
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report) 

   ฉบบัที่ 17  

ของ 
  

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

ปีการศึกษา 2560 

 

(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพการบริหารงานทั่วไปภายในระดับมหาวิทยาลัย 

   

 
วันที ่17 กรกฎาคม  2561 

(วัน-เดือน-ปีที่จัดทํารานงานประเมินตนเองแล้วเสร็จ) 

 



 1

 

คํานํา 

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําระบบประกนัคุณภาพการบริหารงานของศนูย์ฯ 

เพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยรับตวั

บ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพร่วม (Common indicators) จากมหาวทิยาลัย จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ และศูนย์ฯ ได้

ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ (Specific indicators) ที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 

รวมเป็น 8 ตัวบ่งชี้  พรอ้มทัง้จดัทํารายงานประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report-SAR) เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ตรวจสอบวิเคราะห์จุดอ่อน จดุแข็ง เพือ่เป็นแนวทางในการแก้ไขและส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพของการบรหิารงานของ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในปีการศึกษาต่อไป 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี้ 

1 การบริหารของหน่วยงาน ตัวบ่งชีร้่วม 

2 การพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชีร้่วม 

3 การพัฒนางานของหน่วยงาน ตัวบ่งชีร้่วม 

4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ตัวบ่งชีร้่วม 

5 ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศไดส้อดคล้องและ

สนับสนุนการเรยีนการสอนกับมหาวิทยาลัย  

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

6 ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซือ้ สามารถนําออกให้บริการได ้ ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

7 จํานวนบรกิารเชิงรกุ (Proactive Services) ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

8 ร้อยละของการใช้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่พิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

 

 การนําเสนอรายงานประเมินตนเองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 บทที่ 1 บทนํา ซึ่งเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่ ประวัติ ปณิธาน วสัิยทัศน์ พันธกจิ 

แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กรการบรหิารงาน และบุคลากร 

 บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกบัเป้าหมายในปนีี้ตาม 

ตัวบ่งชีใ้นแต่ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา โดย

แยกเป็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของแต่ละเกณฑ์การประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรงุ  

 

    
      (นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์) 

                         ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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สารบญั 

 

เรื่อง  หน้า 

   

บทสรุปผู้บริหาร  3 

ผลการพัฒนาคณุภาพการบริหารงานทั่วไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ        

การบริหารงานทั่วไปในปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

4 

บทที่ 1 บทนํา 6 

บทที่ 2 ผลการดําเนินการตามตัวบง่ชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 14 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารของหน่วยงาน 14 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การพัฒนาบุคลากร 22 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน 24 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 27 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ร้อยละของการจดัซ้ือทรพัยากรสารสนเทศได้สอดคล้องและสนับสนุนการ

เรียนการสอนกบัมหาวิทยาลัย 

28 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซื้อ สามารถนําออกให้บริการได ้ 29 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 7 จํานวนบริการเชงิรุก (Proactive Services) 30 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ร้อยละของการใชฐ้านข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ที่เพิ่มขึ้น 33 
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บทสรุปผูบ้รหิาร 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ นกัวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดว้ยการบริหารจดัการ และดําเนนิการโดย 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่าน 4 แผนก ได้แก่ แผนกบรกิารสารสนเทศ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรยีนรู้ และสํานักงานเลขานกุาร ดว้ยอัตรากําลัง 33 อัตรา ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์

บรรณสารสนเทศ ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมนิคุณภาพจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ 

โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดงันี ้

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารของหน่วยงาน 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การพัฒนาบุคลากร 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 (เฉพาะ) ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศไดส้อดคล้องและ

สนับสนุนการเรยีนการสอนกับมหาวิทยาลัย 

5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 (เฉพาะ) ร้อยละของทรัพยากรที่จัดซือ้ สามารถนําออกให้บริการได ้ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 (เฉพาะ) จํานวนบรกิารเชิงรกุ (Proactive Services) 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 (เฉพาะ) ร้อยละของการใช้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่พิ่มขึ้น 5 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี ้ 4.75 

 

สรุปผลการดําเนินงานในทุกตัวบ่งชี้ในภาพรวม 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทาํตัวบ่งชี้ ที่สะทอ้นภารกิจ ที่เริม่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ

การจดัซื้อที่มุง่เน้นความสอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การนําทรัพยากรสารสนเทศ เข้าระบบห้องสมุด

เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเรว็ การพยายามให้บริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ และ

เป็นการเสริมการให้บริการ รวมทั้งความพยายามในการให้มกีารใชท้รัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ให้เกดิ

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ภายใต้การบริหารงานตามตัวบ่งชีร้่วม ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งสามารถดําเนินการได้ครบทุก

เป้าหมาย 
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แนวทางการพฒันาในภาพรวม (ระบุสิ่งที่ต้องเร่งการพฒันาและเร่งด่วน ในภาพรวมของหน่วยงาน) 

ไม่มีการเร่งพัฒนา เร่งด่วน แตค่งมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการบริการใน

เชิงรกุมากขึ้น โดยเฉพาะการวจิัยเพื่อเสริมการทําวจิัยให้กับคณาจารยข์องมหาวิทยาลัย 

 

ผลการพฒันาคณุภาพการบริหารงานทั่วไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จากคณะกรรมการฯ 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ (ระบุผลลัพธ์) 

จากการดําเนินการ 

1. การบริหารความเสี่ยงควรมี

มาตรการในการดําเนินงานการใช้

ฐานข้อมูลให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

คุ้มค่าคุ้มทุน 

เพิ่มการส่งเสริมการใช้ฐานขอ้มลูใน

ช่องทางต่างๆ มากขึ้น 

มีจํานวนการใชฐ้านข้อมูลเพิ่มขึน้ 

7,128 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 10.47 

เมื่อเทยีบกับข้อมูลของปกีารศึกษา

ที่ผ่านมา 

2. การจดัการความรู้ ควรมกีาร

เผยแพร่ระบบ VPN ในเชิงรุกให้กับ

อาจารย์และนักศึกษา 

จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์และจัดทํากิจกรรม

การจดัความรูร้ว่มกับสํานักงานพัฒนา

วิชาการเพื่อใหก้ลุ่มอาจารย์มีความเข้าใจ 

และสามารถเขา้ใช้ได้ รวมทัง้ประสานงาน

ในการประชาสมัพันธ์ร่วมกันสาํนัก

ทะเบียนในการให้ขอ้มูล VPN แก่นักศึกษา 

มีจํานวนการใชฐ้านข้อมูลเพิ่มขึน้ 

7,128 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 10.47 

เมื่อเทยีบกับข้อมูลของปกีารศึกษา

ที่ผ่านมา 

3. ธรรมาภิบาลควรแสดงให้เหน็ถึง

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้า

แผนกและเลขานุการ) 

เขียนหรือระบุให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก

หลักธรรมาภิบาลในบางรายการกล่าวถึง

โดยรวม บางรายการระบุให้มกีาร

สัมภาษณ์ 

มีการปรับปรงุการเขยีนรายงานฯ 

ในส่วนธรรมาภบิาลให้เห็นถึงการ

บริหารงานของผู้บริหารระดับตน้

มากขึ้น 

4. การประกันคุณภาพควรเขียน

ระบุการดําเนินงานตามแบบระบบ 

PDCA 

ปรับวิธกีารเขียนให้เห็นถึงระบบ PDCA 

มากขึ้น 

มีการดําเนินงานและปรับปรุงการ

เขียนรายงานฯ ให้เห็นถึงระบบ 

PDCA มากขึ้น 

5. ควรกําหนด KPI ให้สอดคล้องกับ

ภารกิจหลกัของแผนกเพื่อให้บรรลุ

ตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 

ทบทวนและกําหนด KPI เพื่อให้สอดคล้อง

ภารกิจหลกัมากขึ้น 

มีการกําหนด KPIที่สอดคล้อง

ภารกิจหลกั 

6. ควรแยกแบบสอบถามความพึง

พอใจผูร้ับบรกิารตามประเภท

ผู้รับบริการ ไดแ้ก่ อาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา 

จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้รับบริการตามประเภทของผู้รบับริการ 

ได้ดําเนินการและนํามาใช้ในแบบ

ประเมินความพงึพอใจ ปี

การศึกษา 2560 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจาก

คณะกรรมการฯ 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ (ระบุผลลัพธ์) 

