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คํานํา 

 ในปการศึกษา 2561 ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดดาํเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพการบริหารงานของศูนยฯ 

เพื่อใหสามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนนิงานของศูนยฯ ไดตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  โดยรับตวั

บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพรวม (Common indicators) จากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตัวบงชี้ และศูนยฯ ได

รวมกันกําหนดตัวบงชี้เฉพาะ (Specific indicators) ที่สอดคลองกับภารกิจของศูนยบรรณสารสนเทศ จํานวน 4 ตัวบงชี้ 

รวมเปน 8 ตัวบงชี้  พรอมทั้งจดัทํารายงานประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report-SAR) เพื่อเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง เพื่อเปนแนวทางในการแกไขและสงเสริมการพฒันาคุณภาพของการบริหารงานของ

ศูนยบรรณสารสนเทศ ในปการศึกษาตอไป 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ทั้ง 8 ตัวบงชี้ ไดแก 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้

1 การบริหารของหนวยงาน ตัวบงชี้รวม 

2 การพัฒนาบุคลากร ตัวบงชี้รวม 

3 การพัฒนางานของหนวยงาน ตัวบงชี้รวม 

4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม ตัวบงชี้รวม 

5 รอยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองและสนับสนุน

การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย (แผนกจัดหาและวิเคราะห

ทรัพยากรสารสนเทศ) 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

6 รอยละของทรัพยากรที่จัดหาสามารถนําออกใหบริการได (แผนก

จัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ) 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

7 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) ตัวบงชี้เฉพาะ 

8 รอยละของการใชฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกสที่เพิ่มข้ึน ตัวบงชี้เฉพาะ 

 

 การนําเสนอรายงานประเมนิตนเองนี้แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

 บทที่ 1 บทนํา ซึง่เปนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับศูนยบรรณสารสนเทศ ไดแก ประวัติ ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกิจ 

แผนกลยุทธ แผนการดาํเนนิงาน โครงสรางองคกรการบริหารงาน และบุคลากร 

 บทที่ 2 ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในปนี้ตาม 

ตัวบงชี้ในแตละเกณฑการประเมินคุณภาพ และรายการเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา โดย

แยกเปนผลการดาํเนินงานในภาพรวมของแตละเกณฑการประเมิน จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง  

 

     

      (นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ) 

                         ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 
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4 
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29 
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 ตัวบงชีท้ี่ 8  รอยละของการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มข้ึน 34 
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บทสรุปผูบริหาร 

  ศูนยบรรณสารสนเทศ มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการเรียน การสอนการศึกษา 

คนควา วิจัย ของนักศึกษา อาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลยั ดวยการบริหารจัดการ และดําเนนิการโดย 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ ผาน 4 แผนก ไดแก แผนกบริการสารสนเทศ แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู และสํานักงานเลขานุการ ดวยอัตรากําลัง 33 อัตรา ในปการศึกษา 2561 ศูนย

บรรณสารสนเทศ ดําเนนิการพฒันาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามตัวบงชี้และเกณฑประเมนิคุณภาพจาํนวน 8 ตัวบงชี้ 

โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวบงชีท้ี่ 1 การบริหารของหนวยงาน 5 

ตัวบงชีท้ี่ 2 การพัฒนาบุคลากร 5 

ตัวบงชีท้ี่ 3 การพัฒนางานของหนวยงาน 5 

ตัวบงชีท้ี่ 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม 3 

ตัวบงชีท้ี่ 5 (เฉพาะ) รอยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองและ

สนับสนนุการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลยั (แผนกจัดหาและ

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ) 

5 

ตัวบงชีท้ี่ 6 (เฉพาะ) 

รอยละของทรัพยากรที่จัดหาสามารถนําออกใหบริการได (แผนก

จัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ) 5 

ตัวบงชีท้ี่ 7 (เฉพาะ) จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) 5 

ตัวบงชีท้ี่ 8 (เฉพาะ) รอยละของการใชฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกสที่เพิ่มข้ึน 5 

