
 

0 

   

 
  
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง   

(Self Assessment Report) 
   ฉบบัท่ี  21  

 
 

ของ 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
ปีการศึกษา  2564 

 
 
 

(วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพการบริหารงานท่ัวไปภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

                
                                             วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

  



 

1 

คํานํา 

 
ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพการบริหารงาน

ของศูนย์ฯ เพ่ือให้สามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม (Common indicators) จากมหาวิทยาลัย 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี และศูนย์ฯ ได้ร่วมกันกําหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะ (Specific indicators) ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี รวมเป็น 6 ตัวบ่งช้ี  พร้อมทั้งจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ (Self 
Assessment Report-SAR) เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการบริหารงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในปีการศึกษาต่อไป 

 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทั้ง 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี้ 

1 การบริหารของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีร่วม 
2 การพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งช้ีร่วม 
3 การพัฒนางานของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีร่วม 
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ตัวบ่งช้ีร่วม 
5 ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศสามารถนําออกให้บริการได้ตาม

เป้าหมาย (แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ) 
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 

6 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services)  (แผนกบริการ
สารสนเทศ) 

ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 

 
 การนําเสนอรายงานประเมินตนเองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 บทที่ 1 บทนํา ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่ ประวัติ ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กรการบริหารงาน และบุคลากร 
 บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในปีน้ีตาม 
ตัวบ่งช้ีในแต่ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการ
พัฒนา โดยแยกเป็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของแต่ละเกณฑ์การประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง  
     

               (นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์) 
                         ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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สารบญั 

เรื่อง  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 3 
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บทที่ 2 ผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
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บทสรุปผู้บรหิาร 

ตัวบ่งชี้ที ่ คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย รวม 4 ตัวบ่งชี้  5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศสามารถนําออกให้บริการได้ตาม
เป้าหมาย (แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services)  (แผนกบริการ
สารสนเทศ) 

5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย รวมทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี ้ 5 คะแนน 
 

สรุปผลการดําเนนิงานในทุกตัวบ่งชี้ในภาพรวม 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทําตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจ ต้ังแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การนําทรพัยากรสารสนเทศ เข้าระบบห้องสมุดเพ่ือให้สามารถ
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว การพยายามให้บริการเชิงรุกที่เน้นในช่องทางออนไลน์  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ การปรับวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร และปรับวิธีการให้บริการที่เน้นออนไลน์ที่เกิดจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้การบริหารงานตามตัวบ่งช้ีร่วม ตามกระบวนการ PDCA ซึ่ง
สามารถดําเนินการได้ครบทุกเป้าหมาย 

 
แนวทางการพฒันาในภาพรวม (ระบสุิ่งทีต้่องเร่งการพฒันาและเร่งด่วน ในภาพรวมของหน่วยงาน) 

  ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บรกิารที่เน้นช่องทางออนไลน์ มากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนา
บุคลากรในการให้ความรู้ และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและให้บรกิารทางออนไลน์ได้มากกว่าเดิม เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศทางออนไลน์ สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเข้ามาในศูนย์บรรณ
สารสนเทศ ปรบัวิธีการคิด (Mindset) เพ่ือให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว เพ่ือให้
เข้าใจถึงการพัฒนาที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลา 
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ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2564 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทัว่ไป ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ ขั้นตอน / แนวทาง การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  
การบริหาร
ของหน่วยงาน  

1. แผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ท่ีแสดงให้เห็นวิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบและ
เป้าหมายในการดําเนินการให้ชัดเจน 
2. การบริหารความเสี่ยง ข้อเสนอแนะมาตรการ
จัดการความเสี่ยง หากให้คณะ/หน่วยงาน ช่วย
กําหนดคํานิยาม จะมีหลายคนท่ีเข้ามาช่วย 
ความคิดแต่ละท่านจะหลากหลายแตกต่างกัน ทิศ
ทางการกําหนดคํานิยามอาจจะไม่ตรงกัน ซ่ึงอาจ 
จะยากต่อการค้นหาหรือรวบรวม ควรหาบุคลากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาดูแล รับผิดชอบโดยตรง 

1. รับมาปรับปรุงวิธีการเขียนสําหรับแผนการพัฒนา
คุณภาพในปีการศึกษา 2564 ในข้อ 3 และ ข้อ 4 
2. เนื่องจากความเสี่ยงในข้อนี้ ได้สิ้นสุดแล้ว และมี
ความเสี่ยงลดลง แต่จะขอนําข้อเสนอแนะไปปรับ
วิธีการเขียนสําหรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนถ้ามีคณะ/
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้มีนิยามและ
ความเข้าใจท่ีตรงกัน 

ปีการศึกษา 
2564 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  
การพัฒนางาน
ของหน่วยงาน 

1. การพัฒนางาน (R2R) ควรค้นหาปัญหาท่ีทาง
ศูนย์บรรณสารสนเทศรับผิดชอบโดยตรง จะทําให้
พัฒนางานได้ตรงกับงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

1. มอบหมายนโยบายให้คณะกรรมการในเรื่องการหา
หัวข้อในการทํา R2R 
2. กําหนดงานท่ีจะพัฒนาท่ีเกิดจากงานหลัก 
โดยผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการ R2R 

ภายใน 6 
เดือนแรก  
ของปี
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 
(เฉพาะ) 
จํานวนบริการ
เชิงรุก 
(Proactive 
Service)  

1. จํานวนบริการเชิงรุก อาจต้องค้นหาบริการเชิง
รุก ให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
อาจเป็นนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ 
มาแทนจํานวนบริการในลักษณะท่ัวๆไป  และวัดท่ี
จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

1. ผู้บริหารมอบหมายให้แผนกบริการสารสนเทศ 
ศึกษาการบริการเชิงรุกท่ีเน้นนวัตกรรมใหม่ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนๆ เพ่ือมาประยุกต์ใช้ใน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
2. แผนกบริการสารสนเทศประชมุเพ่ือกําหนดบริการ
เชิงรุกท่ีเน้นนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ 
3. ดําเนินการให้บริการเชิงรุกท่ีเน้นนวัตกรรมใหม่ 

ปีการศึกษา 
2564 

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม 

- 
    

 
 

ผลการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพการบริหารงานทั่วไป 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร ของ ............ ศูนย์/กอง/สํานัก............ ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะ วิธีการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ(ระบุผลลัพธ์) 