จากการดําเนินการ 

7. ควรมีการติดตามผลการใชง้าน

เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้

งานทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ 

ตํารา) และรายงานข้อมูลให้คณะ

วิชารับทราบเพือ่เป็นข้อมูลในการ

จัดซื้อปีต่อไป 

แผนกจัดหาฯ รวบรวมข้อมูลการซื้อ

หนังสือและข้อมูลการยืมของแต่ละ

คณะ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็น

ข้อมูลเสนอคณะในการพิจารณาจัดซื้อ

ทรัพยากรฯในปกีารศึกษา 2560 ต่อไป 

วางแนวทางในการรวบรวมข้อมลูการ

เสนอซื้อหนังสือ เพื่อวิเคราะห์การใช้ 

การยืม เพื่อวเิคราะห์ ความคุ้มค่า

ขณะเดียวกันประสานงานแผนกบริการ

สารสนเทศ เพื่อจัดแสดงหนงัสือใหม่ 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบและเป็น

การกระตุ้นให้มกีารใช้ การยืม มากขึ้น 

8. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ให้อาจารย์และนักศึกษาในการใช้

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์เช่น 

เดินสายคามคณะวิชา 

จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ และ

ประสานงานกับคณะวิชาในการแนะนํา

การใช้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ได้ดําเนินการและมีจํานวนการใช้

ฐานข้อมูลเพิ่มขึน้ 7,128 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 10.47 เมื่อเทียบกับขอ้มูล

ของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

บทที่ 1  

บทนํา 
 

ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการหอ้งสมุดพร้อมกับโครงการจัดตั้งวทิยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นบริการวิชาการและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ใน

การดําเนินการระยะแรกนั้นใชพ้ื้นที่ทีว่ิทยาเขตยศเสเป็นทีท่ําการชั่วคราว ตอ่มาในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ย้ายตาม

การตัง้มหาวทิยาลัยมาที่ ถนนบางนา-ตราด (ปจัจุบัน คือ ถนนเทพรัตน) ก.ม. 18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปิดบรกิาร

ที่อาคารเรียน 1 มีพื้นที่ประมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่ทําการ 2 ห้อง คือ บริเวณชั้น 2 เป็นห้องบรกิารค้นคว้า

สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา และบริเวณชัน้ 3 เป็นห้องทาํงานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค และในเดือนกุมภาพันธ์

พ.ศ. 2537 ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อที่ใชส้อยประมาณ 8,600 ตารางเมตรปฏิบัติงาน

ภายใต้การดําเนินงานของ 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนก

ทรัพยากรการเรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการในปี พ.ศ. 2547 หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยได้ถกูผนวกเขา้มาเป็นส่วน

หนึ่งของศูนย์บรรณ-สารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานกังานเลขานุการ และด้วยพันธกิจในการสร้างความ

เข้มแขง็ด้านจีนศึกษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีการจดัตั้งหอ้งสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน โดยมี

การจดัตั้งห้องสมุดการแพทย์แผนจีน (ในปี พ.ศ. 2547) ห้องสมุดภาษาจีน (ในปี พ.ศ. 2550) และในปี พ.ศ. 2558 มีการ

จัดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ตลอดจนมีความร่วมมอืกับหอสมุดแหง่ชาติในการจัดทําฐานขอ้มูลหนังสือพิมพ์จีน

ในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2559-2560 มีการขยายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชน ได้แก่ ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรว่มกับสํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ความ

ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ เครือข่ายความร่วมมือหอ้งสมุดสีเขียว รวมทั้งในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับรางวัล

สํานักงานสีเขยีว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ศูนย์บรรณสารสนเทศมีประวัติและพัฒนาการทัง้

ในด้านกายภาพ การปฏิบัตงิาน การให้บรกิาร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประหยดัพลังงานและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมมาโดยลําดับ 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ กําหนดนโยบายการบรหิารงานที่มุ่งใหม้ีการปรับปรงุอย่างต่อเนื่องด้วยความมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยจิตใจทีพ่ร้อมให้บรกิาร จนเกดิเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมในการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งใน

การทํางาน เพื่อพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้บรกิารในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางดา้นจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้กําหนดปณิธาน วสัิยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้

สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย ดังนี ้
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วิสัยทัศน ์

 เป็นศูนย์รวมทรพัยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้านจีนศึกษา และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่มีศักยภาพทางด้านบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความตอ้งการต่อการเรยีนรู้ และการเป็นห้องสมุดสี

เขียวเพื่อการประหยัดพลงังานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

พันธกจิ 

1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนบัสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยด้านจีน

ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณท์ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทัง้เป็นแหล่งรวมสารสนเทศการ

ประหยัดพลงังานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่สนบัสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 

2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรกัการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองของ

นักศึกษาโดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

ทุกวถิีทางและจัดองค์ความรูต้่างๆที่มอียู่และทีจ่ะจัดหาต่อไปในอนาคต  

3. พัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้รบับริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนกัถงึหน้าที่ ที่เป็นผูใ้หบ้ริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปดิ

ใหม่หรือขยายตวัเพิ่มขึ้น 

5. สนับสนุนการบริหารจัดการเพือ่การประหยัดพลังงานและอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอจะรองรบักับสาขาวิชาทีเ่ปิดใหมห่รือขยายตัวเพิ่มขึ้นใน

อนาคต 

2. เพื่อให้ผู้รับบรกิารสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทกุรูปแบบที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง

ตามหลักสูตรการเรยีนการสอนและการวิจัยดา้นจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. เพื่อให้ผู้รับบรกิารสามารถใช้บริการได้อย่างทัว่ถึงและเสมอภาคเกิดความพงึพอใจต่อการบรกิารที่สอดคล้อง

และตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในเชงิรกุ 

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถให้บุคลากรเป็นผูใ้ห้บรกิารอย่างมีประสทิธิภาพ 

5. เพื่อให้เป็นห้องสมุดที่มีการบรหิารจัดการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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ภารกิจและหนา้ที ่

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปฏิบัติงานภายใต้การดาํเนินงานของ 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ แผนกบรกิารสารสนเทศ แผนกทรพัยากรการเรยีนรู้ และสํานักงานเลขานุการในปี พ.ศ. 2547 หอจดหมาย

เหตุมหาวทิยาลัยได้ถกูผนวกเขา้มาเป็นส่วนหนึง่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน

เลขานุการ โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในแต่ละแผนกและงาน ดังนี ้

1. แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ 

มีหน้าที่ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก ่หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสด ุ และ             

ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร วเิคราะห์หมวดหมู่ และลงรายการบรรณานกุรมทรพัยากร

สารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ฉบับเต็ม ดูแลบํารุงรกัษาทรัพยากรสารสนเทศพรอ้มให้บรกิาร 

2. แผนกบริการสารสนเทศ 

มีหน้าที่ให้บรกิารเพื่อให้ผู้ใชเ้ขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบรกิารสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศใน  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ วิจยั และสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ บรกิารยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดภายในและต่างประเทศ บริการ

ฝึกอบรมและปฐมนิเทศการใชห้้องสมุด บริการตอบคําถาม ชว่ยการคน้คว้าและให้คําแนะนําในการสืบค้นข้อมูล และ

บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.   แผนกทรพัยากรการเรียนรู้ 

 มีหน้าที่จัดหาและบริการส่ือโสตทัศนวัสดุ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ลงรายการทางบรรณานกุรมสือ่โสตทัศนวัสดุ  

บริการห้องฝึกภาษา บรกิารหอ้งชมภาพยนตร์ ให้คําแนะนําในการใช้โสตทัศนปูกรณ์ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และการจัด

กิจรรมส่งเสริมการใชบ้รกิารส่ือการศกึษา ทําหน้าที่จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก พัฒนาเว็บไซต์ของ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแลเครือข่ายภายใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอตัโนมัติ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

อุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้บรกิารตอบคําถามและให้คําปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

4.  สํานักงานเลขานกุาร 

มีหน้าที่ดูแลงานด้านงานบรหิารและธุรการทั่วไป รับผิดชอบงานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์ ดําเนินการจดัซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ งานด้านบุคคล งานสารบรรณ การซอ่มบํารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภค ดแูลรักษา

อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดเตรียมการประชุม และงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง งานของหอจดหมายเหตุ 

รับผิดชอบในการอนุรกัษ์และเผยแพร่ขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัย โดยดําเนินการจดัระบบ และ

บริหารงานจดหมายเหตุ ให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทัง้ในด้านการประเมินคุณค่าและกําหนดอายุเอกสาร การ

จัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจดัทําเครื่องมือช่วยค้น และการให้บรกิารเพื่อการศึกษา ค้นคว้า 
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โครงสร้างองคก์ร 
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โครงสร้างการบริหารงาน  
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คณะผู้บริหาร 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใตก้ารบริหารและดําเนินงานโดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อํานวยการ  และ

ประกอบดว้ยหวัหน้าแผนก ไดแ้ก่ นางสาวดษุษา โชติกวิบูลย ์หัวหน้าแผนกจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวปิยนุช ประใจครบรุี หวัหน้าแผนกบรกิารสารสนเทศ และนางสาวไพลิน จับใจ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้

