมินตนเองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนํา ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่ ประวัติ ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และบุคลากร
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในปีนี้ตาม
ตัวบ่งชี้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการ
พัฒนา โดยแยกเป็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของแต่ละเกณฑ์การประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง

(นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์)
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการโดย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่าน 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการ ด้วยอัตรากําลัง 35
อัตรา ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 (เฉพาะ)

ชื่อตัวบ่งชี้

การบริหารของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนางานของหน่วยงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม
ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้สอดคล้อง
และสนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 6 (เฉพาะ) ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซื้อ สามารถนําออกให้บริการได้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 (เฉพาะ) จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services)
ตัวบ่งชี้ที่ 8 (เฉพาะ) ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินตนเอง
5
5
5
3.96
5
5
5
5
4.87

สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
โดยรวมของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังกล่าวข้างต้น มีผลการประเมินตนเองเกือบทุกตัวชี้วัดได้ค่าคะแนน 5 ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ได้รับคะแนน 3.96 ทําให้ผลการประเมินตนเองของศูนย์บรรณ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
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บทที่ 1 บทนํา
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดพร้อมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบริการวิชาการและใช้ชื่อว่า
“ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ในการดําเนินการระยะแรกนั้นใช้พื้นที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นทีท่ ําการชั่วคราว ต่อมาใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ย้ายตามการตั้งมหาวิทยาลัยมาที่ ถนนบางนา-ตราด (ปัจจุบนั คือ ถนนเทพรัตน)
ก.ม. 18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปิดบริการที่อาคารเรียน 1 มีพื้นทีป่ ระมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่
ทําการ 2 ห้อง คือ บริเวณชั้น 2 เป็นห้องบริการค้นคว้าสําหรับ คณาจารย์และนักศึกษา และบริเวณชั้น 3 เป็นห้อง
ทํางานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเป็น
อาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อทีใ่ ช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร ปฏิบัติงานภายใต้การดําเนินงานของ 4 แผนก
ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และ
สํานักงานเลขานุการ ในปี พ.ศ. 2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเลขานุการ และด้วยพันธกิจในการสร้างความเข้มแข็งด้าน
จีนศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีการจัดตั้งห้องสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน โดยมีการ
จัดตั้งห้องสมุดการแพทย์แผนจีน (ในปี พ.ศ. 2547) ห้องสมุดภาษาจีน (ในปี พ.ศ. 2550) และในปี พ.ศ. 2558 มี
การจัดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ตลอดจนมีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดทําฐานข้อมูล
หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2559-2560 มีการขยายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ ความร่วมมือการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด
สีเขียว รวมทั้งในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับรางวัลสํานักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว
(Green Library) ศูนย์บรรณสารสนเทศมีประวัติและพัฒนาการทั้งในด้านกายภาพ การปฏิบัติงาน การให้บริการ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยลําดับ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ กําหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความมี
ประสิทธิภาพ ด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในการทํางาน เพื่อพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้กําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ปณิธาน
แหล่งรวมวิชาการ พัฒนาความรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งสู่การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
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วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่มีศักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการต่อการเรียนรู้ และการ
เป็นห้องสมุดสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยด้าน
จีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งรวม
สารสนเทศการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงานด้วย
คุณธรรม
2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา โดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีส่ ่งเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มอี ยู่และที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต
3. พัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผรู้ ับบริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงหน้าที่ ที่เป็นผู้ให้บริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่
เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น
5. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอจะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
2. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค เกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่
สอดคล้องและตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุก
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถให้บุคลากรเป็นผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นห้องสมุดที่
มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใต้การบริหารและดําเนินงานโดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อํานวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ นางสาว
ปิยนุช ประใจครบุรี หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ นางสาวไพลิน จับใจ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้
นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์ เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ
รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 6

การบริหารงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนก
บริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการ บริหารงานโดยยึดถืออัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงาน การดําเนินงาน และการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2559
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โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บรรณสารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร
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ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปฏิบัติงานภายใต้การดําเนินงานของ 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการ ในปี พ.ศ.
2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานเลขานุการ โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในแต่ละแผนกและงาน ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ
มีหน้าที่ดูแลงานด้านงานบริหารและธุรการทั่วไป รับผิดชอบงานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์
ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ งานด้านบุคคล งานสารบรรณ การซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบ
สาธารณูปโภค ดูแลรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดเตรียมการประชุม และงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้ง งานของหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบในการอนุรักษ์และเผยแพร่ขอ้ มูลเอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดระบบ และบริหารงานจดหมายเหตุ ให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้าน
การประเมินคุณค่าและกําหนดอายุเอกสาร การจัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจัดทําเครื่องมือ
ช่วยค้น และการให้บริการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า
2. แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์หมวดหมู่ และลงรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการ
3. แผนกบริการสารสนเทศ
มีหน้าที่ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ในศูนย์บรรณสารสนเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดภายในและ
ต่างประเทศ บริการฝึกอบรมและปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด บริการตอบคําถาม ช่วยการค้นคว้าและให้คําแนะนํา
ในการสืบค้นข้อมูล และบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. แผนกทรัพยากรการเรียนรู้
มีหน้าที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ
บริการห้องฝึกภาษา บริการห้องชมภาพยนตร์ ให้คําแนะนําในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และ
การจัดกิจรรมส่งเสริมการใช้บริการสื่อการศึกษา ทําหน้าที่จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ทตี่ ้องบอกรับเป็นสมาชิก
พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแลเครือข่ายภายใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้บริการตอบคําถามและให้
คําปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์
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รายชื่อบุคลากรของหน่วยงาน
1. นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
2. นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์
หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3. นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
4. นางสาวไพลิน จับใจ
หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้
5. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
เลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ
6. นางสุวรรณา บรรณจิตร
บรรณารักษ์
7. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
บรรณารักษ์
8. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ
บรรณารักษ์
9. นายศุภโชค สังฆพันธ์
บรรณารักษ์
10. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย
บรรณารักษ์
11. นางยุพิน สุขุม
บรรณารักษ์
12. นายพิศิษฐ์ วีระดีตานนท์
บรรณารักษ์
13. นายภควัต ศรีสําราญ
บรรณารักษ์
14. นาวสาวสิรินันท์ ธรรมวิชัย
บรรณารักษ์
15. นางสาวบัวอัจฉรา โพธิ์จันทร์
บรรณารักษ์
16. นางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์
บรรณารักษ์
17. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. นายลัทธวัฒน์ ลิมปิรังสี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. นายทศพล ศิลาศาสตร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ
นักวิชาการจดหมายเหตุ
21. นางน้ําฝน อินทรสิทธิ์
นักวิชาการจดหมายเหตุ
22. นางสาวสุวรรณรัตน์ ไกรบุตดา
นักวิชาการจดหมายเหตุ
23. นางอุทัยรัตน์ หอมพินจิ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
24. นายปัญญา วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
25. นางสาวรุ่งทิวา ธัญญารักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
26. นางกิตญาภัทร รอดเพียร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
27. นางชลธิชา อําทะวงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
28. นางสาวสมศรี ประสมพงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
29. นางอุไรรัตน์ ผาสิน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
30. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ์
31. นางประภาพร เกิดแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
32. นายสนามพล พรมกอง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
33. นางพชรมน กรแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
34. นางรัชนี นิลขํา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
35. นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรสังวาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หมายเหตุ อาจารย์สุวัฒน์ เพ็ชรพาณิชยกุล คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ช่วยปฏิบัติงานแผนกบริการสารสนเทศ
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หน้า 10