จากการดําเนินการ 
- - - 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ประวัติความเป็นมา  
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดพร้อมกับโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านบริการวิชาการ และใช้ช่ือว่า                 
“ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ในการดําเนินการระยะแรกน้ันใช้พ้ืนที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นทีท่ําการช่ัวคราว ต่อมาใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ย้ายตามการต้ังมหาวิทยาลัยมาที่ ถนนบางนา-ตราด (ปัจจุบัน คอื ถนนเทพรัตน) 
ก.ม. 18 อ.บางพลี จ. สมทุรปราการ เปิดบริการที่อาคารเรียน 1 มีพ้ืนทีป่ระมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมี
สถานที่ทําการ 2 ห้อง คือ บริเวณช้ัน 2 เป็นห้องบริการค้นคว้าสําหรับคณาจารย์และนกัศึกษา และบริเวณช้ัน 3 
เป็นห้องทํางานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค และในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2537 ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่ง
เป็นอาคารเอกเทศ 6 ช้ัน มีเน้ือที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตรปฏิบัติงานภายใต้การดําเนินงานของ 4 
แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการ
เรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการในปี พ.ศ. 2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเลขานุการ และด้วยพันธกิจในการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีการจัดต้ังห้องสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาจีน โดยมีการจัดต้ังห้องสมุดการแพทย์แผนจีน (ในปี พ.ศ. 2547) ห้องสมุดภาษาจีน (ในปี พ.ศ. 2550) 
และในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ตลอดจนมีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติใน
การจัดทําฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2559-2560 มีการขยายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความร่วมมือเครือขา่ยประกันคุณภาพ เครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับรางวัลสํานักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุด 
สีเขียว (Green Library) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการนําระบบห้องสมุด 
WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งเป็นระบบที่รวมบรรณานุกรมจากสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 
30,000 แห่ง มีการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดทํา Learning space และ Co-working space รวมทั้งปรบัพ้ืนที่เพ่ือให้
มีเน้ือที่ในการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกันบุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยี
มากขึ้น เพ่ือใหส้ามารถปฏิบัติงานและให้บรกิารที่สอดรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มีประวัติและพัฒนาการทั้งในด้านกายภาพ การปฏิบัติงาน การให้บริการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยลําดับ 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศ กําหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วยความมี
ประสิทธิภาพ ด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองในการทํางาน เพ่ือพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
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เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้กําหนดปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

วิสัยทัศน ์

 เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่มีศักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอ้งกับความต้องการต่อการเรียนรู้ และ
การเป็นห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัย
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพรวมท้ังเป็นแหล่งรวม
สารสนเทศการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีส่นับสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงาน
ด้วยคุณธรรม 

2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาโดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีส่ง่เสริมคุณภาพการเรียน
การสอนทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ต่างๆท่ีมีอยู่และที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต  

3. พัฒนาช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผูร้ับบริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงหน้าที่ ที่เป็นผู้ให้บริการ และสามารถรองรับกับ

สาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอจะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัว

เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
2. เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเรยีนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่

สอดคล้องและตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุก 
4. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถให้บุคลากรเป็นผู้ใหบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้เป็นห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



 

7 

ภารกิจและหน้าที ่
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปฏิบัติงานภายใต้การดําเนินงานของ 4 แผนก ได้แก่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และสํานักงานเลขานุการในปี พ.ศ. 
2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานเลขานุการ โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในแต่ละแผนกและงาน ดังน้ี 

1. แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  และ             
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์หมวดหมู่ และลงรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศพร้อม
ให้บริการ 

2. แผนกบริการสารสนเทศ 

มีหน้าที่ให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศในศูนย์บรรณสารสนเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ บริการการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ บริการตอบ
คําถาม และบริการอ่ืนๆ ทีส่นับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

3.   แผนกทรพัยากรการเรียนรู ้

มีหน้าที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ  ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  บริการห้องฝึก
ภาษา บริการห้องชมภาพยนตร์  จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแล
เครือข่ายภายใน และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้บริการตอบ
คําถามและใหค้ําปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารจัดการฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนใน
ประเทศไทย การดิจิไทซ์เอกสารของมหาวิทยาลัย มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง และโรงพยาบาลหัวเฉียว 

4.  สํานักงานเลขานุการ 

มีหน้าที่ดูแลงานด้านงานบริหารและธุรการทั่วไป รับผิดชอบงานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ์ 
ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ งานด้านบุคคล งานสารบรรณ การซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบ
สาธารณูปโภค ดูแลรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดเตรียมการประชุม และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้ง งานของหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบในการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมลูเอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดระบบ และบริหารงานจดหมายเหตุ ให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้าน
การประเมินคุณค่าและกําหนดอายุเอกสาร การจัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจัดทํา
เครื่องมือช่วยค้น และการให้บริการเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
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โครงสร้างองคก์ร 
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โครงสร้างการบริหารงาน  
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คณะผู้บริหาร 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใต้การบริหารและดําเนินงานโดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 
ผู้อํานวยการ  และประกอบด้วยหัวหน้าแผนก ได้แก่ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวณัฐชยา วชิรปัทมา หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ และนางสาวไพลิน 
จับใจ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 

รายชื่อบคุลากรของหน่วยงาน 
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 
แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 1. นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์  หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย  บรรณารักษ ์
 3. นางสุวรรณา บรรณจิตร  บรรณารักษ ์
 4. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  บรรณารักษ ์
 5. นายศุภโชค สังฆพันธ์   บรรณารักษ ์
 6. นายพิศิษฐ์ วีระดีตานนท์  บรรณารักษ ์
 7. นางอุทัยรัตน์ หอมพินิจ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 
แผนกบริการสารสนเทศ 
 1. นางสาวณัฐชยา  วชิรปัทมา  หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
 2. นางสาววรรณา  โตพิบูลย์พงศ์  บรรณารักษ ์
 3. นางสาวบัวอัจฉรา โพธ์ิจันทร์  บรรณารักษ ์
 4. นาวสาวสิรินันท์ ธรรมวิชัย  บรรณารักษ ์
 5. นางสาวปิยนุช  ประใจครบุรี  บรรณารักษ ์
 6. นายปัญญา วงศ์จันทร ์   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 7. นางสาวรุ่งทิวา ธัญญารักษ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 8. นางกิตญาภัทร รอดเพียร  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 9. นางชลธิชา อําทะวงษ์   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 10. นางสาวสมศรี ประสมพงษ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 11. นางอุไรรัตน์ ผาสิน   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
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แผนกทรพัยากรการเรียนรู ้
1. นางสาวไพลิน จับใจ   หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 

 2. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. นายทศพล ศิลาศาสตร์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายลัทธวัฒน์ ริมปิรังษ ี  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางประภาพร เกิดแก้ว   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 6. ดร.สนามพล พรมกอง   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 

สํานักงานเลขานุการ 
 1. นางพชรมน กรแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 2. นางรัชนี นิลขํา   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 3. นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรสังวาลย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
งานจดหมายเหตุ 
 1. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ   นักวิชาการจดหมายเหตุ 
 
คณะกรรมการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน  
 1. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ    กรรมการ 
 3. นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว     กรรมการ 
 4. นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู้แทน   กรรมการ 
 5. หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 
 6. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ 