 

รายชื่อบุคลากรของหน่วยงาน 

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ 

 1. นางสาวดุษษาโชติกวิบูลย ์  หัวหน้าแผนกจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. นางยุพิน สุขมุ    บรรณารักษ ์

 3. นางสุวรรณา บรรณจิตร   บรรณารักษ ์

 4. นางจิตตวิรรณ สิทธิวริัชธรรม  บรรณารักษ ์

 5. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  บรรณารักษ ์

 6. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย   บรรณารักษ ์

 7. นายศุภโชค สังฆพันธ ์   บรรณารักษ ์

 8. นายพิศิษฐ์ วรีะดีตานนท ์  บรรณารักษ ์

 9. นางอุทยัรัตน์ หอมพินิจ   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 

แผนกบริการสารสนเทศ 

 1. นางสาวปิยนชุ ประใจครบรุ ี  หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 

 2. นางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์  บรรณารักษ ์

 3. นางสาวบัวอจัฉรา โพธิ์จันทร ์  บรรณารักษ ์

 4. นาวสาวสิรินนัท์ ธรรมวิชัย  บรรณารักษ ์

 5. นางสาวศุกรยีา  ยศนุ้ย   บรรณารักษ ์

 6. Mr.KwanSweeHuat   บรรณารักษ ์

 7. นายปัญญา วงศ์จันทร ์   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 8. นางสาวรุง่ทวิา ธัญญารักษ ์  เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 9. นางกิตญาภัทร รอดเพียร  เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 10. นางชลธิชา อําทะวงษ ์   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 11. นางสาวสมศรี ประสมพงษ ์  เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 12. นางอุไรรตัน์ ผาสิน   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 13. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ ์  เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

หมายเหตุ อาจารย์สุวัฒน์เพ็ชรพาณิชยกุล คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ช่วยปฏิบัติงานแผนกบรกิารสารสนเทศ 
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แผนกทรพัยากรการเรียนรู้ 

1. นางสาวไพลนิ จับใจ   หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้

 2. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. นายทศพล ศิลาศาสตร์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นางประภาพร เกดิแก้ว   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 5. ดร.สนามพล พรมกอง   เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 

สํานักงานเลขานุการ 

 1. นางพชรมน กรแกว้   เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 2. นางรัชนี นิลขํา    เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 3. นางสาวชนญัชิดา เพ็ชรสังวาลย์  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

งานจดหมายเหตุ 

 1. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ   นักวิชาการจดหมายเหต ุ

 2. นางน้ําฝน อนิทรสิทธิ ์   นักวิชาการจดหมายเหต ุ

 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 1. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 

 2. อาจารยอ์ัจฉรา บัวเลิศ     กรรมการ 

 3. นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว     กรรมการ 

 4. นายกสโมสรนักศึกษาหรือผูแ้ทน    กรรมการ 

 5. หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

 6. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้   กรรมการ 

 7. นายปัญญา วงศ์จันทร ์     กรรมการ 

 8. นางอุทยัรัตน์ หอมพินิจ     กรรมการ 

 9. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย     กรรมการ 

 10. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา    กรรมการ 

 11. นางรัชนี นลิขํา     กรรมการ 

 12. หัวหน้าแผนกบรกิารสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

 13. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 14. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลยัและสรุปค่าใชจ้่ายในปีการศกึษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ 

หมวดค่าใช้สอย 83,000.00 7,750.00 9.34% 

หมวดค่าวัสด ุ 6,596,000.00 5,074,124.34 76.93% 

หมวดครุภัณฑ์ 2,205,000.00 2,204,490.00 99.98% 

รวม 8,884,000.00 7,286,364.34 82.02% 
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บทที่ 2  

ผลการดําเนนิการตามตวับ่งชี้คุณภาพและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1   การบริหารของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

  

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

1. หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาแผนกลยทุธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเชือ่มโยงกับวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน

และสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีการพฒันาแผนกล

ยุทธ์ สูแ่ผนปฏิบัติการประจําปีที่มีการกําหนดงบประมาณประกอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี ้ให้หน่วยงานเสนอให้รองอธิการบดีที่ดูแล พจิารณาอนุมัติ ทั้ง 

2 แผน และมีการนําผลการประเมินแผนฯ ทัง้ 2 แผน เสนอรองฯ ปีละ 2 ครั้ง  

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผ่านการประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 4 

วันที่ เดอืนมีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1.1-1 ) ซึง่ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนก มีการวเิคราะห์จดุแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หรอื SWOT โดยเชือ่มโยงกับวิสัยทศัน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกบัเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี ที่มีการกําหนด

งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี     ทั้งนี้ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้เสนอใหร้องอธิการบดทีีก่ํากับดูแล พิจารณาอนุมัติ แผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-2) และผลการ

ประเมินแผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-3 ถึง 1.1-4)  

รายการหลักฐาน 

1.1-1 รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2560 

1.1-2 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ทีม่ีการพจิารณาลงนามโดยรองอธิการบดี  

1.1-3 บันทึกขอ้ความนําส่งประเมินแผนฯ 12 เดือน 

1.1-4 ประเมินแผนปฏิบัติการ 12 เดือน  
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 

 2. มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม พันธกิจของศูนย์ / กอง / 

สํานัก และทําให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการบรหิารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

ตามคําส่ัง ที่ 002/2561 (เอกสารหมายเลข 1.2-1) มีการประชุมเพื่อบรหิารจดัการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 วันที ่3 ตุลาคม 

2560 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง (R1) ที่มีลักษณะสอดคล้องตามพันธกิจและการดําเนินงานของศูนย์ฯ(เอกสาร

หมายเลข 1.2-2) เสนอถึงงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยระบุความเส่ียงของศูนยฯ์ ไว้ 1 ด้าน 

(เอกสารหมายเลข 1.2-3) คือ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1.2-4) เพื่อจัดทํารายงานผลการติดตามแผน

บริหารความเสี่ยง (R2) ศูนย์บรรณสารสนเทศ เสนอถึงงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (เอกสาร

หมายเลข 1.2-5) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เอกสาร

หมายเลข 1.2-6) จดัทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) ศูนย์บรรณสารสนเทศ เสนอถึงงาน

ตรวจสอบภายภายใน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 1.2-7) ซึง่จากผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ทําให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

รายการหลักฐาน 

1.2-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 

1.2-3 แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1) บันทึกนําส่ง ที่ มฉก.0302/1413 

1.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2561 

1.2-5 รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R2) บันทึกนําส่ง ที่ มฉก.0302/0464 

1.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2561 

1.2-7 ผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) บันทกึนําส่ง ที่ มฉก. 0302/0629 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 

 3. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย์ / กอง / สํานัก อย่างเป็นระบบ โดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 3 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการจัดการความรูข้องบุคลากร มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ

ความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-1 และ 1.3.2) ในปีการศึกษา 2560 มกีารค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรของศนูย์ฯ โดยมีแผนการจดัการความรู้ (เอกสารหมายเลข 1.3-3) เรื่อง การสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศผ่านระบบ WorldCat Discovery (WCD) และจัดทําคู่มือ(เอกสารหมายเลข 1.3-4) เพื่อสืบค้น

ทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างสะดวก และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถนํามาใช้ได้จรงิ 
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คณะกรรมการจัดการความรู้ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจะไดน้ํามาเป็นประเด็นความรู้ให้บุคลากรทกุท่านของศูนย์บรรณสารสนเทศ เรียนรู้ และ

สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้บรกิารได้ เนื่องจากครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย์ฯ เนือ่งจากศูนย์บรรณสารสนเทศมี

หน้าที่ให้บรกิารผู้ใช้และสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย 

ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มกีารจดักิจกรรมอบรม จํานวน 2 ครั้ง ได้แก ่

1. การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ WorldCat Discovery 

(WCD)วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1.3-5) 

2. การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ WorldCat Discovery 

(WCD)วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1.3.6)  

รายการหลักฐาน 

1.3.1 คณะกรรมการการจดัการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ คําส่ังที่ 006/2560 

1.3.2 คณะกรรมการการจดัการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ คําส่ังที่ 003/2561 

1.3.3 แผนการจัดการความรู ้

1.3.4 คู่มือการสืบค้นผ่านระบบ WorldCat Discovery 

1.3.5 รายชือ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 

1.3.6 รายชือ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2560 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 

 4. ผู้บริหารทุกระดับ มีการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ

ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 4 

 ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 

ประการ ดังนี ้

 หลักประสิทธิผล 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อาํนวยการ หัวหน้าแผนก ร่วมวางแผนการดําเนินการโดยคํานงึผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยและเพื่อความก้าวหน้าของมหาวทิยาลัยและปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(เอกสารหมายเลข 1.4-1) ที่ตั้งไว้ มีการประเมนิผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 1.4-2 ถึง 1.4-3) และมีการประชุม