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา 2559)
1. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ
กรรมการ
3. นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว
กรรมการ
4. นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู้แทน
กรรมการ
5. หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ
6. หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
กรรมการ
7. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้
กรรมการ
8. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ์
กรรมการ
9. นางสาวสมศรี ประสมพงษ์
กรรมการ
กรรมการ
10. นางอุทัยรัตน์ หอมพินิจ
11. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย
กรรมการ
12. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา
กรรมการ
13. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางรัชนี นิลขํา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ตารางที่ 1 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป
ภายใน ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2558

แนวทางพัฒนาในปีการศึกษา 2559

ผลการดําเนินการ

รวมตัวบ่งชี้เข้าด้วยกันหลีกเลี่ยงการ
ซ้ําซ้อนและเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ใหม่

พิจารณาจัดทําตัวบ่งชี้โดยเลี่ยงการซ้ําซ้อน

ดําเนินการแล้ว

ควรมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

มีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน

ดําเนินการแล้ว

ควรมีการกําหนดประเด็นความรู้ 1-2
เรื่องตามความเหมาะสม

มีการพิจารณาประเด็นความรูจ้ ากปัญหาใน
ทํางาน 1 เรือ่ ง และมีการจัดทําคู่มือเพื่อเป็นแนว
ปฎิบัติที่ดี

ดําเนินการแล้ว
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บทที่ 2 ผลการดําเนินการตาม
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
5 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 1.1-1 รายงานการ
ผลการวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผ่านการประชุม ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารของศูนย์บรรณโดยเชื่อมโยงกับ
บริหารศูนย์บรรณ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สารสนเทศ ครัง้ ที่ 1
(เอกสารหมายเลข 1.1-1 ) ซึ่งประกอบด้วย
และสอดคล้องกับ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
ผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนก และเลขานุการ มี 2559
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้ง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
1.1-2 แผนกลยุทธ์ระยะ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อุปสรรค หรือ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และ ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ประจําปี 2559 ที่มี
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ มหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ พิจารณาลงนามโดยรอง
การประจําปีที่มีการ ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบตั ิ อธิการบดี รศ. ดร. อุไร
การประจําปี ที่มีการกําหนดงบประมาณอย่าง พรรณ เจนวาณิชยา
กําหนดงบประมาณ
นนท์
ประกอบอย่างเหมาะสม เหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เพื่อให้บรรลุผลตามตัว เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 1.1-3 บันทึกข้อความ
บ่งชี้และเป้าหมายของ ประจําปี ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้เสนอให้ นําส่งประเมินแผน 12
รองอธิการบดีที่กํากับดูแล พิจารณาอนุมัติ แผน เดือน
แผนกลยุทธ์และ
1.1-4 ประเมินแผนกล
แผนปฏิบัติการประจําปี ฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-2) และผลการ
ยุทธ์ 12 เดือน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ประเมินแผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-3 ถึง
1.1-5 ประเมิน
ให้รองอธิการบดีที่ดูแล 1.1-5)
แผนปฏิบัติงานประจําปี
พิจารณาอนุมัติ แผนฯ
12 เดือน
และผลการประเมินแผน
ฯ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5 2 ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตาม
พันธกิจของศูนย์ / กอง
/ สํานัก และให้ความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

ผลการดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการบริหารความเสี่ยง
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตามคําสั่ง ที่
007/2559 (เอกสารหมายเลข 1.2-1) มีการ
ประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง (R1) ที่มีลักษณะสอดคล้องตามพันธ
กิจและการดําเนินงานของศูนย์ฯ(เอกสาร
หมายเลข 1.2-2) เสนอถึงงานตรวจสอบภายใน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งระบุความ
เสี่ยงของศูนย์ฯ ไว้ 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข
1.2-3) คือ
1. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น ฐานข้อมูลออนไลน์ราคาสูงขึ้นทุกปี
2. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง ที่สําคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ระบบและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากรสารสนเทศ
และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2560 (เอกสารหมายเลข 1.2-4) เพื่อจัดทํา
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
(R2) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ถึงงานตรวจสอบ
ภายใน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.2-5) และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (เอกสารหมายเลข
1.2-6) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (R3) (เอกสารหมายเลข 1.27) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ถึงงานตรวจสอบภาย
ภายใน ซึ่งจากผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ทําให้ความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม

หลักฐาน
1.2-1 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(คําสั่งที่ 007/2559)
1.2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่
1/2559
1.2-3 แผนบริหารความ
เสี่ยง ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (R1) บันทึก
นําส่ง
1.2-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้ง
ที่ 1/2560
1.2-5 รายงานผลการ
ติดตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (R2) บันทึก
นําส่ง
1.2-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้ง
ที่ 2/2560
1.2-7 ผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (R3) บันทึกนําส่ง
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5 3 มีการค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้
อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจ ภาระงานของ
ศูนย์ / กอง / สํานัก
อย่างเป็นระบบ โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง

ผลการดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการ
จัดการความรู้ของบุคลากร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-1) ในปี
การศึกษา 2559 มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรของศูนย์ฯ โดยบุคลากร
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งมีการทําคู่มอื การ
ติดตั้ง VPN (เอกสารหมายเลข 1.3-2) เพื่อการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอก
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และสามารถนํามาใช้ได้จริง
คณะกรรมการจัดการความรู้ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แนว
ปฏิบัติที่ดีในการติดตั้ง VPN นี้ ควรจะได้นํามา
เป็นประเด็นความรู้ให้บุคลากรทุกท่านของศูนย์
บรรณสารสนเทศ เรียนรู้ และสามารถถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากครอบคลุมพันธกิจ
ภาระงานของศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์บรรณ
สารสนเทศมีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในการสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ทตี่ ้อง
บอกรับเป็นสมาชิกนั้น มีราคาสูง และจะขึน้
ราคาทุกปี ซึ่งควรจะต้องมีการเข้าใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามาก
ที่สุด
ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรม
การสอนการติดตั้ง VPN ให้กับบุคลากร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการ
ติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox วันที่
16 มีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1.3-3
และ 1.3-4)
2. การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการ

หลักฐาน
1.3-1 คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ(คําสั่งที่
008/2559)
1.3-2 แนวปฏิบัติที่ดีใน
การติดตั้ง VPN
1.3-3 กิจกรรมการ
อบรม เรื่อง วิธีการ
ติดตั้งและการใช้งาน
VPN และ Dropbox
ครั้งที่ 1 วันที่ 16
มีนาคม 2560
1.3-4 รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 16 มีนาคม 2560
1.3-5 กิจกรรมการ
อบรม เรื่อง วิธีการ
ติดตั้งและการใช้งาน
VPN และ Dropbox
ครั้งที่ 2 วันที่ 30
มีนาคม 2560
1.3-6 รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 16

กก. ตน. ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox วันที่
30 มีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1.3-5
และ 1.3-6)
5 4 ผู้บริหารทุกระดับ* มี ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
การบริหารงาน ด้วยหลัก แผนก และเลขานุการ บริหารงานด้วยหลักธรร
ธรรมาภิบาลอย่าง
มาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ หลักประสิทธิผล
ที่อธิบายการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อํานวยการ หัวหน้า
อย่างชัดเจน
แผนก และเลขานุการ ร่วมวางแผนการ
ดําเนินการ โดยคํานึงผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและเพื่อความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เอกสาร
หมายเลข 1.4-1) ที่ตั้งไว้ มีการประเมินผลการ
ดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 1.4-2 ถึง 1.4-3)
และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-4 ถึง
1.4-5) เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน มา
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์
บรรณสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุดต่อไป

หลักประสิทธิภาพ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ รวมทั้ง
หัวหน้าแผนกและเลขานุการ มีการบริหารงาน
โดยพิจารณา ความต้องการของผู้ใช้บริการ เน้น

หลักฐาน

หลักประสิทธิผล
1.4-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา
2559 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
1.4-2 เอกสารสรุปผล
การประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
(6 เดือน)
1.4-3 เอกสารสรุปผล
การประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
(12 เดือน)
1.4-4 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.พ.
60 วาระเพื่อพิจารณา
1.4-5 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 13 วันที่ 6 ก.ค.
60 วาระเพื่อพิจารณา
หลักประสิทธิภาพ
1.4-6 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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ผลการดําเนินงาน
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ซึ่งในการ
ดําเนินงานต่างๆ จะต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี
การประชุมผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเห็นที่พ้อง
ต้องกันหรือฉันทามติ ตัวอย่างเช่น
- การลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความรู้
ประสบการณ์ในเรื่องการประกันคุณภาพ การ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ กับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
บุคลากรเอง ได้นํามาพิจารณาร่วมกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2559
(เอกสารหมายเลข 1.4-6)
- การจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ScienceDirect
ที่มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีการบอกรับเพื่อเป็น
การสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษา
ค้นคว้า และต้องต่ออายุการบอกรับทุกปี ซึง่ แต่
ละปี จะมีการขึ้นราคา 6-8 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มี
การพิจารณาการบอกรับแบบ 3 ปี ต่อเนื่อง โดย
มีอัตราการขึ้นราคาลดลง เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์
ทําให้ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย จึง
ได้นํามาพิจารณาร่วมกันที่การประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 10 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 วาระเพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.4-7)
นอกจากนี้ มีการจัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงงาน
(เอกสารหมายเลข 1.4-8)

หลักฐาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 3
สิงหาคม 2559 วาระที่
4 เพื่อพิจารณา
1.4-7 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 11
มกราคม 2560 วาระที่
4 เพื่อพิจารณา
1.4-8 การจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
และนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะ ปี
การศึกษา 2558
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ผลการดําเนินงาน
หลักการตอบสนอง
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปฏิบัติ
และมอบหมายเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าแผนก
และเลขานุการ ในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดทําคู่มือการใช้งาน
ห้องสมุด 3 ภาษา (เอกสารหมายเลข 1.4-9)
เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีการใช้ทั้ง 3 ภาษา และการ
จัดทําเว็บไซต์ภาษาจีน (เอกสารหมายเลข 1.410) เพื่อตอบสนอง
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นําด้านจีน
ศึกษา สามารถศึกษาวิธีการใช้บริการได้ ศูนย์
บรรณสารสนเทศเห็นผู้ใช้บริการเป็นสําคัญใน
การให้บริการสารสนเทศเร่งด่วน (เอกสาร
หมายเลข 1.4-11) การขยายจํานวนวันในการ
ให้บริการหนังสือที่เพิ่มมากขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-12) และศูนย์บรรณสารสนเทศ
ได้มีการนําข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ (หมายเลขเอกสาร 1.413) และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (เอกสาร
หมายเลข 1.4-14) มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทํางานของศูนย์บรรณสารสนเทศต่อไป

หลักฐาน
หลักการตอบสนอง
1.4-9 คู่มือการใช้งาน
ห้องสมุด
1.4-10 เว็บไซต์
ภาษาจีน
1.4-11 บริการ
สารสนเทศเร่งด่วน
1.4-12 บันทึกการให้
ขยายวันยืมมากขึ้น
1.4-13 การปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะ จาก
แบบประเมินความพึง
พอใจ ปีการศึกษา
2558
1.4-14 ข้อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียน (สัมภาษณ์
ผู้อํานวยการ)

หลักภาระรับผิดชอบ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
แผนกและเลขานุการ ได้ดําเนินงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว้ มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีที่
สอดคล้องกับภาระงาน (เอกสารหมายเลข 1.415) มีการประชุมเพื่อดําเนินงานของศูนย์ฯ
รวมทั้งการติดตามงาน การแก้ไขปัญหาในการ
ทํางานของศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 1.4-16)

หลักภาระรับผิดชอบ
1.4-15 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา
2559 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
1.4-16 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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ผลการดําเนินงาน
หลักความโปร่งใส
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อาํ นวยการ ได้
มอบหมายนโยบายในการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส ตั้งแต่การจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ (หัวหน้าแผนกจัดหาฯ) โดยเฉพาะ
หนังสือซื้อ ที่ตอ้ งมีการนําเสนอการพิจารณาการ
สั่งซื้อ ต่อคณบดี (เอกสารหมายเลข 1.4-17)
และมีการแจ้งผลการใช้งบประมาณ (โดย
เลขานุการ) ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แต่ละคณะเพื่อความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ทุกกระบวนการ (เอกสารหมายเลข 1.4-18) มี
การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จากบุคลากรของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ และกองพัสดุ (เอกสารหมายเลข
1.4-19) รวมทั้งการคิดค่าปรับในการคืนหนังสือ
เกินกําหนด (แผนกทรัพยากรฯ และแผนก
บริการฯ) ที่ต้องคิดคํานวณค่าปรับอย่างละเอียด
รอบคอบ และถูกต้อง และดําเนินการจัดส่ง
ค่าปรับและจํานวนเงินให้กองคลัง (เอกสาร
หมายเลข 1.4-20)
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
แผนกและเลขานุการ บริหารงานโดยให้
บุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารสนเทศ มีส่วน
ร่วมงานในกิจกรรมต่างๆ จากการทํางานในชุด
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณ-สารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 1.4-21) คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ศูนย์บรรณ-สารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-22) คณะกรรมการ การอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกสาร

หลักฐาน
หลักความโปร่งใส
1.4-17 เอกสารการ
เสนอซื้อต่ออธิการบดี
ผ่านรองอธิการบดี
1.4-18 รายงานการใช้
งบประมาณในการ
จัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศของแต่ละ
คณะ ที่ส่งแจ้งไปยังคณะ
ต่างๆ บันทึกนําในการ
ส่ง
1.4-19 เอกสารการ
ตรวจรับ
1.4-20 รายการการส่ง
ค่าปรับ

หลักการมีส่วนร่วม
1.4-21 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์
บรรณสารสนเทศ (คําสั่ง
ที่ 006/2559)
1.4-22 คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
(คําสั่งที่ 008/2559)
1.4-23 คําสั่งศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ที่
001/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
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ผลการดําเนินงาน
หมายเลข 1.4-23) เป็นต้น รวมทั้งจัดช่องทางใน
การให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีสว่ นร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะ ทาง
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 1.4-24)
รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นต่างๆ แบบซึ่งหน้า
หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-25)

หลักฐาน
คณะกรรมการ การ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
1.4-24 การเสนอแนะ
1.4-25 ข้อเสนอแนะ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
เมล์ โฟเดอร์เมล์
หลักการกระจายอํานาจ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีนโยบายใน libhcu@hotmail.com
การให้หัวหน้าแผนกและเลขานุการ รวมทั้ง
หลักการกระจาย
บุคลากร มีอํานาจในการตัดสินใจตามงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ อํานาจ
1.4-26 สัมภาษณ์
ตอบสนองได้ทันต่อผู้ใช้บริการ (สัมภาษณ์
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก 1.4-26)

หลักนิตธิ รรม
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
แผนกและเลขานุการ ร่วมบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ โดยยึดหลักความถูกต้องในการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และให้บริการที่มีขอบเขตภายใต้
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เช่น เปิดทํา
การตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1.4-27) ระเบียบการ
ให้บริการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-28) รวมทั้งการอยู่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการที่หัวหน้าแผนก เลขานุการ
รวมทั้งผู้อํานวยการ พิจารณา กํากับการอยู่เวร
และรับทราบการแลกเปลี่ยนเวร (เอกสาร
หมายเลข 1.4-29)

หลักนิตธิ รรม
1.4-27 ปฏิทิน
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
1.4-28 ระเบียบการ
ให้บริการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
1.4-29 เอกสารการ
เซ็นต์ชื่ออยู่เวร และ
เอกสารรับทราบการ
แลกเปลี่ยนเวร
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ผลการดําเนินงาน
หลักความเสมอภาค
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
แผนกและเลขานุการ ให้ความสําคัญในการ
ทํางานโดยยึดหลักความเสมอภาค ให้โอกาสแก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามความสามารถ
และเหมาะสม หรือความถนัดของบุคลากร มี
การมอบหมายให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นระดับ
หัวหน้า ระดับบรรณารักษ์สายวิชาชีพ หรือ
ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทํางานร่วมกันในรูป
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เอกสารหมายเลข
1.4-30 - เอกสารหมายเลข 1.4-34) รวมทั้งมี
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกระดับ
ทุกเชื้อชาติ ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1.4-35)

หลักฐาน
หลักความเสมอภาค
1.4-30 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์
บรรณสารสนเทศ (คําสั่ง
ที่ 006/2559)
1.4-31 คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
(คําสั่งที่ 008/2559)
1.4-32 คําสั่งศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ที่
001/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ การ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
1.4-33 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(คําสั่งที่ 007/2559)
1.4-34 คณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรม
คุณภาพ 7 ส ศูนย์
บรรณสารสนเทศ
(009/2559)
1.4-35 บัญชีรายชื่อของ
ผู้ใช้ที่มีนักศึกษา
อาจารย์ ทุกเชื้อชาติ

หลักฉันทามติ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้า
แผนกและเลขานุการ ใช้หลักฉันทามติในการ

หลักฉันทามติ
1.4-36 การปรับเปลี่ยน
การอยู่เวร นําเสนอเพื่อ
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5 5 มีการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพตาม
ระบบและกลไกที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของศูนย์
/ กอง / สํานัก ที่ได้
ปรับให้การดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ทํางานร่วมกัน โดยรับฟังความคิดเห็นจาก
หัวหน้าแผนก เลขานุการ ผู้รว่ มงาน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศ เช่น การปรับเปลี่ยนการอยู่เวร
(เอกสารหมายเลข 1.4-36) การขอความเห็นถึง
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ
การปิด เปิดไฟ และการแจ้งซ่อม (เอกสาร
หมายเลข 1.4-37)

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-1) โดยมีบุคลากรภายนอกศูนย์
บรรณสารสนเทศ ที่เป็นผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา
เข้าร่วมประชุม มีการจัดทําแผนประกันคุณภาพ

หลักฐาน
พิจารณาในการการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บรรณ
สารสนเทศครัง้ ที่ 4 วันที่
1 กันยายน 2559 วาระ
ที่ 4 เพื่อพิจารณา และ
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 5 วันที่ 14
กันยายน 2559 วาระ
สืบเนื่อง
1.4-37 การขอ
ความเห็นถึงความ
รับผิดชอบของบุคลากร
ที่ต้องรับผิดชอบการปิด
เปิดไฟ และการแจ้งซ่อม
นําเสนอเพื่อพิจารณาใน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 6 วันที่ 27
กันยายน 2559 วาระ
เพื่อพิจารณา
1.5-1 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป ศูนย์
บรรณสารสนเทศ (คําสั่ง
ที่ 006/2559)
1.5-2 แผนดําเนินการ
ประกันคุณภาพศูนย์
บรรณสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2559
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เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานของ
หน่วยงานตามปกติที่
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 1.5-2) มีการจัดทําตัวบ่งชี้
คุณภาพร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-3) และมีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-4 ถึง 1.5-6) มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแก่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-7) และ
จัดทําแบบประเมินตนเอง ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.5-8) เพื่อรอรับ
การประเมินประกันคุณภาพศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักฐาน
1.5-3 ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ร่วม ปีการศึกษา
2559 และตัวบ่งชี้
เฉพาะของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ปีการศึกษา
2559
1.5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ การ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 21
ตุลาคม 2559
1.5-5 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ครัง้ ที่
1/2560 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560
1.5-6 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 21 กรกฎาคม
2560
1.5-7 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ
1.5-8 รายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR
2559) ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ
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หมายเหตุ
* ผู้บริหารทุกระดับ หมายถึง ผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนก รวมถึงเลขานุการ ศูนย์ / สํานัก การเขียนผล
ดําเนินการให้เขียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อํานวยการ และกลุ่มหัวหน้าแผนก / เลขานุการ
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