7. นางสาวปิยนุช  ประใจครบุรี     กรรมการ 
 8. นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย    กรรมการ 
 9. นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา    กรรมการ 
 10. นางพชรมน กรแก้ว     กรรมการ 
 11. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ    กรรมการ 
 12. นางชลธิชา อําทะวงษ์     กรรมการ 
 13. นายปัญญา วงศ์จันทร์    กรรมการ 

14. นางอุทัยรัตน์ หอมพินิจ    กรรมการ 
15. หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ   กรรมการและเลขานุการ 
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งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและสรุปค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ 

หมวดค่าใช้สอย 15,000.00 1,951.00 13.01 

หมวดค่าวัสดุ 1,081,000.00 585,764.12 54.19 

หมวดครุภัณฑ์ 1,925,000.00 1,680,000.00 87.27 

รวม 3,021,000.00 2,267,715.12 75.07% 
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บทที่ 2  
ผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารของหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย  : มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

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 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อ 1 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนา/ทบทวนแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  
ซึ่งเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนา
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปีที่มีการกําหนดงบประมาณประกอบอย่างเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี ให้หน่วยงานเสนอให้รองอธิการบดี 
ที่ดูแล พิจารณาอนุมัติ ทั้ง 2 แผน และมีการนําผลการประเมินแผนฯ ทั้ง 2 แผน เสนอรองฯ ปีละ 2 ครั้ง 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผ่านการประชุม
หัวหน้าแผนก ครั้งที่ วันที่ (เอกสารหมายเลข 1.1-1) ซึ่งประกอบด้วย ผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนก มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจําปี ที่มกีารกําหนดงบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี ศูนย์บรรณสารสนเทศได้เสนอให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแล 
พิจารณาอนุมัติ แผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-2) และผลการประเมินแผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-3 ถึง 1.1-4) 
รายการหลักฐาน 
1.1-1 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 วาระเพ่ือพิจารณา แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2564 
1.1-2 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่มีการพิจารณาลงนามโดยรองอธิการบดี รอง
ศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต โดยไม่มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ แม้ว่าจะมีรองอธิการบดี ท่านใหม่มา
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กํากับดูแล มีเพียงการปรับแผนปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรที่ลดลง บันทึก
เสนอเพ่ือลงนามเห็นชอบ รายงานทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2563 หน้าบันทึกที่ผ่านการ
ลงนามเห็นชอบ 
1.1-3 รายงานผลประเมินแผนปฏิบัติการ 6 เดือน 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก รายงานการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ผลการพิจารณาจากรอง
อธิการบดีฯ 
1.1-4 การรายงานเชิงวิเคราะห์ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน รอง
อธิการบดีลงนาม  
 

ข้อ 2 มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม  
พันธกิจของศูนย์ / กอง / สํานัก และทําให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตามคําสั่ง ที่ 002/2564 (เอกสารหมายเลข 1.2-1) มีการประชุมเพ่ือบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 และ ครั้งที ่2 /2564 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
เพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (R1) ทีม่ีลกัษณะสอดคลอ้งตาม 
พันธกิจและการดําเนินงานของศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 1.2-2) และนําส่งกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามบันทึกข้อความ มฉก.0302/640490 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1.2-3) ซึ่งระบุความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารสนเทศ 2 ข้อ คือ (1.) 
เอกสารสําคัญที่เก็บรักษาที่อยู่ในหอจดหมายเหตุและศูนย์บรรณสารสนเทศ อาจเสื่อมสภาพ จากการเก็บรักษาที่
ไม่ถูกวิธี (2.) การไม่มีโปรแกรม Turnitin ทําให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ใหบ้ริการและเป็นแหล่งสนับสนุน
สารสนเทศทางวิชาการ/วิจัย ที่มีความซ้ําซอ้นกับผลงานอ่ืน มกีารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เพ่ือจัดทํารายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2) (เอกสาร
หมายเลข 1.2-4) และนําส่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ            
ตามบันทึกข้อความ มฉก.0302/640490 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1.2-5) และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.2-6) และนําส่งกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามบันทึกข้อความ 
มฉก.0302/640731 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (เอกสารหมายเลข 1.2-7) โดยมผีลจากการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทําให้ความเสี่ยงทั้ง 2 ข้อ ของศูนย์บรรณสารสนเทศลดลง  
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รายการหลักฐาน 
1.2-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ที ่002/2564 
1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 และ ครั้งที ่
2 /2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
1.2-3 แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1) พร้อมบันทึกนําส่ง ที่ มฉก.0302 /640490 ลง
วันที่ 3 มีนาคม 2565 
1.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 
1.2-5 รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R2) พร้อมบันทึกนําส่ง ที ่มฉก.
0302 /640490 ลงวันที่ 3 มนีาคม 2565 
1.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
1.2-7 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ศนูย์บรรณสารสนเทศ (R3) พร้อมบันทึกนําสง่ ที่ มฉก.
0302/640731 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 
 

ข้อ 3 มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย์ / กอง / สํานัก  
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-1) ในปีการศึกษา 2564 มกีาร
ประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 1.3-2) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (เอกสาร
หมายเลข 1.3.-3) และมีการพิจารณาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านคณะกรรมการจัดการความรู้
และมีมติเห็นว่า บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศต้องศึกษาการให้บริการในรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ตลอดระยะเวลา 2 ปี จึงจัดใหม้กีารเรียนรู้เรื่องการให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-book) ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบอย่างทั่วถึง จึงได้กําหนด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ในปีการศึกษา 2564 เรื่อง การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม 
Bookcaze และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-4) มีการสรุปองค์ความรู้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
บุคคลภายนอก ไว้ที่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-5) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถนํามาใช้ได้จริง ตลอดจนรายงานผลการจัดการความรู้
ให้มหาวิทยาลยัทราบ (เอกสารหมายเลข 1.3-6) 
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รายการหลักฐาน 
1.3-1 คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 2564 
1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที ่1/2564     
1.3-3 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ KM 2564 
1.3-4 ภาพกิจกรรม http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/820-bookcaze64 
1.3-5 องค์ความรู้เผยแพร่การจัดการความรู้ http://www.lib.hcu.ac.th/KM/hculib-bookcaze/ 
1.3-6 รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่อมหาวิทยาลัย 
  

ข้อ 4 ผู้บริหารทุกระดับ มีการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง

ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังน้ี 
 

หลักประสิทธผิล 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อํานวยการ วางแผนการดําเนินการ โดยคํานึงผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและเพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (เอกสารหมายเลข 1.4-1) ที่ต้ังไว้ มีการประเมินผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 1.4-2) 
และมีการประชุมหัวหน้าแผนก (เอกสารหมายเลข 1.4-3) เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานมาปรับปรุง รวมท้ังมี
การนําข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
คือ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.4.4) เพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลมากทีสุ่ด
ต่อไป 
รายการหลักฐาน 
1.4-1 แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-2 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก รายงานการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก 
1.4-3 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วาระเพ่ือพิจารณา การประเมิน
แผนการปฏิบัติงาน 6 เดือน 
1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครัง้ที่ 1 วันที่ 
27 มกราคม 2565 
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หลักประสิทธภิาพ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บริหารของศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก คํานึงถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ โดยการให้บริการค้นหา
สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ฉบับเต็มที่มหาวิทยาลัยไม่มีให้บริการ มีการประสานงานในการค้นคว้าสารสนเทศ จาก
อินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งสารสนเทศแบบเปิด หรือจากเครือข่ายห้องสมุด และสามารถให้บริการแก่ผูใ้ช้ตรงกับ
ความต้องการและอย่างรวดเร็ว (เอกสารหมายเลข 1.4-5) รวมทั้งการจัดซื้อหนังสือที่อาจารย์ต้องการ และ
เสนอแนะผ่านมาในช่องทางต่างๆ (เอกสารหมายเลข 1.4-6) ผู้ปฏิบัติงานแต่ละแผนกที่รับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
รายการหลักฐาน 
1.4-5 ข้อมูลการขอเอกสารฉบับเต็มผ่าน Clinic full text 
1.4-6 การเสนอซื้อแบบเร่งด่วน การเสนอซือ้หนังสือ  
 
หลักการตอบสนอง 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการและหัวหน้าแผนก ได้ปฏิบัติและถือเป็นนโยบายในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองการเรียน
การสอนของคณะวิชา และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบห้องสมุดที่มีบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อหนังสืออย่างมีขั้นตอนมากกว่าเดิม ก่อนการ
เสนอซื้อ (เอกสารหมายเลข 1.4-7) และเน่ืองจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทําให้มหาวิทยาลยั
ต้องเปิดสอนแบบออนไลน์ อาจารย์แต่ละคณะจึงต้องการพ้ืนที่สอนที่ไมม่ีเสียงรบกวนจากห้องพักอาจารย์ที่ใช้
สอนออนไลน์เช่นเดียวกัน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตระหนักถึงความต้องการใช้ห้องต่างๆ เพ่ือการสอนออนไลน์
ของอาจารย์ ได้มีการปรับสภาพห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องทํางานกลุ่ม พร้อมเพ่ิมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ให้เกิดความเสถียรมากกว่าสัญญาณไร้สาย (เอกสาร 1.4-8) โดยมีจํานวนอาจารย์ นักศึกษา ให้ความสนใจในการ
ขอใช้บริการเป็นจํานวนมาก (เอกสาร 1.4-9) 
รายการหลักฐาน 
1.4-7 เอกสารยืนยันการสั่งซือ้-คณะบริหารธุรกิจ เอกสารยืนยันการสั่งซือ้-คณะเภสัชศาสตร ์
1.4-8 ภาพประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องต่างๆในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร 
1.4-9 การใช้บริการห้องภายในอาคารบรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
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หลักภาระรับผิดชอบ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บริหารและดําเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีที่สอดคล้องกับภาระงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-10) 
มีการประชุมเพ่ือดําเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งการติดตามงาน การแก้ไขปัญหาในการทํางานของศูนย์ฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-11) โดยมอบหมายให้หัวหน้าแผนก ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และมอบหมายภาระ
งานให้แก่บุคลากรต่อไป 
รายการหลักฐาน 
1.4-10 แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-11 การประชุมหัวหน้าแผนก 
 
หลักความโปรง่ใส 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อํานวยการ ได้มอบหมายนโยบายให้หัวหน้าแผนก ในการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส ต้ังแต่การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องมีการนําเสนอการพิจารณาการสั่งซื้อ ต่อคณบดี 
(เอกสารหมายเลข 1.4-12) และมีการแจ้งผลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหแ้ต่ละคณะ
เพ่ือความโปร่งใสในการดําเนินงานทุกกระบวนการ (เอกสารหมายเลข 1.4-13) มีการตรวจรับทรัพยากร
สารสนเทศ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จากบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และกองพัสดุ (เอกสารหมายเลข 
1.4-14) รวมทั้งการคิดค่าปรับในการคืนหนังสือเกินกําหนด ที่ต้องคิดคํานวณค่าปรับอย่างละเอียดรอบคอบ และ
ถูกต้อง และดําเนินการจัดส่งค่าปรับและจํานวนเงินให้กองคลัง (เอกสารหมายเลข 1.4-15) 
รายการหลักฐาน 
1.4-12 เอกสารการเสนอซื้อต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีตัวอย่างเอกสารการจัดซือ้ 
1.4-13 รายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
(ปีการศึกษา 2564) 
1.4-14 เอกสารการตรวจรับ 
1.4-15 รายการการส่งค่าปรับ 
 
หลักการมีส่วนร่วม 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก มีนโยบายในการให้บุคลากรแต่ละแผนก มี
ส่วนร่วมงานในกิจกรรมต่างๆ ผ่านการทํางานของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-16) คณะกรรมการการจัดการความรู้     
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ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-17) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศนูย์บรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกสารหมายเลข 1.4-18) เป็นต้น รวมทั้งจัดช่องทางในการให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย มสี่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-19) รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นต่างๆ แบบซึ่งหน้า หรอืผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล ์(เอกสาร
หมายเลข 1.4-20) 
รายการหลักฐาน 
1.4-16 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-17 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-18 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศนูย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-19 ช่องทางการเสนอแนะ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-20 ข้อเสนอแนะผ่านทางอิเล็กทรอนิกสเ์มล ์libhcu@hotmail.com และทาง Line@ Line Offical ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 
หลักการกระจายอํานาจ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีนโยบายในการให้หัวหน้าแผนก รวมทั้งบุคลากร มีอํานาจใน
การตัดสินใจตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อผู้ใช้บริการ (สัมภาษณ์
ผู้อํานวยการ ) 
รายการหลักฐาน 
สัมภาษณ์ผู้อํานวยการและหัวหน้าแผนก 
 
หลักนิติธรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการและหัวหน้าแผนก บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยยึดหลกัความถูกต้องในการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และให้บริการที่มขีอบเขตภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ เช่น เปิดทําการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-21) มีการกําหนดระเบียบ
การให้บริการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการ
ยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (เอกสารหมายเลข 1.4-22) 
รายการหลักฐาน 
1.4-21 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
1.4-22 ระเบียบการให้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 



 

20 

หลักความเสมอภาค 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มอบนโยบาย และหัวหน้าแผนก รับดําเนินการ ในการให้
ความสําคัญในการทํางานโดยยึดหลักความเสมอภาค ให้โอกาสแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามความสามารถ
และเหมาะสม หรือความถนัดของบุคลากร มีการมอบหมายให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า ระดับ
บรรณารักษ์สายวิชาชีพ หรือระดับเจ้าหน้าที่ ทํางานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะทํางาน
ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-23-เอกสารหมายเลข 1.4-26) รวมทั้งมีการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกระดับ ทุกเช้ือชาติ ตามสิทธ์ิที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-27) 
รายการหลักฐาน 
1.4-23 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-24 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-25 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศนูย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-26 คณะกรรมการการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R2R) ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
1.4-27 บัญชีรายช่ือของผู้ใช้ที่มีนักศึกษา อาจารย์ ทุกเช้ือชาติ 
 