หัวหน้าแผนก (เอกสารหมายเลข 1.4-4 ถึง 1.4-5) เพื่อพิจารณาผลการดําเนนิงาน มาปรับปรุงรวมทัง้มีการนําเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณสารสนเทศเพื่อรับทราบผลการดําเนนิการและพิจารณาขอความเหน็ชอบการ

ดําเนินงานในดา้นต่างๆ ของศนูย์บรรณสารสนเทศเพื่อนํามาพัฒนาการดําเนนิงานของศูนยบ์รรณสารสนเทศให้เกดิ

ประสิทธิผลมากที่สุดตอ่ไป 

รายการหลักฐาน 

1.4-1 แผนปฏิบัติการประจําปกีารศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.4-2 ประเมินแผน 6 เดือน 

1.4-3 เอกสารสรุปผลการประเมินผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจําปี (12 เดือน) 
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1.4-4 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 14 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2561 วาระเพือ่พิจารณา 

1.4-5 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 วาระเพื่อพิจารณา 

 

หลักประสิทธิภาพ 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ รวมทั้งหวัหน้าแผนก มีการบริหารงานโดยพิจารณา ความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ เน้นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ซึ่งในการดําเนินงานต่างๆ จะต้องวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยเพื่อใชเ้ป็น

ข้อมูลในการตดัสินใจ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยมีการประชุมผ่านที่ประชุมหัวหน้าแผนก เพื่อให้เกิด

ความเห็นที่พอ้งต้องกันหรอืฉันทามติ ตัวอย่างเช่น 

- การนําระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WorldShare Management Services (WMS) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่มีสมาชิก

ร่วมเป็นเครือขา่ยมากกว่า 7,200 แหง่ ทําใหป้ระหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือระบบห้องสมุดหรือบริการอืน่ๆ เช่น 

บริการ WorldShareILLฐานข้อมูลออนไลน์ทีต่้องบอกรับเป็นสมาชิก (เอกสารหมายเลข 1.4-6) 

 - การจดัซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirectที่มหาวทิยาลัยจําเป็นต้องมีการบอกรับเพือ่เปน็การสนับสนุนการ

เรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า และต้องต่ออายุการบอกรับทุกปี ซึง่แต่ละปี จะมีการขึ้นราคา 6-8 เปอร์เซน็ต์ จึงได้มี

การพจิารณาการบอกรับแบบ 3 ปี ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขึ้นราคาลดลง เหลอื 5 เปอร์เซ็นต ์ทําให้ประหยัดงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-7) 

  - การปรับปรงุจากขอ้เสนอแนะจากแบบประเมนิความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 1.4-8) 

รายการหลักฐาน 

1.4-6 เอกสารการบอกรับระบบห้องสมุด 

1.4.7 เอกสารการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ 

1.4.8 การปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะจากแบบประเมินความพงึพอใจ จากการประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 1 วันที่ 10 

สิงหาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา การปรับปรงุจากข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

หลักการตอบสนอง 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปฏิบัติและมอบหมายเป็นโยบายใหก้ับหัวหน้าแผนกในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยมอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกทรัพยากรการ

เรียนรู้ จัดทําเวบ็ไซต์ 3 ภาษา (เอกสารหมายเลข 1.4-9) เพือ่ตอบสนองผู้ใชบ้ริการของมหาวิทยาลัยที่มีการใช้ภาษาไทย 

ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ พรอ้มจัดทําข้อมูลประกอบการเรยีน การสอน การค้นคว้า วิจัย เช่น ฐานข้อมูล Open 

Access ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิชาการ ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย SCImago Journal & Country Rank คู่มือ

การเขียน Citation เป็นต้น เพือ่ให้นกัศึกษา อาจารย์ นกัวิจัย เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมลูและสารสนเทศในการจัดทํา

รายงานและวิจยัได้ (เอกสารหมายเลข 1.4-10) รวมทัง้จัดทําคลังข้อมูลจีนศกึษา ฐานข้อมูลหนังสือพิมพจ์ีนในประเทศไทย 

และสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทยจีน เพื่อตอบสนองกลยทุธข์องมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นาํด้านจีนศึกษา (เอกสาร

หมายเลข 1.4-11) มอบหมายให้หัวหน้าแผนกบรกิารสารสนเทศ ในการจดัคู่มือการใช้งานหอ้งสมุด 3 ภาษา (เอกสาร

หมายเลข 1.4-12) เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการที่มกีารใช้ทั้ง 3 ภาษา สามารถศึกษาวิธกีารใช้บรกิารได ้ศูนย์บรรณสารสนเทศเห็น

ผู้ใช้บริการเป็นสําคัญในการใหบ้ริการสารสนเทศเรง่ด่วน โดยหัวหน้าแผนกจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศใน

การจดัหาหนงัสือที่มีผู้ใช้ตอ้งการเป็นการเร่งดว่น ออกให้บรกิารได้ทันที (เอกสารหมายเลข 1.4-13) และศูนย์ฯ ได้มีการ
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นําข้อเสนอแนะจากแบบประเมนิความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิาร (หมายเลขเอกสาร 1.4-14) และข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียน 

(เอกสารหมายเลข 1.4-15) มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทาํงานของศูนย์บรรณสารสนเทศต่อไป 

รายการหลักฐาน 

1.4-9 เว็บไซต์ 3 ภาษา เว็บไซต์ภาษาไทยเว็บไซต์ภาษาจีนและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

1.4-10 สารสนเทศเพื่อการจดัทาํรายงาน การค้นคว้า วิจัย 

1.4-11 คลังข้อมูลจีนศึกษาสารสนเทศศิลปวฒันธรรมจีนและฐานข้อมูลหนงัสือพิมพ์จีนในประเทศไทย 

1.4-12 คู่มือการใช้หอ้งสมุดภาษาไทยคู่มือการใช้ห้องสมุดภาษาจีนและคู่มือการใช้หอ้งสมุดภาษาอังกฤษ 

1.4-13 สารสนเทศเรง่ด่วน ทรพัยากรเรง่ด่วนแผนกจัดหาฯ 

1.4-14 การปรบัปรุงจากขอ้เสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

1.4-15 ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (สัมภาษณผู้์อํานวยการ) 

 

หลักภาระรับผดิชอบ 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ได้ดําเนนิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ มีการจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําปทีี่สอดคล้องกับภาระงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-16) มีการ

ประชุมเพื่อดําเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งการติดตามงาน แกไ้ขปัญหาในการทํางานของศูนยฯ์ (เอกสารหมายเลข 1.4-17) 

รายการหลักฐาน 

1.4-16 แผนปฏิบัติงานประจําป ี2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.4-17 การประชุมหัวหน้าแผนก 

 

หลักความโปร่งใส 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อาํนวยการ ได้มอบหมายนโยบายในการบรหิารจัดการที่มีความโปร่งใส ตัง้แตก่าร

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หวัหน้าแผนกจัดหาฯ) โดยเฉพาะหนังสือซื้อ ทีต่อ้งมีการนําเสนอการพิจารณาการสั่งซือ้ ต่อ

คณบดี (เอกสารหมายเลข 1.4-18) และมีการแจ้งผลการใช้งบประมาณ (โดยเลขานุการ) ในการจดัซื้อทรพัยากร

สารสนเทศ ใหแ้ต่ละคณะเพื่อความโปร่งใสในการดําเนินงานทุกกระบวนการ (เอกสารหมายเลข 1.4-19) มกีารตรวจรับ

ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน จากบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และกองพัสดุ (เอกสารหมายเลข 

1.4-20) รวมทัง้การคิดค่าปรับในการคืนหนงัสือเกินกําหนด (แผนกทรัพยากรฯ และแผนกบริการฯ) ที่ต้องคดิคํานวณ

ค่าปรับอย่างละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง และดําเนินการจัดส่งค่าปรับและจํานวนเงินให้กองคลัง (เอกสารหมายเลข 

1.4-21) 

รายการหลักฐาน 

1.4-18 เอกสารการเสนอซือ้ต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบด ี

1.4-19 รายงานการใช้งบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ ประจําเดอืนมิถุนายน บนัทึกนําใน

การส่ง 

1.4-20 เอกสารการตรวจรับ 

1.4-21 รายการการส่งค่าปรับ 
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หลักการมีส่วนร่วม 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก บริหารงานโดยให้บุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารสนเทศ 

มีส่วนร่วมงานในกิจกรรมต่างๆ จากการทํางานในชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป   

ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-22) คณะกรรมการการจดัการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร

หมายเลข 1.4-23) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(เอกสารหมายเลข 1.4-24) เปน็ต้น รวมทั้งจดัช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