5

บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 1
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการประชุมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ และจัดทํา
กลยุทธ์ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติงาน
จํานวน 39 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุตามตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.87
และมีการประเมินผลการดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีการติดตามแผนของทุกแผนกเพื่อนํามาผลมาปรับปรุง
การดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารสนเทศ การจัดการความรู้ ที่
สอดคล้องตามพันธกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์ของ
การประกันคุณภาพ
สรุป
ค่าเฉลี่ยประเมินตนเอง การบริหารของหน่วยงาน เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรมีความตั้งใจ และมีความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่าง
ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
1. การจัดลําดับความสําคัญของงาน
2. การบริหารเวลา

รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 25

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ / ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
5 1 มีการมอบหมายงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดกลยุทธ์ 2.1-1 แฟ้มหมายเลข
บุคลากรเป็นรายบุคคล ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ 4.2.1 การมอบหมายงาน
(Job Assignment) โดย กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนํามากําหนด บุคลากรเป็นรายบุคคล
กําหนด KPI และ
เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์ฯ โดยมี (Job Assignment เป้าหมายของงานที่
การกําหนดงานไปตามแต่ละแผนก และแต่ละ JAS) จํานวน 34 คน
ชัดเจน
บุคคล ผ่านการมอบหมายงานบุคลากรเป็น
รายบุคคล (Job Assignment) (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1) มีการกําหนดตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicator-KPI) และเป้าหมาย
ของงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ศูนย์ฯ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์ฯ
มีการมอบหมายและลงนาม โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
มอบหมายหัวหน้าแผนก และเลขานุการ ใน
การกํากับดูแล งานของแผนก และแต่ละ
บุคคล เพื่อให้เป็นตามตัวบ่งชี้และบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้
5 2 มีการประเมินผลการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อาํ นวยการ มีการ 2.2-1 แฟ้มเอกสาร 4.2.1
เอกสารการมอบหมายที่มี
ดําเนินงานตาม KPI ใน มอบหมายให้หวั หน้าแผนกและเลขานุการ
ข้อ 1 ทุก 6 เดือน ในแต่ กํากับดูแลงานของแต่ละแผนก แต่ละบุคคล การรายงานผลการ
ละปีการศึกษา
โดยกําหนดให้มีการรายงานดําเนินการงาน ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
ของแต่ละบุคคลตาม KPI ที่กําหนดไว้ใน Job (1 สิงหาคม 2559 - 31
Assignment ทุก 6 เดือน (เอกสารหมายเลข มกราคม 2560 มีการลง
2.2-1) และมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา นาม วันที่ 14 ก.พ. 60)
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมกันประเมินผล และเอกสารใบ
การดําเนินงาน
ประเมินผลการ
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

5 3 ศูนย์ / กอง / สํานัก มี
การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่ไม่บรรลุตาม
KPI ในข้อ 1 (ผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
ตาม KPI น้อยกว่าร้อยละ
80) เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานทุก
6 เดือนในแต่ละปี
การศึกษา

หลักฐาน
ดําเนินงาน ตามข้อตกลง
ภาระงาน
2.3-1การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการ
ประเมินหัวหน้าแผนกและเลขานุการ และ
มอบหมายให้หวั หน้าแผนกและเลขานุการ
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ใน
แผนก โดยมีการนําผลการดําเนินงานเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.3-1) เพื่อ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละ
แผนก ซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์
บรรณสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้
มากกว่า ร้อยละ 80
5 4 มีการดําเนินการปรับปรุง ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผลการปฎิบัติงานของ ตามแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากร บรรลุตาม KPI ในข้อ 1 มากกว่า
ในข้อ 3 อย่างเป็น
ร้อยละ 80
รูปธรรม
5 5 บุคลากรในศูนย์ / กอง / ผลการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผล 2.5-1 การประชุม
สํานัก จํานวนร้อยละ 70 การประเมินการปฏิบัติงานตาม JAS ของ
คณะกรรมการบริหาร
มีผลการประเมินการ
บุคลากร เกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยนับจาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 13 วันที่ 6
ดําเนินงานบรรลุตาม KPI บุคลากรจํานวน 31 คน คิดเป็น 100
กรกฎาคม 2560
ในข้อ 1 ไม่น้อยกว่าร้อย เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรทั้งศูนย์บรรณ
ละ 80
สารสนเทศ (นับเฉพาะบุคลากรที่ทํางานครบ (รอบ 11 เดือน)
ปี) (เอกสารหมายเลข 2.5-1)
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 2
การพัฒนนาบุคลากร โดยการมอบหมายงานบุคลากรเป็นรายบุคคล (Job Assignment) มีการกําหนด
KPI และเป้าหมายของงานที่ชัดเจน ทําให้บุคลากรมีความเข้าใจและชัดเจนในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น และมีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ซึ่งบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ พยายามทําความเข้าใจและปฏิบัติงาน
ตาม KPI ที่ได้รบั มอบหมายอย่างตั้งใจ ทําให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนบรรลุตามเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับการแนะนํา และให้ความรู้ในการทํา JAS จากผู้บริหารทุก
ระดับ จึงทําให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งบรรลุตามตัวบ่งชี้ทุกตัวที่ได้รับมอบหมาย โดย
ผู้บริหารทําหน้าที่ Coaching ให้ความรู้และแนะนําการปฏิบัติงานควบคู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทําให้เกิดผล
การปฏิบัติที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ , ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
5 1 ศูนย์/กอง/สํานัก มี ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการศึกษาปัญหาของ 3.1-1 รายชื่อบุคลากรของ
การศึกษาปัญหาของ หน่วยงานเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการทํา R to R ศูนย์บรรณสารสนเทศในการ
เข้าอบรม R2R
หน่วยงานเพื่อ
โดยการเข้าร่วมกิจกรรม R to R ของกอง
คัดเลือกหัวข้อทํา R ทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.1-1) 3.1-2 ประเด็นปัญหา R2R
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
to R
และร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาจากงาน
จดหมายเหตุ โดยมีชื่อโครงการว่า “ระบบการ 3.1-3 โครงการ R2R
ประเด็นปัญหาปรากฏอยู่ใน
จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (คณะวิชา)”
(เอกสารหมายเลข 3.1-2) และมีการวิเคราะห์ หน้า 1 ของเอกสารโครงการ
ประเด็นปัญหาอย่างละเอียด (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3)
5 2 มีการทําวิจัยเพื่อ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการศึกษา วิเคราะห์ 3.2-1 โครงการ R2R การ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ R วิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์และ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการแก้ไข
ปัญหาแสดงผลเป็นแผนภูมิ
to R
นําเสนอในรูปแผนภูมิก้างปลา (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1)
ก้างปลา ปรากฏอยู่ในหน้า 3
ของเอกสารโครงการ
5 3 มีการทําแผนพัฒนา ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดทําแผนพัฒนา 3.3-1 โครงการ R2R การ
เพื่อปรับปรุงการ เพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R ทําแผนดําเนินงานปรากฏ
ทํางานจากผลการ (เอกสารหมายเฃข 3.3-1) โดยมีการกําหนด อยู่ในหน้า 5 ของเอกสาร
ทํา R to R
ช่วงเวลาในการดําเนินการตามแผนที่วางไว้ใน โครงการ
โครงการ คือ ช่วงเดือน ธันวาคม 2559 ถึง
เดือนมิถุนายน 2560
5 4 มีการดําเนินงานตาม งานจดหมายเหตุได้ดําเนินงานตามแผนที่
3.4-1 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
แผนพัฒนาการ
กําหนดไว้ ทุกขั้นตอน และเกิดเป็นการ
จํานวนข้อมูลทีส่ ามารถนําเข้า
ปรับปรุงการทํางาน ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ
ฐานข้อมูลจากการส่งข้อมูล
1. มีการทําบันทึกข้อความจากศูนย์บรรณ- ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน

ผลดําเนินงาน
สารสนเทศ ไปยังคณะวิชา เพื่อจัดส่ง
เอกสารดิจิทัล มายังผู้รับผิดชอบ คือ งาน
จดหมายเหตุ
2. คณะวิชา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ จัดส่งเอกสารดิจิทัล มายัง งาน
จดหมายเหตุ
3. งานจดหมายเหตุ จัดแยกประเภทของ
เอกสารไฟล์ดิจิทัลที่ส่งมาเป็นโฟลเดอร์
4. งานจดหมายเหตุ จัดการไฟล์ดิจิทัลโดย
การปรับขนาดของไฟล์ ตกแต่งไฟล์ ใส่เมทา
ดาทา กําหนดเป็น PDF/A เพื่อการจัดทําเป็น
archives และใส่ security ของไฟล์ ตาม
มาตรฐานการจัดการไฟล์ดิจิทัลอย่างมี
มาตรฐาน
5. งานจดหมายเหตุนําเข้าไฟล์ดิจิทัลของ
คณะวิชา เข้าระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
ตามหลักการลงรายการที่เป็นมาตรฐาน
ปัจจุบัน สามารถจัดการไฟล์ดิจิทัล ให้มี
มาตรฐาน และสามารถนําเข้าข้อมูลใน
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 10 ระเบียน และ
สามารถสืบค้นเอกสารของคณะวิชา ดังกล่าว
ได้ที่ http://www.lib.hcu.ac.th/archive/
(เอกสารหมายเลข 3.4-1)
5 5 มีผลการดําเนินงาน งานจดหมายเหตุ ได้ดําเนินการนําไฟล์ที่ได้รับ
จากการปรับปรุงดี จากคณะที่ส่งมอบไฟล์มาให้ มาจัดการ
ขึ้น อย่างเป็น
หมวดหมู่ของเอกสาร การจัดการไฟล์ดิจิทัลให้
รูปธรรมชัดเจน
มีมาตรฐานโดยการลงเมทาดาทา การใส่
security เพื่อการป้องกันการแก้ไขไฟล์ เป็น
ต้น และได้มีการนําเข้าระบบฐานข้อมูล
จดหมายเหตุ (เอกสารหมายเลข 3.5-1) ได้
จํานวน 10 ระเบียน พร้อมได้จัดทํารายงาน
โครงการ R2R นี้ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และแนวทางที่จะแก้ไข (เอกสาร

หลักฐาน
10 ระเบียน และสามารถ
สืบค้นได้

3.5-1 ฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุ
http://www.lib.hcu.ac.th
/archive/
3.5-2 รายงานโครงการ R2R
โครงการ “ระบบการจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ (คณะ
วิชา)”
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ผลดําเนินงาน
หมายเลข 3.5-2) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักฐาน

หมายเหตุ
- เกณฑ์ข้อ 1 – 3 หมายถึง ผลดําเนินงานใน ปีการศึกษา 2559
- เกณฑ์ข้อ 4 – 5 หมายถึง หน่วยงานสามารถนําแผนการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2558 และพัฒนาในปี
การศึกษา 2559 มานําเสนอได้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 3
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนางานโดยมีการวิจัยจากงานประจํา หรือ Routine
to Research (R to R) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ เกิดมุมมองและมีแนวคิดในการศึกษา วิจัย เบือ้ งต้น จากงานที่ปฏิบัติเป็นประจํา โดยในปีการศึกษา
2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรม R to R กับทางมหาวิทยาลัย และเสนอโครงการ เรื่อง ระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมาย
เหตุ (คณะวิชา) โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างเป็นระบบ ทําให้เกิดแนวทางในการพัฒนางาน อันจะนําไปสู่
การพัฒนางานจดหมายเหตุในลักษณะที่เป็นดิจิทัล และจะมีผลการใช้ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
สรุป
ค่าเฉลี่ยประเมินตนเอง เกณฑ์ข้อที่ 3 การพัฒนาตนเอง เท่ากับ 5 อยูใ่ นระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความคิดเชิงตรรกะที่ดีมากในการคิด วิเคราะห์ สภาพปัญหา และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีกว่า รวมทั้งมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีการ
ทํางานเป็นทีมที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
ขาดความมั่นใจในสิ่งที่นําเสนอ ทั้งๆ ที่เป็นแนวความคิดที่ดี และถูกต้อง

รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 31

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5

ผลการประเมินตนเอง
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการ ตระหนักถึงความพึงพอใจขอผู้รับบริการเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเสียงจากผู้รับบริการเป็นเสียงสะท้อนการทํางานหรือการให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยในปี
การศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็น
ตัวกลางในการส่งและรับแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการศูนย์บรรณสารสนเทศ จากแบบสอบถาม
ที่แจกจํานวน 500 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจํานวน 423 ฉบับ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้รบั คะแนนความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ดี (3.96) ซึ่งข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ สถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ (4.11)
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหลายช่องทาง (3.80) (เอกสารหมายเลข 4.1-1)
หลักฐาน
4.1-1 สรุปและอภิปรายผล การสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจําปี
การศึกษา 2559
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ
4.03