หลักฉันทามติ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก ใช้หลักฉันทามติเพ่ือการทํางานร่วมกัน โดย
รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าแผนก และผูร้่วมงานตามลําดับ มีการรับฟังความคิดเห็น และนําเสนอในที่ประชุม
เพ่ือลงมติร่วมกัน เช่น การดําเนินการใช้ห้องบริการเภสัชสนเทศ การย้ายหนังสืออ้างอิงจากช้ัน 4 มารวมไว้ที่
หนังสืออ้างอิงที่ช้ัน 3 เพ่ือรวมเป็นแหล่งเดียวกัน เน่ืองจากห้องหนังสืออ้างอิง มีการพิจารณาดึงหนังสืออ้างอิงที่
ไม่ทันสมัยออก ทําให้มีพ้ืนที่ในการนําหนังสืออ้างอิงจากช้ัน 4 มาไว้ในที่เดียวกัน และเสนอให้จัดทําพ้ืนที่อ้างอิง
ช้ัน 4 เป็นห้องสัมมนาเพ่ิมเติม และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น ควรจะใช้การจัดซื้อ
หาต้ังจอ LED เพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้บริการในจุดต่างๆ ได้ (เอกสารหมายเลข 1.4-28) 
รายการหลักฐาน 
1.4-28 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 มกราคม 2565 วาระสืบเน่ือง ศูนย์บริการเภสัชสนเทศ 

  
ข้อ 5 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของศูนย์ / กอง / สํานัก ที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารงานของหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
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ผลการดําเนนิงาน 
ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกทีเ่หมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณ -
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.5-1) โดยมีบุคลากรภายนอกศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม มีการจัดทําแผนประกันคุณภาพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-2) มีการจัดทําตัวบ่งช้ีคุณภาพร่วมและตัวบ่งช้ีเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1.5-3) และมีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-4) และจัดทําแบบประเมินตนเอง ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-5) เพ่ือรอรับการประเมินประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารสนเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 
2565 
รายการหลักฐาน 
1.5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ คําสั่งที ่008/2564 
1.5-2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
1.5-3 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม (Common indicators) ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป ปี
การศึกษา 2564 และ ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (Specific Indicators) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
1.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1 
วันที่ 27 มกราคม 2565 
1.5-5 รายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR 2564) ศูนย์บรรณสารสนเทศ  
 
สรุปผลการดําเนนิงานตัวบ่งชี้ที่ 1 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
บรรลุ  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความร่วมมือในการใช้กลไกของการประกันคุณภาพ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  :  
  - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2   การพัฒนาบคุลากร 

ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ/ ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย  : มีการดําเนินการ 3 ข้อ 

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 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อ 1 มีการกําหนดตัวช้ีวัด(KPI) และเป้าหมายเป็นรายบุคคลทุกคนโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และนํามากําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์ฯ โดยมีการกําหนดงานไปตามแต่ละแผนก 
และแต่ละบุคคล ผ่านการมอบหมายงานบุคลากรเป็นรายบุคคล  (Job Assignment) (เอกสารหมายเลข 2.1-1) 
มีการกําหนดตัวบ่งช้ี (Key Performance Indicator-KPI) และเป้าหมายของงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายและ
ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหมายหวัหน้าแผนก ในการกํากับ
ดูแล งานของแผนก และแต่ละบุคคล เพ่ือให้เป็นตามตัวบ่งช้ีและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
รายการหลักฐาน 
2.1-1 แฟ้มหมายเลข 5.11.1การมอบหมายงานบุคลากรเป็นรายบุคคล (Job Assignment-JAS) จํานวน 28 คน 

 
ข้อ 2  มีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรตาม KPI ในข้อ 1 ทุก 6 เดือน ในแต่ละ 

ปีการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง) (การบรรลุ KPI คือ การดําเนินงานที่บรรลุ KPI ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของ KPI  
ที่กําหนดให้ดําเนินการ) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อํานวยการ มีการมอบหมายให้หัวหน้าแผนก กํากับดูแลงานของแต่ละ
แผนก แต่ละบุคคล โดยกําหนดให้มีการรายงานการดําเนินงานของแต่ละบุคคลตาม KPI ที่กําหนดไว้ใน Job 
Assignment ทุก 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 2.2-1) และมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมกันประเมินผลการดําเนินงาน 



 

23 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-1 แฟ้มเอกสาร 5.11.1 เอกสารการมอบหมายที่มีการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 
2564 - 31 มกราคม 2565 มีการลงนาม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565) รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 
กรกฎาคม 2565 มีการลงนามวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) และเอกสารใบประเมินผลการดําเนินงาน ตาม
ข้อตกลงภาระงาน โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรทุก 6 เดือน ซึ่งใน 6 เดือนแรกมบุีคลากรทุก
ท่านมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ KPI ปฏิบัติงานได้มากกว่า รอ้ยละ 80 
 

ข้อ 3 ศูนย์ / กอง / สํานัก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ทั้งที่บรรล ุ/ ไม่บรรลุ KPI 
ทุก 6 เดือน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน/ส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประเมินหัวหน้าแผนก และมอบหมายให้หัวหน้าแผนก 
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ในแผนก (เอกสารหมายเลข 2.3-1) โดยมีการนําผลการดําเนินงานเข้าที่
ประชุมหัวหน้าแผนก (เอกสารหมายเลข 2.3-2) เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละแผนก และมี
การกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งที่บรรลุ/ไม่บรรล ุKPI ทุก 6 เดือน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน/ส่งเสริม
ศักยภาพในการทํางาน 
รายการหลักฐาน 
2.3-1 แฟ้มเอกสาร 5.11.1 รายงานผล 6 เดือน พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล 
2.3-2 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2565 วาระเพ่ือพิจารณา 
 

ข้อ 4 มีการดําเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ตามข้อ 3 อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ผลการดําเนนิงาน 