ผ่านช่องทาง ขอ้เสนอแนะ ทางเว็บไซตข์องศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 1.4-25) รวมทัง้การเสนอความคิดเหน็ต่างๆ แบบซ่ึง

หน้า หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (เอกสารหมายเลข 1.4-26) 

รายการหลักฐาน 

1.4-22 คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.4-23 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนยบ์รรณสารสนเทศ 

1.4-24 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.4-25 การเสนอแนะ 

1.4-26 http://lib.hcu.ac.th/index.php/contact 

 

หลักการกระจายอํานาจ 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีนโยบายในการให้หัวหน้าแผนก รวมทัง้บคุลากร มีอํานาจในการตัดสินใจ

ตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อผู้ใช้บริการ (สัมภาษณ์ผู้อํานวยการและ

หัวหน้าแผนก 1.4-27) 

รายการหลักฐาน 

1.4-27 สัมภาษณ์ผู้อํานวยการและหัวหน้าแผนก 

 

หลักนิติธรรม 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ร่วมบรหิารศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยยดึหลักความ

ถูกตอ้งในการดาํเนินงาน ปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบของมหาวทิยาลัย และให้บริการที่มขีอบเขตภายใตก้ฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ เช่น เปิดทําการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-28) ระเบียบการให้บริการ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-29) รวมทั้งการอยู่ปฏิบัตงิานนอกเวลาทําการที่หวัหน้าแผนก เลขานกุาร 

รวมทัง้ผู้อํานวยการ พจิารณา กํากับการอยู่เวร และรับทราบการแลกเปลี่ยนเวร (เอกสารหมายเลข 1.4-30) 

รายการหลักฐาน 

1.4-28 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.4-29 ระเบียบการให้บรกิารศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.4-30 เอกสารการเซ็นชือ่อยู่เวร และ เอกสารรับทราบการแลกเปลี่ยนเวร 
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หลักความเสมอภาค 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ให้ความสําคัญในการทํางานโดยยึดหลักความเสมอภาค 

ให้โอกาสแก่บุคลากรในการปฏบิัติงานตามความสามารถและเหมาะสม หรือความถนัดของบคุลากร มีการมอบหมายให้

บุคลากรไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า ระดับบรรณารักษ์สายวิชาชีพ หรือระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ทํางานร่วมกันในรูปของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ (เอกสารหมายเลข 1.4-31 - เอกสารหมายเลข 1.4-35) รวมทั้งมกีารให้บริการแก่ผู้ใช้บรกิารทุก

เพศ ทุกระดับ ทุกเชือ้ชาติ ตามสิทธิ์ที่พงึไดร้บัจากมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-36) 

รายการหลักฐาน 

1.4-31 คณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ (คําส่ังที่ 001/2561) 

1.4-32 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนยบ์รรณสารสนเทศ (คําส่ังที่ 003/2561) 

1.4-33 คณะกรรมการการอนุรกัษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ(คําส่ังที่ 005/2561 

1.4-34 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คําส่ังที่ 002/2561) 

1.4-35 คณะกรรมการดําเนินงานคุณภาพ 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ (คําส่ังที ่004/2561) 

1.4-36 บัญชรีายชื่อของผู้ใชท้ี่มนีักศึกษา อาจารย์ ทกุเชื้อชาต ิ

 

หลักฉันทามต ิ

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ใช้หลักฉันทามติในการทาํงานร่วมกัน โดยรับฟงัความ

คิดเห็นจากหัวหน้าแผนก และผู้ร่วมงานตามลําดับ และมีการผ่านการประชุมหวัหน้าแผนก ตัวอย่าง เช่น การพิจารณา

การกําหนดหวัข้อในการสัมมนาบุคลากรของศนูย์บรรณสารสนเทศ (1.4-37) การพจิารณาการบริหารจัดการชั้นหนังสือ 

(1.4-38) เป็นตน้ 

รายการหลักฐาน 

1.4-37 การพิจารณาการกําหนดหัวขอ้ในการสมัมนาบุคลากร และกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าว นําเสนอเพื่อพิจารณาการ

ประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 7 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา 

1.4-38 การพิจารณาการบรหิารจัดการชั้นหนงัสือ นําเสนอเพือ่พิจารณาในการประชุมหัวหนา้แผนก ครั้งที่ 17 วันที่ 21 

มีนาคม 2561 วาระสืบเนื่อง 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 

 5. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของศูนย์ / กอง / สํานัก ที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงานของหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 5 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศโดยมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร

หมายเลข 1.5-1) โดยมีบุคลากรภายนอกศูนยบ์รรณสารสนเทศ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และ

ผู้แทนนักศึกษา เข้ารว่มประชุมมีการจดัทําแผนประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-2) มีการจดัทําตวับ่งชี้คุณภาพร่วม
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และตัวบ่งชี้เฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1.5-3) และมีการประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-4 

ถึง 1.5-5) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-6) และ

จัดทําแบบประเมินตนเอง ศูนยบ์รรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.5-7) เพือ่รอรับการประเมินประกันคุณภาพ    

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในวันที ่2 สิงหาคม 2561 

รายการหลักฐาน 

1.5-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ คําส่ังที่ 001/2561 

1.5-2แผนดําเนินการประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ ปกีารศึกษา 2560 

1.5-3 ตัวบ่งชี้คุณภาพร่วม ปกีารศึกษา 2560 และตัวบ่งชี้เฉพาะของศูนย์บรรณสารสนเทศ ปกีารศึกษา 2560 บันทึกจาก

กองแผนแจ้งการตรวจพร้อมตัวบ่งชี้คุณภาพร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ 

1.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2561 

1.5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  

1.5-6 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตอ่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

1.5-7 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 2560) ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 สามารถบรหิารจัดการงบประมาณ และการดําเนินงานได้มากกว่า 80%  ด้วยหลักธรรมาภบิาล   มีการบรหิาร

ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อใหม้ีผลดําเนินการไปในทิศทางทิศเดียวกัน เป็นหน่วยงานที่

พยายามผลักดนัให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยพยายามดึงองค์ความรู้ที่มอียูใ่นตัวบุคลากรออกมาแบ่งปันประสบการณ์ 

เพื่อสร้างประสทิธิภาพให้เกดิกบัคน หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป และเรือ่งประกันคุณภาพ ที่มีกรรมการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมาเป็นกรรมการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและตอบสนองการให้บริการที่มีคุณภาพในทกุภาคส่วน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2   การพัฒนาบุคลากร 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

  

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

1. มีการมอบหมายงานบุคลากรเป็นรายบุคคล (Job Assignment) โดยกําหนด KPI และเป้าหมายของงานที่

ชัดเจน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดกลยุทธ์ของศนูย์บรรณสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย และ

นํามากําหนดเปน็แผนปฏิบัติงานประจําปีของศนูย์ฯ โดยมีการกาํหนดงานไปตามแต่ละแผนก และแต่ละบุคคล ผ่านการ

มอบหมายงานบคุลากรเป็นรายบคุคล (Job Assignment) (เอกสารหมายเลข 2.1-1) มกีารกําหนดตวับ่งชี้ (Key Performance 

Indicator-KPI) และเป้าหมายของงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธข์องศูนยฯ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์ฯ มีการ

มอบหมายและลงนาม โดยผู้บังคบับัญชาตามลําดับ ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหมายหัวหน้าแผนกกาํกับดูแล งาน

ของแผนก และแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นตามตัวบง่ชี้และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้ 

รายการหลักฐาน 

2.1-1 แฟ้มหมายเลข 4.2.1 การมอบหมายงานบุคลากรเป็นรายบุคคล (Job Assignment - JAS) จํานวน 33 คน 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 

 2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม KPI ในข้อ 1 ทุก 6 เดือน ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อาํนวยการ มีการมอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกกาํกับดูแลงานของแต่ละแผนก แต่ละ

บุคคล โดยกําหนดให้มกีารรายงานดําเนินการงานของแต่ละบุคคลตาม KPI ทีก่ําหนดไวใ้น Job Assignment ทุก 6 เดือน 

(เอกสารหมายเลข 2.2-1) และมีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บงัคับบัญชา เพื่อรว่มกนัประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

รายการหลักฐาน 

2.2-1 แฟ้มเอกสาร 4.2.1 เอกสารการมอบหมายที่มีการรายงานผลการดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 31 

มกราคม 2561 มีการลงนาม วนัที่ 24 มกราคม 2561 ) รอบ 12 เดือน (1 กมุภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 มีการลง

นามวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) และเอกสารใบประเมินผลการดําเนินงาน ตามข้อตกลงภาระงาน 
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 

 3. ศูนย์ / กอง / สํานัก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานทุก 6 เดือน

ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 3 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินหัวหน้าแผนก และมอบหมายให้หวัหน้าแผนกประเมินผลการ

ดําเนินงานของบุคลากร ในแผนก โดยมีการนาํผลการดําเนินงานเข้าที่ประชมุคณะกรรมการบริหารศูนย์บรรณ-สารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข 2.3-1) เพือ่พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละแผนก ซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

บรรณสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานไดร้้อยละ 100  

รายการหลักฐาน 

2.3-1 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 14 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2561 วาระเพือ่พิจารณา 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 

 4. มีการดําเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนารายบุคคลในข้อ 3 อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 4 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บรรลุตาม KPI ในข้อ 1 100%  

รายการหลักฐาน 

- 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 

 5. การประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร และมีบุคลากรบรรลุ KPI เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลการ

ประเมินฯ ในครั้งที่ 1 จํานวนอย่างน้อย ≥ 80 % ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 5 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม JAS ของบุคลากร เกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยนับ

จากบุคลากรจํานวน 33 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรทัง้ศูนย์บรรณสารสนเทศ (นับเฉพาะบุคลากรที่ทํางาน

ครบปี) (เอกสารหมายเลข 2.5-1)  

รายการหลักฐาน 

2.5-1 การประชุมการประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 วาระเพื่อพิจารณา 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 มีการมอบหมายงานตามภาระงาน พรอ้มทัง้มกีารตดิตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามภาระงาน  พยายามพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่3   การพัฒนางานของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

  

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

1. ศูนย์/กอง/สาํนัก มีการศึกษาปัญหาของหนว่ยงานเพื่อคัดเลือกหัวขอ้ทํา R to R 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 

ผลการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการศกึษาปัญหาของหน่วยงานเพื่อคดัเลือกหวัข้อในการทํา R to R โดย

การเข้ารว่มกิจกรรม R to R ของกองทรพัยากรบคุคล (เอกสารหมายเลข 3.1-1) และร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาจากงาน

ห้องสมุดภาษาจนี โดยมีชื่อโครงการว่า “เธออยู่ไหน ฉันอยู่นี”่ (เอกสารหมายเลข 3.1-2) และมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

อย่างละเอียด (เอกสารหมายเลข 3.1-3) 

รายการหลักฐาน 

3.1-1 รายชื่อบคุลากรของศูนยบ์รรณสารสนเทศในการเข้าอบรม R2R 

3.1-2 ประเด็นปัญหา R2R ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

3.1-3 โครงการ R2R ประเด็นปัญหาปรากฏอยู่ในหน้า 1 ของเอกสารโครงการ 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 

 2. มีการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้ R to R 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการศึกษา วเิคราะห์ วิจัย เพือ่การแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์และนําเสนอในรูป

แผนภูมิก้างปลา (เอกสารหมายเลข 3.2-1)  (เอกสารหมายเลข 1.2-1) 

รายการหลักฐาน 

3.2-1 โครงการ R2R การวเิคราะห์ วิจัย เพือ่การแก้ไขปญัหาแสดงผลเป็นแผนภูมิก้างปลา อยูใ่นหน้า 2 ของเอกสาร

โครงการ 
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 

 3. มีการทําแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 3 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจดัทําแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R (เอกสารหมายเลข 

3.3-1) โดยมีการกําหนดช่วงเวลาในการดําเนนิการตามแผนที่วางไว้ในโครงการ คือ ช่วงเดอืน มกราคม 2561 ถงึ เดือน

มิถุนายน 2561  

รายการหลักฐาน 

3.3-1 โครงการ R2R การทําแผนดําเนินงานปรากฏอยู่ในหน้า 4 ของเอกสารโครงการ 

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 

 4. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทํางาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 4 

บรรณารักษ์ห้องสมุดภาษาจีน ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ ทุกขั้นตอน และเกิดเป็นการปฏิบัติงานที่เกดิขึ้น

จริง กล่าวคือ 

1. มกีารวางแผนในการคัดแยกหนังสือบรจิาค วางหลักเกณฑใ์นการพจิารณาการคัดเลือกหนงัสือที่จะนําเข้า 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ และการคัดเลือกหนังสอืที่ไม่ตรงกับการให้บริการ เพือ่ส่งบริจาคห้องสมุด หน่วยงานอืน่ๆ ต่อไป ทํา

ให้ได้จํานวนหนงัสือบริจาคที่ตรงกับสอดคล้องกับการให้บริการ และได้พื้นที่ในการจดัเก็บกลับคืน โดยมีการคัดแยก

หนังสือบรจิาคจากที่สะสมมานาน จํานวน 12,324 เล่ม เหลอืเพียง 883 เลม่ และได้รับบรจิาคเพิ่มเติมเข้ามาอีกจํานวน 

272 เล่ม คัดแยกและพิจารณาคัดเลือกได้ 12 เล่ม 

2. มกีารวางแผนในการจัดการหนังสือบรจิาค เพื่อจะได้มรีะบบการจดัเก็บที่ด ีและค้นหาได้ โดยการพิจารณาวาง

แผนการจัดเก็บหนังสือบรจิาคที่ง่ายต่อการดําเนินการ และออกแบบการนําเข้าระบบที่สามารถทําได้รวดเร็ว และผู้ใช้

สามารถค้นหาหนังสือได้ ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถหาและหยบิหนังสือให้บรกิารได้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถนาํออกให้บรกิาร

ในชั้นให้บริการทั่วไปได้ โดยไดก้ําหนดแนวทางสําหรับการบรหิารจัดการหนังสือบริจาคไว้เพือ่เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

ต่อไป (3.4-1 แนวทางสําหรับการบริหารจัดการหนังสือบริจาค) 

3. กําหนดรหัสของตู้ที่จดัเก็บหนังสือบริจาค และกําหนดการลงรายการในระบบห้องสมุด โดยสามารถใส่รหสั

และเสียบกับตัวเล่มได้จํานวน 102 เล่ม นําเข้าระบบได้จํานวน 102 รายการ (ชื่อเรื่อง) 

4. นําหนงัสือทีคั่ดเลือกบรจิาคต่อโดยการจัดกจิกรรมบรกิารชมุชน และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกยีรติ จํานวน 1,574 เลม่ ส่วนที่เหลือได้มีการวางแผนบริจาคใหก้ับโรงเรยีนที่มกีารเรยีนการสอนภาษาจีน ห้องสมุด

เรือนจําสมทุรปราการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจขอรับบริจาค ต่อไป  

รายการหลักฐาน 

3.4-1 แนวทางสําหรับการบริหารจัดการหนงัสอืบริจาค 
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 

 5. มีผลการดําเนินงานการปรับปรุงดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินข้อที่ 5 

ห้องสมุดภาษาจีน ได้ดําเนินการหนังสือบริจาคจากเดิมที่วางซ้อนๆ ทับ ไม่เปน็ระเบียบและมีเป็นจํานวนมาก มา

คัดเลือกหนงัสือและกําหนดรหสัเพื่อให้สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบและค้นหาได้จากระบบห้องสมุด ทําให้สามารถได้

พื้นที่ในการจัดเก็บเหลือเพิ่มมากขึ้น หนงัสือมกีารจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ จํานวน 102 เล่ม และสามารถสืบค้นได้จาก

ระบบห้องสมุด จํานวน 102 รายการ (3.5-1) ผู้ใช้ได้ประโยชนจ์ากหนงัสือบรจิาคที่มีคุณค่า แต่ไม่สามารถค้นหาเพื่อใช้

ประโยชน์ได้ บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการหนังสือบริจาคได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสืบค้นเพื่อให้บริการ

ต่อไปได้ พร้อมได้จัดทํารายงานโครงการ R2R นี้ รวมทัง้มีการประเมินผลการดําเนินงาน และแนวทางทีจ่ะแก้ไข (เอกสาร

หมายเลข 3.5-2) เพื่อให้เกดิการปรับปรุงที่ดปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

รายการหลักฐาน 

3.5-1 จํานวนระเบียนที่นําเข้า 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 มีการพัฒนา R2R โดยการหมนุเวียนบุคลากรเข้ารว่มในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมทีม R2R ของ          

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้มีความเข้มแขง็ และสามารถนํา R2R มาใช้กับการปฏิบัติงานได้จรงิ และมีการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

<3.00 3.00-3.50 3.51-4.00 4.01-4.50 >4.50 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานบริการ ตระหนกัถงึความพึงพอใจขอผู้รับบรกิารเปน็อย่างยิง่ เนื่องจาก

เสียงจากผู้รับบรกิารเป็นเสียงสะท้อนการทํางานหรือการให้บรกิารอย่างมีคุณภาพ  โดยในปกีารศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารฯ 