บรรลุเป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3.96

3.96

บรรลุเป้าหมาย

4.03

บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (3.96) ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพของการให้บริการเพื่อพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป
สรุป
ค่าเฉลี่ยประเมินตนเอง เกณฑ์ข้อที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม เท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับ
ดี
รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 32

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความพร้อมในการให้บริการด้วยทักษะ ความรู้ และจิตใจที่พร้อม
ให้บริการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
ขาดโครงสร้างพื้นฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกบางอย่างที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะส่งผลให้การบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น

รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 33

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัย (สํานักงานเลขานุการ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิชาได้ส่งรายชื่อหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 869 ชื่อเรื่อง จํานวน 913 เล่ม ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยสํานักเลขานุการ
สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ จํานวน 738 ชื่อเรื่อง จํานวน 778 เล่ม (เอกสารสารหมายเลข 5.1-1) คิดเป็นร้อยละ
84.92
หลักฐาน
5.1-1 สรุปการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
80%

ผลดําเนินงาน
84.92

คะแนนประเมิน
จากตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 5
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย โดยงานจัดซื้อ
สํานักงานเลขานุการ ได้ปฏิบัติงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทีส่ อดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ถึงพร้อมด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และท้นตามกําหนดเวลา รวมทั้งมีการทวนสอบการปฏิบัติงานด้วยการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ
สรุป
ค่าเฉลี่ยในประเมินตนเอง เกณฑ์ขอ้ ที่ 5 ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้สอดคล้องและ
สนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย เท่ากับ 5 อยูใ่ นระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน มีความเอาใจใส่กับงานทีท่ ําทุกขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยความละเอียด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 34

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซือ้ สามารถนําออกให้บริการได้ (แผนกจัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
ผลการประเมินตนเอง
แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ VTLS เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559-มิถุนายน
2560) รวมระยะเวลา 11 เดือน มีจํานวนรายการทรัพยากรที่จัดซื้อและนําเข้าข้อมูลในระบบจัดหา รวมทั้งสิ้น
2,670 ชื่อเรื่อง เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วรวม 2,219 ชื่อเรื่อง เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์รวม
451 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.10 (เอกสารหมายเลข 6.1-1)
หลักฐาน
6.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
บรรลุเป้าหมาย
จากตนเอง
80%
83.10
5
บรรลุเป้าหมาย
ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 6
แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีความตระหนักถึงความคุ้มค่าของงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เข้ามาเพื่อบริการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย จึงพยายามเร่งการลง
รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ และสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการในการเรียน การสอน และการค้นคว้า วิจัย และเพื่อจะได้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้น อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
สรุป
ค่าเฉลี่ยในการประเมินตนเองตัวบ่งชี้เฉพาะที่ 6 ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซื้อ สามารถนําออกให้บริการ
ได้ เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน เข้าใจในหลักการของงานที่ปฏิบัติ เพื่อผู้ใช้บริการและเพื่อความคุ้มค่า
ในการใช้งบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
รายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฉบับที่ 16

หน้า 35

ตัวบ่งชี้ที่ 7 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2 บริการ จํานวน 3 บริการ