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศมีการปรับปรุงตามแผนพัฒนารายบุคคลทุกคน ตามข้อ 3 ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม KPI (เอกสารหมายเลข 2.4-1 แฟ้มเอกสาร 5.11.1 (ใบประเมิน 6 เดือน และ 12 
เดือน) 
รายการหลักฐาน 
2.4-1 แฟ้มเอกสาร 5.11.1 รายงานผล 6 เดือน พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล 
2.4-2 แฟ้มเอกสาร 5.11.1 รายงานผล 12 เดือน พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล 
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ข้อ 5 ผลการประเมินการดําเนินงานของบุคลากร ใน 6 เดือนหลัง มีบุคลากรบรรลุ KPI เพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับผลการประเมินฯ ในครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม JAS ของบุคลากร เกินกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ โดยนับจากบุคลากรที่มีการพัฒนาจนมีผลการประเมินใน 6 เดือนหลัง บรรลุ KPI เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบ
กับผลการประเมินฯ ในครั้งที ่1 (เอกสารหมายเลข 2.5-1) 
รายการหลักฐาน 
2.5-1 การประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วาระเพ่ือการพิจารณา 
  
สรุปผลการดําเนนิงานตัวบ่งชี้ที่ 2 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
บรรลุ  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ผู้บริหารมีความเข้าใจในงานของบุคลากรแต่ละคน สามารถแนะนําสิ่งทีต้่องพัฒนาของบุคลากรได้ และ
บุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนา 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  : 
 บุคลากรควรมกีารกําหนดภาระงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา เพ่ือให้มคีวามสมดุลตลอดทั้งปี 
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ตัวบ่งชี้ที่  3 การพัฒนางานของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ  

เป้าหมาย  : มีการดําเนินการ 4 ข้อ 
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 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อ 1 ศูนย์/กอง/สํานัก มีการศึกษาปัญหาของหน่วยงานเพ่ือคัดเลือกหัวข้อทํา R to R 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R 
to R) โดยมีตัวแทนจากบุคลากรแต่ละแผนกร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (เอกสารหมายเลข 3.1-1) ในปีการศึกษา 
2564 คณะกรรมการฯ มีการประชุมและมีมติคัดเลือกปัญหาของแผนกบริการสารสนเทศ ในเรื่อง “การบริหาร
จัดการหนังสือค้างส่ง/ค่าปรับ” มาเป็นหัวข้อ R to R ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1-2) 
รายการหลักฐาน 
3.1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R2R) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ 
005/2564 
3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R2R) ครั้งที่ 1/2564 

  
ข้อ 2 มีการทําวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยใช้ R to R 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R to R) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้

ศึกษาปัญหา R to R ในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนังสือค้างส่ง/ค่าปรับ” จากการปฏิบัติจริงของบุคลากร  
ศูนย์บรรณสารสนเทศ การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน การนําฟังก์ช่ันงาน
ในระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) มาใช้ในบางกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา การ
สัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างค่าปรับ/ค้างส่งหนังสือจากหอสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน ๆ โดยนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผ่านการประชุมของคณะกรรมการฯ และนํามาจัดทําเป็น “แนวทาง
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ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหนังสือค้างส่งและค่าปรับของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ”  
(เอกสารหมายเลข 3.2-1) 
รายการหลักฐาน 
3.2-1 R to R ปีการศึกษา 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

  
ข้อ 3 มีการทําแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน (R2R) ได้จัดระเบียบวิธีวิจัย และ

นํามาแปลงเป็นแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R ในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - 
พฤษภาคม 2565 โดยระบุไว้ในรายงานผลการดําเนินงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
(เอกสารหมายเลข 3.3-1) 
รายการหลักฐาน 
3.3-1 แผนดําเนินงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
  

ข้อ 4 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทํางาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทํางาน ดังน้ี 
1. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือศึกษากระบวนการการติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง/ค้าง

ค่าปรับ ขั้นตอนปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. สัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 6 แห่ง เก่ียวกับ

กระบวนการจัดการหนังสือค้างส่ง/ค้างค่าปรับ เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับศูนย์บรรณสารสนเทศ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําเป็นร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหนังสอืค้างส่งและค่าปรับ 
4. กําหนดกรอบระยะเวลา ให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้ร่างแนวทางปฏิบัติฯ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

แก้ไข ปรับปรุง และจัดทําเป็นแนวปฏิบัติหรือกระบวนการบริหารจัดการค้างส่งหนังสือ/ค่าปรับ 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ และประกาศใช้แนวปฏิบัติหรือกระบวนการ

บริหารจัดการค้างส่งหนังสือ/ค่าปรับ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ อย่างเป็น
ทางการ (เอกสารหมายเลข 3.4-1) 
รายการหลักฐาน 
3.4-1 R to R ปีการศึกษา 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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ข้อ 5 มีผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศได้กําหนดใช้แนวทางปฏิบัติงานการจัดการค้างส่งหนังสือ/ค่าปรับ 

ให้ผู้ปฏิบัติงานเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ศูนย์ฯ ส่งผลให้จํานวนหนังสือและค่าปรับทีเ่คยค้างอยู่ในระบบมีจํานวนลดลงจากเดิม และมีแนวโน้มที่ดีสําหรับ
ผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่จะนําหนังสือมาคืนและชําระค่าปรับโดยดูจากการตอบรับหรือติดต่อกลับของ
ผู้ใช้บริการ อีกทั้งแนวปฏิบัติฯ ที่กําหนดใช้อย่างเป็นทางการทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจากการลดขั้นตอนการทํางานของกระบวนการเดิม (เอกสาร
หมายเลข 3.5-1) 
รายการหลักฐาน 
3.5-1 รายงานสรุปการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการค้างส่งหนังสือ/ค่าปรับ  
 
สรุปผลการดําเนนิงานตัวบ่งชี้ที่ 3 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
บรรลุ  

  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานได้ครอบคลุม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  : 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่  4   การพัฒนาหนว่ยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ และผลลัพธ์ 

เป้าหมาย  : มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
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 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.50 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการ ตระหนักถึงความพึงพอใจขอผู้รับบริการ ใน
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจผ่านงานตรวจสอบภายใน ในฐานะ
หน่วยงานกลางในการส่งแบบประเมินความพึงพอใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 114 คน 
เคยใช้บริการแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ 64 คน แผนกบริการสารสนเทศ 81 คน และหอจดหมายเหตุ 18 คน 
ศนูย์บรรณสารสนเทศได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( 4.3 ) ซึ่งที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดมี 3 ข้อ คือ 
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน/การขอรับบริการ/การให้คําปรึกษา/การให้ข้อมูลด้านบุคลากรให้บริการ 
ความสุภาพ ย้ิมแย้ม แจม่ใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรอืการพูดจาด้วย ถ้อยคํา และนํ้าเสียง
สุภาพ และด้านมีความพึงพอใจในภาพรวม (4.3) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดมี 2 ข้อ ความรวดเร็วและความ
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ/การให้คําปรึกษา/การให้ข้อมูล และศักยภาพในการให้บริการตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน (ความถูกต้องและความครบถ้วน) (4.2) (เอกสารหมายเลข 4.1-1) 
รายการหลักฐาน 
4.1-1 สรุปผลความพึงพอใจและอภิปรายผล การสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2563 
 