ได้จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นตวักลางในการส่งและรับแบบประเมินไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับบริการศูนย์บรรณสารสนเทศ จากแบบสอบถามที่แจกจํานวน 800 ฉบับ แบ่งเป็นนักศึกษา บุคลากร 

และอาจารย์ ไดร้ับกลับคืนมาจํานวน 694 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.75 ศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับ 3.92 (ด)ี ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตอ่การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความกระตือรือร้นและความเต็มใจ

ในการให้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจตอ่บริการห้องสมดุในภาพรวม (เอกสารหมายเลข 4.1-1) 

รายการหลักฐาน 

4.1-1 สรุปและอภิปรายผล การสํารวจความคดิเห็นที่มตี่อการดําเนินงานศูนยบ์รรณสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 มีความพึงพอใจในภาพรวมที่ดี โดยเฉพาะบุคลากรที่มีจิตใจเปีย่มไปด้วยบริการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 ในการดําเนินงานบางอย่างของศูนย์บรรณสารสนเทศ ไม่สามารถตอบสนองได้และมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการบริหารของศูนย์บรรณสารสนเทศ  และได้รับคําร้องเรียนและ

ข้อเสนอแนะทกุป ีเช่น ลิฟต์เกา่ เสีย ค้าง เป็นประจํา ซึ่งมหาวิทยาลัยมกีารรบัปัญหาแล้ว 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 5  ร้อยละของการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย 

(สํานักงานเลขานุการ) 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดซือ้ทรพัยากรสารสนเทศสอดคล้องและสนับสนุนการเรยีนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเปดิสอน ซึ่งคณะวชิาได้ส่งรายชือ่ทรัพยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ให้ศูนย์บรรณสารสนเทศดําเนินการ

จัดซื้อได้ รวมทัง้สิ้น 964 ชือ่เรือ่ง จํานวน 1,024 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.00 และไม่สามารถจัดซือ้ได้ รวมทั้งสิ้น 135 ชื่อเรื่อง 

136 เล่ม คิดเปน็ร้อยละ 14.00 เนื่องจากมีปัจจยัหลายประการเช่น out of print , out of stock เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 

5.1-1) 

รายการหลักฐาน 

5.1-1 เอกสารการจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 สามารถบรหิารงบประมาณในการจดัซื้อได้และซื้อหนังสือได้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พิจารณาการจัดซื้อ

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากคณะและมีความโปร่งใส ในการจัดทํารายงานงบประมาณการจัดซื้ออย่างสม่ําเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 มีขั้นตอนในการสั่งซื้อมาก ทําให้ดําเนินการไดล่้าช้า 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 6   ร้อยละของทรพัยากรที่จัดซือ้ สามารถนําออกให้บริการได้ (แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ) 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 ในปีการศึกษา 2560 แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีการลงรายการบรรณานกุรมทรัพยากรด้วย

ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WorldShare Management Services หรือ WMS เพือ่ให้ผู้ใช้บริการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศได้

อย่างรวดเร็ว ซึง่มีการเปดิให้บริการระบบห้องสมดุดังกล่าว อย่างเป็นทางการในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเป็นระบบ

ใหม่และมีการเริม่ลงรายการบรรณานุกรม ระหวา่ง (1 พฤศจกิายน 2560-มิถุนายน 2561) รวมระยะเวลา 8 เดอืน มีจํานวน

รายการทรัพยากรที่จดัซื้อและนําเข้าขอ้มูลในระบบห้องสมุด รวมทั้งสิ้น 2,158 ชือ่เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 96.52 และยังไม่ได้รับ

การวเิคราะห์รวม 75 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.48 (เอกสารหมายเลข 6.1-1) 

รายการหลักฐาน 

6.1-1 เอกสารสรุปผลการวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 ทํางานไดเ้ร็วขึ้นเนื่องจากระบบห้องสมุดระบบใหม่ ซึ่งเป็นแหลง่รวมบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของ

ทั่วโลก ทําให้ประหยดัเวลาในการทํางาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 7  จาํนวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) (แผนกบริการสารสนเทศ) 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวน 1 บริการ  จํานวน 2 บริการ จํานวน 3 บริการ จํานวน 4 บริการ จํานวนมากกว่า หรือ 

เท่ากับ 5 บรกิาร 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ตระหนักถงึการใชท้รัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ที่มใีห้บริการ อย่างเกดิ

ประโยชน์อย่างสูงสุด และคุ้มค่า จึงไดก้ําหนดกลยุทธต์่างๆ ในการให้ผู้ใช้บรกิารเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ 

โดยเป็นการใหบ้ริการเชิงรุก หรือ Proactive Services สําหรับในปีการศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนก

บริการสารสนเทศ ได้ให้บริการเชิงรุก จํานวน 7 บริการ ดงันี ้

1. บริการยืม-คนืระหว่างหอ้งสมุดในเครือข่าย WorldShareILL 

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหรือระบบที่ช่วยให้ห้องสมดุมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยห้องสมุดไม่จําเป็นตอ้ง

มีการจดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศ อันจะเป็นการประหยดังบประมาณของแตล่ะแห่ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีพันธกิจใน

การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นควา้ การวจิัย จงึได้เข้าร่วมเครอืขา่ยการยืม

ระหว่างห้องสมดุ OCLC WorldShareILL โดยสามารถยืมทรพัยากรสารสนเทศจากหอ้งสมดุในประเทศไทยจํานวน 6 

แห่งและจากหอ้งสมุดต่างประเทศ จํานวน 7,200 แห่ง จาก 149 ประเทศทัว่โลก จึงนับว่าเป็นบริการเชิงรกุ ที่ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ ซึ่งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน แห่งเดียวที่เขา้ร่วมในเครือข่ายนี้ อันเป็นการประหยัดงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยอกีทางหนึ่ง และเริ่มมีจํานวนการขอใช้บรกิาร (เอกสารหมายเลข 7.1-1) จํานวน 27 รายการ โดยศูนย์บรรณ

สารสนเทศ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการใชบ้ริการต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 7.1-2) ทางสื่อ

สังคมออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 7.1-3) และทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.1-4) 

รายการหลักฐาน 

7.1-1 จํานวนการขอใช้บรกิาร 

7.1-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

7.1-3 ทางส่ือสังคมออนไลน์ 

7.1-4 เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

2. กจิกรรม Be My Guest เพราะคุณ คอืคนพิเศษ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เริ่มจัดกิจกรรม Be My Guest มาตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 แต่เนื่องจากเป็นการจดัครั้งแรก 

และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย จึงพิจารณาเห็นว่า ควรจะได้มีการจัดกจิกรรมนี้อย่างตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ การให้บริการ การสร้างความเข้าใจระหว่างผูใ้ช้บรกิารและผู้ให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับผู้ใช้บรกิาร การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด รวมทัง้เป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและ

การอนรุักษ์สิงแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบคุลากรของศูนยบ์รรณสารสนเทศ  โดยในปีการศึกษา 2560 มี
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การจดักิจกรรมนี้ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 มกีารออกบูธของศูนย์บรรณสารสนเทศ และรา้นค้า จํานวน 4 บูธ และรอง

อธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์ ไดใ้ห้เกียรติเป็นประธานเปดิงาน (เอกสารหมายเลข 7.2-1) มีจํานวนผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 

224 คน ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 4.35 (ระดับมาก) (เอกสารหมายเลข 7.2-2) ทําให้ผู้ใช้บรกิารทราบกิจกรรมและ

บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บรกิาร  และศูนย์บรรณสารสนเทศมากขึ้น 

ผู้ใช้บริการรับทราบเรือ่งการประหยัดพลังงานและการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

รายการหลักฐาน 

7.2-1 ภาพบรรยากาศ วันที่ 6 มี.ค. 61ภาพบรรยากาศ วันที่ 7 มี.ค. 61ภาพบรรยากาศ วันที่ 8 มี.ค.61 

7.2-2 สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

3. บริการ มุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอา่น (Something nice for your mind) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม มุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your mind) เพื่อ

เป็นการนําหนังสือเพื่อต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยง่าย ไมต่้องเขา้ใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยการนําหนังสือดังกล่าว มาจัด

แสดงไว้ที่โถงหนา้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประเภทที่หนังสือที่นํามาจัดแสดง รวมถงึหนังสือที่เข้ามาใหม่ เพือ่จะได้ตดิตามหนังสือ

ที่ออกพิมพ์เผยแพร่ในชว่งเวลาดงักล่าว ไดอ้ย่างรวดเรว็และทันที หนังสือที่ได้รับรางวัล หนังสือที่ มียอดการยืมน้อย โดยการยืด

หลักการทฤษฎี Long tail คือ make everything available และ make it easy หรือ make it Fast and Convenient เริ่ม