คะแนน 4
จํานวน 4 บริการ

คะแนน 5
จํานวนมากกว่า หรือ
เท่ากับ 5 บริการ

ผลการประเมินตนเอง
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ที่มใี ห้บริการ อย่าง
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และคุ้มค่า จึงได้กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่
มีให้บริการ โดยเป็นการให้บริการเชิงรุก หรือ Proactive Services สําหรับในปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนกบริการสารสนเทศ ได้ให้บริการเชิงรุก จํานวน 7 บริการ ดังนี้
1. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย WorldShareILL
ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหรือระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยห้องสมุดไม่
จําเป็นต้องมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณของแต่ละแห่ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีพันธกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย จึง
ได้เข้าร่วมเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุด OCLC WordlShareILL โดยสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก
ห้องสมุดในประเทศไทยจํานวน 6 แห่งและจากห้องสมุดต่างประเทศ จํานวน 7,200 แห่ง จาก 149 ประเทศทั่ว
โลก จึงนับว่าเป็นบริการเชิงรุก ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน แห่งเดียวที่เข้าร่วมใน
เครือข่ายนี้ อันเป็นการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง และเริ่มมีจาํ นวนการขอใช้บริการ
(เอกสารหมายเลข 7.1-1) จํานวน 17 รายการ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการใช้
บริการต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 7.1-2) การทําบันทึกประชาสัมพันธ์บริการไปยังแต่ละ
คณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-3) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 7.1-4) และทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.1-5)
หลักฐาน
7.1-1 จํานวนการขอใช้บริการ
7.1-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์
7.1-3 บันทึกประชาสัมพันธ์บริการ
7.1-4 ทางสื่อสังคมออนไลน์
7.1-5 เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
2. บริการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักในการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าใช้
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ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข 7.2-1) โดย
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถเข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละแห่งที่เป็นเครือข่าย ซึง่ ประกอบด้วย สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สํานักบรรณสารการพัฒนา (นิด้า) หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการประชาสัมพันธ์บริการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณ-สารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 7.2-2) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 7.2-3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-4) การทําบันทึกประชาสัมพันธ์บริการไปยังแต่ละคณะ (เอกสารหมายเลข 7.2-5)
หลักฐาน
7.2-1 เอกสารลงนามความร่วมมือ
7.2-2 Banner เว็บไซต์
7.2-3 ทางสื่อสังคมออนไลน์
7.2-4 บอร์ดประชาสัมพันธ์
7.2-5 ทางสื่อสังคมออนไลน์
3. บริการยืมไม่อั้นวัน Birthday
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม ยืมไม่อนั้ วัน Birthday เพื่อต้องการให้มีอัตราการยืม เพิ่มมากขึน้
อันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า หนังสือที่จัดหาเข้ามาในศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยเฉพาะการจัดซื้อนั้น มีการใช้
ประโยชน์จริง มีการยืมอ่าน จึงได้เพิ่มจํานวนเล่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นในผู้ใช้บริการต้องการยืมมากขึ้น โดยให้สิทธิ์
พิเศษดังกล่าว ยืมได้มากตามที่ต้องการในวันเกิด และมีการเก็บสถิติการใช้บริการดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานและ
เพื่อนํามาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.3-1)
หลักฐาน
7.3-1 สถิติการใช้บริการยืมไม่อั้นวัน Birthday
4. กิจกรรม Be My Guest เพราะคุณ คือ คนพิเศษ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เริ่มจัดกิจกรรม Be My Guest เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ การให้บริการ การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด รวมทัง้ เป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักใน
เรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อีกด้วย โดยมีการออกบูธของศูนย์บรรณสารสนเทศ และร้านค้า จํานวน 6 บูธ และรองอธิการบดี รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ให้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงาน (เอกสารหมายเลข 7.4-1) มี
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 268 คน (เอกสารหมายเลข 7.4-2) เป็นกิจกรรมที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ไม่เคยมีการ
จัดมาก่อน ทําให้ผู้ใช้บริการทราบกิจกรรมและบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ใช้บริการและศูนย์บรรณสารสนเทศมากขึ้น ผู้ใช้บริการรับทราบเรื่องการประหยัดพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลักฐาน
7.4-1 ภาพบรรยากาศ
7.4-2 สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
5. บริการยืมมากได้รางวัล
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พยายามให้มีการยืมหนังสือที่จัดซื้อและจัดหาเข้ามาที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้
เกิดความคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรม ยืมมาก ได้รางวัล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีสถิติการยืมหนังสือมากขึน้ โดยมีของที่
ระลึกเป็นรางวัลให้กับผูใ้ ช้บริการที่มีจํานวนการยืมสําหรับผู้ใช้แต่ละประเภท (เอกสารหมายเลข 7.5-1 และ
เอกสารหมายเลข 7.5-2)
หลักฐาน
7.5-1 สถิติการยืม
7.5-2 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
6. บริการความรู้สู่ชุมชน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหนังสือจํานวนมากในแต่ละปี ที่ได้มาด้วยการรับบริจาค และพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือมีจํานวนมากเกินความจําเป็น จึงได้มีการพิจารณาการนําหนังสือเหล่านี้ ส่งต่อให้เกิด
ประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ เช่น การศึกษานอกระบบโรงเรียน ห้องสมุด
เรือนจํา สมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งสามารถบริหารจัดการหนังสือเหล่านั้นได้ระดับหนึ่ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมี
แนวความคิดในการนําหนังสือเหล่านี้ มาบริจาคในชุมชน เช่น ตลาดนัดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่
หนังสือเป็นการให้ฟรี สําหรับผู้ที่ต้องการหรือสนใจหนังสือ ซึ่งอาจจะเกิดจากไม่มีกําลังทรัพย์ในการจัดซื้อ หรือเป็น
หนังสือที่ไม่มีการซื้อขายในร้านหนังสือทั่วไป โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
การสร้างความตระหนักด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมทั้ง
ผู้ค้าขายในตลาดนัด สามารถมาเลือกหยิบหนังสือที่สนใจกลับไปอ่านได้ฟรี โดยในปีการศึกษา 2559 มีการจัด
กิจกรรมบริการหนังสือสู่ชุมชน จํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2559 กิจกรรม “ศบส… ทําดีเพื่อพ่อ : นําความรู้สู่ชุมชน” วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 11.00 – 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 243 คน (เอกสารหมายเลข 7.6-1 และ เอกสารหมายเลข
7.6-2)
ครั้งที่ 2/2559 กิจกรรม “ศบส…นําความรู้สู่ชุมชน” Happy Valentine’s Day วันอังคารที่ 14
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 107 คน (เอกสารหมายเลข 7.6-3 และ
เอกสารหมายเลข 7.6-4)
หลักฐาน
7.6-1 ภาพกิจกรรม
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7.6-2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1
7.6-3 ภาพกิจกรรม
7.6-4 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2
7. บริการ มุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your mind)
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม มุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your
mind) เพื่อเป็นการนําหนังสือเพื่อต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเข้าใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยการนํา
หนังสือดังกล่าว มาจัดแสดงไว้ที่โถงหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ ประเภททีห่ นังสือที่นํามาจัดแสดง รวมถึงหนังสือที่
เข้ามาใหม่ เพื่อจะได้ติดตามหนังสือที่ออกพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วและทันที หนังสือที่
ได้รับรางวัล หนังสือที่ มียอดการยืมน้อย โดยการยืดหลักการทฤษฎี Long tail คือ make everything available
และ make it easy หรือ make it Fast and Convenient เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึง
ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 7.7-1) มีจํานวนการยืม 306 คน และ จํานวน 562 เล่ม (เอกสารหมายเลข 7.7-2)
หลักฐาน
7.7-1 ภาพมุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your mind)
7.7-2 สถิติการยืมมุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your mind)
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
จํานวน 5 บริการ

ผลดําเนินงาน
7 บริการ

คะแนนประเมิน
จากตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 7
จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) โดยแผนกบริการสารสนเทศ ที่พยายามจัดหาบริการเชิงรุกที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ได้ถึง 7 กิจกรรม โดยเป็นความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทําให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ งู ขึ้น
สรุป
ค่าเฉลี่ยในประเมินตนเองตัวบ่งชี้เฉพาะที่ 7 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) เท่ากับ 5 อยู่ใน
ระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน เข้าใจถึงแนวคิดผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง และพยายามให้เกิดการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
1. การวางแผนในการจัดกิจกรรม
2. การบริหารเวลา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึน้ (แผนกทรัพยากรการเรียนรู้)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
มากกว่า หรือ
ร้อยละ 1
1.00-3.99
4.00-6.99
7.00-9.99
เท่ากับ ร้อยละ10
ผลการประเมินตนเอง
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีความตระหนักในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับด้วยงบประมาณที่สูง และมีอัตรา
ในการขึ้นราคาการบอกรับทุกปี แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งรับผิดชอบในการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงวิธีการใช้งานจาก
ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และฐานข้ อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บอกรั บ เป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น ทํ า ให้ มี ย อดใช้ ง านฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(ScienceDirect) เพิ่มขึ้นจากที่ปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ ในช่วงปีการศึกษา 2558 มีสถิติการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ScienceDirect)
จํานวน 58,405 ครั้ง ในช่วงปีการศึกษา 2559 มีสถิติการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ScienceDirect) จํานวน 68,095 ครั้ง เพิ่มขึ้น 9,690 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 16.59 ที่เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 8.1-1)
หลักฐาน
8.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ในรอบ 24 เดือน
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ร้อยละ 10

ผลดําเนินงาน
ร้อยละ 16.59

คะแนนประเมิน
จากตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ที่ 8
ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น โดยแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มีความตระหนักถึง
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งมีการบอกรับด้วยราคาสูง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ และกิจกรรม
การแนะนําการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ทําให้มียอดการใช้เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2558
สรุป
ค่าเฉลี่ยในประเมินตนเองตัวบ่งชี้เฉพาะที่ 8 ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5
อยู่ในระดับดีมาก
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน มีการคิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
*****************************************************
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