คะแนนเฉลี่ย    รวมทั้งหมด 8 ตัวบงชี ้ 4.75 

 

สรุปผลการดําเนินงานในทกุตวับงชี้ในภาพรวม 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดจัดทําตัวบงชี้ ที่สะทอนภารกิจ ที่เร่ิมตั้งแตการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ

การจัดซื้อที่มุงเนนความสอดคลองกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การนาํทรัพยากรสารสนเทศ เขาระบบหองสมุด

เพื่อใหสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็ว การพยายามใหบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และ

เปนการเสริมการใหบริการ รวมทั้งความพยายามในการใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลออนไลน ใหเกิด

ประโยชนอยางคุมคา ภายใตการบริหารงานตามตัวบงชี้รวม ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งสามารถดําเนินการไดครบทุก

เปาหมาย 
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แนวทางการพัฒนาในภาพรวม (ระบุสิ่งทีต่องเรงการพัฒนาและเรงดวน ในภาพรวมของหนวยงาน) 

- 

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ในปการศึกษาที่ผานมา  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯตามตัวบงชี ้

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ   

จากการดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารของหนวยงาน    

    1. ความเสี่ยง ในกรณีที่เก่ียวของกับ
งบประมาณ ควรแสดงการเปรียบเทียบกอนและ
หลัง ใหชัดเจน 

1. รวบรวมขอมูลการใช
งบประมาณของศูนยบรรณ
สารสนเทศ ปการศึกษา 2560  

2. พิจารณา/วิเคราะหการใช
งบประมาณ เพื่อหาแนวทางให
เกิดคาใชจายลดนอยในป
การศึกษา 2561  

3. ดําเนนิการตามแนวทางที่
กําหนด 

ดําเนินการตามข้ันตอนแลว 

ตัวบงชี้ที่  5 (เฉพาะ)  รอยละของการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศไดสอดคลองและสนับสนุน
การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย 

  

ดําเนินการตามข้ันตอนแลว 

    1. ควรปรับตัวบงชี้ ใหสะทอนถึงภาระงานของ
สํานักงานเลขานุการ 

    2. ปรับภาระงานการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ใหอยูในแผนกทีท่ําหนาที่โดยตรง คือ 
แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

    3. ควรจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการ
จัดหาและตรวจรับ ทรัพยากรสารสนเทศ 

ปรับตัวชีว้ัดการจัดซื้อไวกับแผนก
จัดหาฯ เพื่อรับผิดชอบตอไป 
(เนื่องจากเปนงานจัดซื้อที่
ผูบริหารชุดกอนนาํมามอบหมาย
ใหกับบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการดําเนนิการ) 

 

ตัวบงชี้ที่ 6 (เฉพาะ) รอยละของทรัพยากรที่
จัดซื้อ สามารถนําออกใหบริการได 

     1. ควรปรับตัวบงชี้ ในสวนของรอยละของ
ทรัพยากรที่จัดซื้อ เนื่องจากแผนกจัดหาฯไมไดทํา
หนาที่ในการจัดซื้อเอง  

     2. ทรัพยากรที่จะนําออกใหบริการ ควรนับ
รวมทั้งที่จัดซื้อ และบริจาค 

 

1. ศึกษาวิธีการลงขอมูลเพื่อให
สามารถแยกประเภททรัพยากร
สารสนเทศทีจ่ัดซื้อและบริจาค 

2. รวบรวมขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศทีน่ํามาออกใหบริการ  

 

ดําเนินการตามข้ันตอนแลว 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯตามตัวบงชี ้

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ   

จากการดําเนินการ 

 

     3. ควรตั้งเปาหมายจํานวนทรัพยากรที่จัดหา
และบริจาคตอป ใหแสดงถึงประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานที่สามารถนําทรัพยากรออกใหบริการ
ไดทันตอการใชงาน 

แยกประเภทจัดซื้อ และบริจาค 

3. วางแผนการนําทรัพยากร
สารสนเทศ ทัง้จัดซื้อและไดรับ
บริจาค  ในสัดสวน 70/30 โดย 
70% คือ รอยละ 100 ของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ 