ข้อ 2 มีการนําผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมามาวางแผนเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเข้าที่ประชุมหัวหน้าแผนก ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 วาระเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 4.2-1) ผลการประเมินความพึงพอใจที่
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ได้รับจากหน่วยตรวจสอบภายในน้ัน ไมม่ีขอ้เสนอแนะ จึงมีมติเลือกข้อ (ค) ศักยภาพในการให้บริการตามหน้าที่
และความรับผดิชอบของหน่วยงาน (ความถูกต้องและความครบถ้วน) มาเป็นข้อในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
โดยดูจากคะแนนเฉล่ียที่ได้รบั คือ 4.2 และมีค่าความพึงพอใจมากที่สุดที่ 46 ซึ่งน้อยที่สุดจากทุกขอ้ นํามา
วางแผนเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการตามหน้าที่และความรบัผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งน้ี ได้มีการประสานกับคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการต่อไป และ
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2563 (หมายเลขเอกสาร 4.2-2) ต่อไป 
รายการหลักฐาน 
4.2-1 รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก ครัง้ที่ 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 วาระเพ่ือพิจารณา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ปีการศึกษา 2563 
4.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครัง้ที่ 1 วันที ่
27 มกราคม 2565 

 
ข้อ 3 มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว้ในข้อ 2 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ นํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการจัดการความรู้มาเป็น

แผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการ โดยพิจารณาจากหลักการกิจกรรมการให้บริการที่ควร
จะต้องทราบ กิจกรรมที่จําเป็นในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ เช่น การส่งเสริมการเรียนรูส้ารสนเทศ 
ในรูปแบบการสอนออนไลน์ เป็นต้น โดยผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มอบหมายนโยบายในเรื่องน้ี ผ่าน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ และได้กําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จํานวน 5 ครั้ง ได้แก่ การดิจิไทซ์
เอกสารเพ่ือให้บริการ การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจ์ากแพลตฟอร์ม Bookcaze ทักษะการเป็นวิทยากร
ทางออนไลน์ การเขียนรายการทางบรรณานุกรม และ การซ่อมหนังสือ (เอกสารหมายเลข 4.3-1) 
รายการหลักฐาน 
4.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครัง้ที่ 1/2564 วันที่ 4 ตุลาคม 
2564 
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ข้อ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบุคลากรที่มศีักยภาพและความรู้ใน

เรื่องการดิจิไทซ์เอกสาร การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม Bookcaze การเป็นวิทยากร
ออนไลน์ การเขียนรายการทางบรรณานุกรม และการซ่อมหนังสือ เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มคีวามรู้และทักษะในด้าน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพียงไม่ก่ีคนหรือบางด้านไม่มีเลย ทาํให้ศูนย์บรรณสารสนเทศสามารถพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
รายการหลักฐาน 
4.4-1 จํานวนผลงานการดิจิไทซ์งานวิจัย 
4.4-2 ผลการประเมินการใช้แพลตฟอร์ม Bookcaze การประเมินการใช้ระบบของแผนกบริการสารสนเทศ การ
ประเมินการใช้ระบบของแผนกทรัพยากรการเรียนรู ้
4.4-3 การจัดกิจกรรม IL ทางออนไลน์ โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4.4-4 ภาพการอบรมการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมและภาพประชาสัมพันธ์การอบรมให้กับ
ผู้ใช้บริการ และภาพประชาสัมพันธ์การอบรมให้กับผูใ้ช้บริการ    
4.4-5  ภาพการอบรมและการแนะนําซ่อมในงาน Be My Guest  ภาพการแนะนําการซ่อมหนังสือด้วยตนเอง 
 

ข้อ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกปี 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 4.5-1) และเผยแพร่ link และ QR code ของแบบประเมินฯ ให้กับนักศึกษา อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ 
ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางไลน์กลุ่มต่างๆ Line Official ของศูนย์บรรณสารสนเทศ การทําบันทึกขอความ
ร่วมมือจากคณะวิชา/หน่วยงาน การติดภาพประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเริ่มเก็บข้อมลู ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2565 ถึง วันที ่30 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายในการแจกแบบสอบถาม จํานวน 382 คน และมีเจา้หน้าที่ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือความโปร่งใสใน
การเก็บข้อมูล ผลการตอบประเมินความพึงพอใจ มีการตอบกลับมา 385 คน เกินว่า 100% โดยแบ่งเป็น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 253 คน  คิดเป็น 65.7% นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน  
คิดเป็น 2.6% นักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน คิดเป็น 1.0% อาจารย์ จํานวน 61 คน คิดเป็น 15.8% 
เจ้าหน้าที่จํานวน 53 คน คดิเป็น 13.8% บุคลากรจํานวน 2 คน คิดเป็น 0.5% บุคคลภายนอก  จํานวน 2 คน 
คิดเป็น 0.5%  โดยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ  คือ 4.37 อยู่ในระดับ ดี 
รายการหลักฐาน 
4.5-1 แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2564   
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4.5-2 ผลการประเมินความพึงพอใจศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
  
สรุปผลการดําเนนิงานตัวบ่งชี้ที่ 4 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
บรรลุ  

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศ เห็นความสําคัญในการรับข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารสนเทศให้ดีขึน้ รีบวางแผนและดําเนินการทันท ี
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  : 
  เพ่ิมการประเมินความพึงพอใจหรือการพบปะกับผู้ใช้ประเภทต่างๆ ในลกัษณะที่เป็น focus 
group มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่  5 (ตัวบ่งชี้เฉพาะ)  ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศสามารถนําออกให้บรกิารได้ตามเปา้หมาย
(แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ) 

ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 
1 - 20 

ร้อยละ 
21 - 40 

ร้อยละ 
41 - 60 

ร้อยละ 
61 - 80 

ร้อยละ 
81 - 100 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2564 แผนกจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

นําเข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services หรือ WMS เพ่ือให้ผู้ใช้บรกิารสามารถ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกประเภท และสามารถนําออกให้บริการได้จํานวนทั้งสิ้น 3,646 ระเบียน (โดยมี
เป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาเข้าระบบและออกบริการได้ตาม
กําหนด มีเป้าหมายจํานวน 4,500 ระเบียน) คิดเป็นร้อยละ 81.02 (เอกสารหมายเลข 5.1-1, 5.1-2) 
รายการหลักฐาน 
5.1-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2564 
5.1-2 ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
 
สรุปผลการดําเนนิงานตัวบ่งชี้ที่ 5 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.02 บรรลุ  

   
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services (WMS) เป็นแหล่งรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเครือข่ายทั่วโลก ทําให้ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ได้ 
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2. บรรณารักษแ์ละเจ้าหน้าที่ เห็นความสําคัญของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และมีความ
กระตือรือร้นในการนําทรัพยากรออกให้บริการอย่างเร่งด่วนในกรณีที่ผูใ้ช้ต้องการสามารถดําเนินการให้เสร็จ
ภายใน 1 วันทําการ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  : 
  ต้องปรับตัวและปรับกระบวนการทํางานให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การระบาด
ของโรคระบาดโควิด-19 เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่  6  (ตัวบ่งชี้เฉพาะ)  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) (แผนกบริการสารสนเทศ) 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย : 5 บริการ 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน  