จัดแสดงตัง้แต่ สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 7.3-1) มีจํานวนการยืม 546 คน และ จํานวน 945 เล่ม  

(เอกสารหมายเลข 7.3-2) 

รายการหลักฐาน 

7.3-1 ภาพมุมเพาะชาํความรู้ มุมเพาะชํานักอ่าน (Something nice for your mind) 

7.3-2 สถิติการยมืมุมเพาะชําความรู้ มุมเพาะชํานกัอ่าน (Something nice for your mind) 

 

4. การจัดแสดงหนังสอืตามวันสําคัญและจัดแสดงหนังสือร่วมกับคณะวิชาในเทศกาลต่างๆ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม การจดัแสดงหนังสือตามวันสําคัญและจัดแสดงหนงัสือร่วมกบัคณะวิชาใน

เทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการแนะนําหนังสือที่มอียู่ให้ผู้ใชเ้ข้าถึงได้โดยง่าย โดยการนําหนังสือดังกล่าว มาจัดแสดงตามวันสําคัญ

และจัดแสดงหนังสือร่วมกับคณะวิชาในเทศกาลตา่งๆ เช่น จดัหนงัสือเทศกาลตรษุจีน รว่มกับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนของ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และสถาบันขงจือ่การแพทย์แผนจีน (เอกสารหมายเลข 7.4-1) เป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือให้

แพร่หลายมากขึน้ในมุมมองต่างๆ กัน และมีการยืมหนังสือจํานวน 4 เล่ม และการนําหนังสือที่เกีย่วข้องกับหัวขอ้ที่มีบุคลากร

ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นวทิยากร เช่น ผู้อาํนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นวิทยากรการจัดการความรูใ้หก้ับกองคลัง 

ได้นําหนังสือเกีย่วกับการจดัการความรู้ไปจดัแสดงและให้บรกิารยืมหนังสือจํานวน 14 เล่ม (เอกสารหมายเลข 7.4-2) ถือว่าเป็น

การบริการเชิงรกุทีท่ําใหเ้กิดการหมุนเวียนหนงัสอืสู่ผู้ใช้บริการไดม้ากขึ้น และสามารถให้บรกิารยมืได้ทันท ี

รายการหลักฐาน 

7.4-1 ภาพการจดักิจกรรมแสดงหนังสือเทศกาลตรุษจีน 

7.4-2 ภาพการจดักิจกรรมการบรรยายการจัดการความรูใ้ห้กับกองคลัง 
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5. Notification Alert 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ตระหนกัถงึการแจ้งข่าวสารหรือการแจง้เตือนต่างๆ เพือ่ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับแจ้งเตือน

ผ่านอีเมล์ เช่น การแจง้เตือนเมือ่หนังสือใกล้ถงึกําหนดส่ง ถึงกําหนดส่ง และเกินกําหนดส่ง (เอกสารหมายเลข 7.5-1) และ

สามารถนําหนงัสือมาคืน โดยไม่เกินกําหนด หรอืสามารถตอ่อายุการยืมได้ทางอนิเทอร์เน็ต รวมทั้งข้อความเตอืน Hold Shelf 

Expiration Notification เตือนเมื่อหนังสือที่เคย place hold ไว ้ถูก check in กลับคืนมา (เอกสารหมายเลข 7.5-2) ข้อความ

เตือนผ่านอีเมลน์ี้ เป็นบริการใหม่ที่ถือเป็นบรกิารเชิงรุกที่ศูนย์บรรณสารสนเทศเปิดให้บริการ 

รายการหลักฐาน 

7.5-1 เมล์เตือนถึงผู้ใช้บริการ 

7.5-2 เมล์ Hold Shelf Expiration Notification 

 

6. QR Code สาํหรับการเข้าถึงวารสาร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และความสามารถของอุปกรณ์ เช่น สมารท์โฟน แท็ปเล็ต ทําให้สามารถเขา้ส่ือออนไลน์หรอื    

ดิจิทัลมากขึ้น ทาํให้ผู้ผลิตต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตส่ือ มกีารผลิตเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์มากขึ้น รวมทั้งวารสารทั้ง

ทางวิชาการและนิตยสาร ทีเ่ป็นฉบับพิมพ์ต่างเลกิกิจการหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นสื่อดิจิทัล ศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งให้บริการ

วารสาร จงึต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่เป็นเชงิรกุมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บรกิารสามารถเข้าถงึวารสารที่เป็นดจิิทัลมากขึ้น และได้

อย่างรวดเร็ว โดยการจัดทํา QR Code สําหรับวารสารทีเ่ป็นอิเลก็ทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 7.6-1) ติดไวใ้ห้บรกิารที่ชั้น

วารสาร เพื่อใหผู้้ใช้บริการสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code และสามารถอ่านวารสารชื่อนัน้ได้อย่างรวดเรว็ และได้ทันที    

รายการหลักฐาน 

7.6-1 ภาพ QR Code 

 

7. เครือ่งเติมออกซิเจน (Oxygen Generator) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถงึความมสุีขภาพที่ดขีองบุคลากร ที่ปฏิบตัิงานในศูนย์บรรณสารสนเทศ และ

ผู้ใช้บรกิารที่มาอ่านหรือใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน หรือการอ่านหนังสือ และ

อาจจะเนื่องจากสภาพแวดล้อมในศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่อาจจะก่อให้เกดิออกซิเจนหมุนเวียนไมเ่พียงพอ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้ประสานงานในการจดัหาเครื่องเติมออกซิเจนมาให้บริการแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ 

(เอกสารหมายเลข 7.7-1 และ 7.7-2)  ในการมาเติมออกซเิจนใหร้่างกาย เพือ่ใหม้ีการหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

ร่างกายของบุคลากร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือ มีความจํา

แม่นยํา สมองปลอดโปร่ง ทําใหก้ารเรียน การสอน การค้นคว้า มีผลดีมากขึ้นตามมา 

รายการหลักฐาน 

7.7-1 เครื่องเติมออกซิเจน 

7.7-2 รายชื่อผู้ใช้บริการ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ พยายามพัฒนาบริการเชิงรกุ เพื่อให้มบีริการใหม่ ๆ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้

ผู้ใช้บริการมาใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ มากขึน้ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 ผู้ใช้บริการมีชั้นเรียนแน่นตลอดทั้งวัน ทําให้ไมม่ีเวลาว่างจากการเรยีนในการเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือ

มาร่วมกจิกรรมที่จัดได้มากเท่าที่ควรจะเป็น และการประชาสมัพันธ์ ไม่ทั่วถึง 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 8  ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (แผนกทรัพยากรการเรียนรู)้ 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่า  

ร้อยละ 1 

ร้อยละ 

1.00-3.99 

ร้อยละ 

4.00-6.99 

ร้อยละ 

7.00-9.99 

มากกว่า หรือ 

เท่ากับ ร้อยละ10 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีความตระหนักในการใชท้รัพยากรอย่าง

คุ้มค่า โดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรบัด้วยงบประมาณที่สูง และมีอัตราในการขึ้นราคาการบอกรับ

ทุกปี แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งรับผิดชอบในการบริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ จึงจดักิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้

สารสนเทศ ในชว่งเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการเขา้ใจถึงวิธีการใชง้านจากทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เกิด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นทีรู่้จกัมากขึ้น ทําให้มี

ยอดใชง้านฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ (ScienceDirect) เพิ่มขึ้นจากที่ปีการศึกษาทีผ่่านมา ดังนี้ ในช่วงปีการศึกษา 2559 มีสถติิ

การใช้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ (ScienceDirect) จํานวน 68,095 ครั้ง ในชว่งปกีารศกึษา 2560 มสีถิติการใช้ฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนกิส์ (ScienceDirect) จํานวน 75,223 ครั้ง เพิ่มขึ้น 7,128 ครั้ง คิดเปน็ ร้อยละ 10.47 ที่เพิ่มขึ้นจากปกีารศึกษาที่

ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 8.1-1) 

รายการหลักฐาน 

8.1-1 ข้อมูลเปรยีบเทียบสถิติการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ในรอบ 24 เดือน 
  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ : 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้ความรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้ VPN 

ซึ่งเป็นผลพวงจากการจัดเป็นประเด็นความรูข้องศูนย์บรรณสารสนเทศ ในปกีารศึกษา 2559 และบุคลากรของศูนยฯ์ มี

ความพยายามในการให้ความรูแ้ก่ผู้ใช้บรกิารเป็นอย่างยิง่ เพือ่ให้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นที่รูจ้กั และใช้กันมากขึ้นทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เสาะหาวิธีในหลายชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์เพือ่ให้เข้าถงึฐานขอ้มูล 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 ผู้ใช้ไม่สามารถมาร่วมกจิกรรมได้ในบางชอ่งทาง หรอืบางเวลา หรือการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่

ทั่วถงึเท่าที่ควร 