1 บริการ 
จํานวน  

2 บริการ 
จํานวน  

3 บริการ 
จํานวน  

4 บริการ 
จํานวน  

5 บริการ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ที่มใีห้บริการให้

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และคุ้มค่า จึงได้กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการให้ผู้ใช้บริการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
มีให้บริการ มกีารกําหนดเป็นการให้บริการเชิงรุก หรือ Proactive Services สําหรับในปีการศึกษา 2564    
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนกบริการสารสนเทศ ได้ให้บริการเชิงรุก จํานวน 5 บริการ ดังน้ี 
 

1. การทํา Messenger เพื่อตอบคําถามหน้าเว็บไซต์ เพือ่เพิ่มช่องทางในการให้บริการ 
ปัจจุบันผู้ใช้บรกิารจะรับรู้ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลมากขึน้ การติดต่อสอบถามผ่าน Facebook 

Messenger (เอกสารหมายเลข 6.1-1) จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สะดวกและรวดเร็ว คลิกที่หน้าเว็บไซต์ ชอง   
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ก็จะมขี้อความอัตโนมัติไปยังผู้ใช้บริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลได้ต้ังแต่แรก ทํา
ให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น จากการที่ศูนย์บรรณ -
สารสนเทศ เริม่ให้บริการ Facebook Messenger เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565 มดัีงน้ี 

ติดต่อมาทาง Facebook Messenger ของ Fanpage ศบส. “Huachiew Chalermprakiet Univ. 
Library” https://www.facebook.com/libhcufanpage/ จํานวน 103 ราย 
ติดต่อมาทาง Facebook Messenger ของ Account ศบส. ตัวเก่า “ศนูย์บรรณสารสนเทศ ม.หัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ” https://www.facebook.com/libhcu จํานวน 51 ราย 
รวมการเข้าถึงผ่าน Chat Facebook Messenger เป็นจํานวน 154 ราย (เอกสารหมายเลข 6.1-2) 

รายการหลักฐาน 
6.1-1 Facebook Messenger     
6.1-2 จํานวนการใช้ Facebook Messenger 
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2. การนํารายชื่อหนังสืออ่านประกอบรายวิชา (มคอ.) ให้บริการท่ีหนา้เว็บไซต์ 
รายช่ือหนังสืออ่านประกอบรายวิชา (มคอ.) เป็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ที่อาจารย์

ผู้สอนกําหนดให้นักศึกษาอ่านประกอบการเรียนการสอน หรืออ่านเพ่ิมเติม ศูนย์บรรณสารสนเทศได้อํานวย
ความสะดวกในการรวบรวมรายช่ือหนังสืออ่านประกอบรายวิชา ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ และ
มีการเช่ือมโยงกับระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคลิก
เพ่ือจองทรัพยากรสารสนเทศ ดังกล่าวได้ทันที (เอกสารหมายเลข 6.2-1 และ 6.2-2) 
รายการหลักฐาน 
6.2-1 ภาพหน้าเว็บไซต์ มคอ.   
6.2-2 รายช่ือหนังสืออ่านประกอบรายวิชา 

 
3. HCU online Library 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จํากัด

รูปแบบของสื่อสารสนเทศ เวลาและสถานที ่ได้จัดกิจกรรม “HCU Online Library” เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร
และผู้ทีส่นใจต้องการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์พกพา จากบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ในบริเวณต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 6.3-1) เช่น หอพักนักศึกษา โรงอาหาร 
อาคารอํานวยการ โถงอาคารบรรณสาร และรถไฟฟ้าของ มฉก. โดยมีรวบรวมสถิติการเข้าอ่าน ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 ต้ังแต่ วันที่ 21 มกราคม - 30 มิถนุายน 2565 รวมจํานวนการเข้าถึง 122 ครั้ง 
ครั้งที่ 2 ต้ังแต่ วันที่ 26 เมษายน - 30 มิถนุายน 2565 รวมจํานวนการเข้าถึง 157 ครั้ง (เอกสาร

หมายเลข 6.3-2) 
รายการหลักฐาน 
6.3-1 สถานทีติ่ด HCU online Library 
6.3-2 สถิติการอ่าน 
 

4. HCU Library LIVE 
กิจกรรม “HCU Library LIVE บรรณสาร on Tour” จัดขึ้นเพ่ือเป็นอีกช่องทางนึงในการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทั้งทรพัยากรสารสนเทศที่มใีห้บริการ พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคารบรรณสาร
ที่ให้บริการ รวมถึงการให้บรกิารต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึน้ผ่านทางสื่อโซเซียล โดยการ LIVE ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (เอกสารหมายเลข 6.4-1) ผ่านทาง https://www.facebook.com/libhcufanpage 
ซึ่งผู้รับชมสามารถชมผ่าน Facebook และร่วมกิจกรรมโต้ตอบซักถามได้ภายใน LIVE ทําให้มีปฏิสมัพันธ์อันดี
ระหว่างห้องสมุดและผูใ้ช้บริการ (เอกสารหมายเลข 6.4-2) 
รายการหลักฐาน 
6.4-1 คลิปจากการ LIVE 
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6.4-2 ภาพกิจกรรม    
 

5. Rich Menu ใน Line@ 
Rich menu คอื ช่องเมนูทางลัดที่แสดงในแชท ของ Line Application ที่ผู้ใช้บริการที ่Add Line 

ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ทั้ง LINE@LIBHCU และ LINE@Clinic-Fulltext สามารถมองเห็นหัวข้อที่สนใจที่
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เลือกสรรบริการต่างๆ นํามาประชาสัมพันธ์ไว้ และสามารถคลิกเลือกจากหน้าแชทได้
ทันที เป็นการอํานวยความสะดวก และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงศูนย์บรรณสารสนเทศมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 
6.5-1) 
รายการหลักฐาน 
6.5-1 Rich menu 
 
สรุปผลการดําเนนิงาน ตัวบง่ชี้ที่ 6 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 
จํานวน  

5 บริการ 
จํานวน  

5 บริการ 
บรรลุ  

  
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. ผู้บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศมีวิสัยทัศน์ และทันต่อเทคโนโลยี จึงมอบหมายนโยบายในการ
ดําเนินกิจกรรมเชิงรุกที่เข้ากับเทคโนโลยีและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. บุคลากรมีการเรียนรู้ นําสิง่ที่ได้ไปศึกษาดูงานจากที่ต่าง ๆ มาปรับใช้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ 
จนเกิดเป็นบริการเชิงรุกต่างๆ ได้ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  : 

1. บุคลากรแผนกบริการสารสนเทศต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
2. บุคลากรแผนกบริการสารสนเทศต้องพยายามคิดริเริ่มสร้างสรรค์บริการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง 

 
------------------------------------------------------------  