ตัวบงชี้ท่ี 8 (เฉพาะ) รอยละของการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน 

    1. ควรเพ่ิมการวิเคราะหสถิติการใชงานฐานขอมูล
อิ เล็ กทรอนิกส  ต า ง  ๆ โดยแยกตามประ เภท
ผูใชบริการ เชน อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และนํา
ผลการวิเคราะหเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัย และ
คณะ/หนวยงาน       ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การสงเสริมใหผูใชบริการเขาใชมากข้ึน และวางแผน
เก่ียวกับการเงิน 

   2. ผลการดําเนินการงานในตัวบงช้ีน้ี ควรสะทอนวา 
การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออะไร 

- หมายเหตุ  

ไดช้ีแจงแลววา ไมสามารถ

ดําเนินการไดเน่ืองจากระบบไมมี

การเก็บสถิติแยกประเภทของ

ผูใชบริการ (แยกตาม IP Address) 

ไดเรียนช้ีแจงคณะกรรมการ ผูตรวจ

ประเมินแลว 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 

 

 

 

  

   1. คณะกรรมการมีความเห็นเพื่อการพัฒนา 
เ ก่ียวกับ การกําหนดตัวบงชี้ เฉพาะ และคา
เปาหมายเกณฑการประเมิน ใหสอดคลองตาม
บทบาท หนาที่ของหนวยงาน และบุคลากร ใน
การนําเสนอรายงานประเมนิตนเองปตอไป 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

ประวัติความเปนมา 

  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดเร่ิมวางโครงการหองสมดุพรอมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลยั ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เพื่อเตรียมความพรอมทางดานบริการวิชาการและใชชื่อวา “ศูนยบรรณสารสนเทศ” ใน

การดําเนินการระยะแรกนั้นใชพื้นที่ที่วิทยาเขตยศเสเปนทีท่ําการชั่วคราว ตอมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ยายตาม

การตั้งมหาวิทยาลัยมาที่ ถนนบางนา-ตราด (ปจจบุัน คือ ถนนเทพรัตน) ก.ม. 18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปดบริการ

ที่อาคารเรียน 1 มีพื้นทีป่ระมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่ทาํการ 2 หอง คือ บริเวณชั้น 2 เปนหองบริการคนควา

สําหรับคณาจารยและนักศึกษา และบริเวณชัน้ 3 เปนหองทํางานของบรรณารักษฝายงานเทคนคิ และในเดือนกุมภาพันธ

พ.ศ. 2537 ยายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเปนอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อที่ใชสอยประมาณ 8,600 ตารางเมตรปฏิบัติงาน

ภายใตการดําเนนิงานของ 4 แผนก ไดแก แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนก

ทรัพยากรการเรียนรู และสํานักงานเลขานุการในป พ.ศ. 2547 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดถูกผนวกเขามาเปนสวน

หนึ่งของศูนยบรรณ-สารสนเทศ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานกังานเลขานุการ และดวยพันธกิจในการสรางความ

เขมแข็งดานจีนศึกษา ตัง้แตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา มีการจัดตั้งหองสมุดและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศภาษาจนี โดยมี

การจัดตั้งหองสมุดการแพทยแผนจีน (ในป พ.ศ. 2547) หองสมุดภาษาจนี (ในป พ.ศ. 2550) และในป พ.ศ. 2558 มีการ

จัดหองสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเตา ตลอดจนมีความรวมมือกับหอสมุดแหงชาติในการจัดทําฐานขอมูลหนังสือพิมพจีน

ในประเทศไทย และในป พ.ศ. 2559-2560 มีการขยายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชน ไดแก ความรวมมือการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับสาํนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความ

รวมมือเครือขายประกันคุณภาพ เครือขายความรวมมือหองสมุดสีเขียว รวมทั้งในป พ.ศ. 2559 และ 2560 ไดรับรางวัล

สํานักงานสีเขียว (Green Office) และหองสมุดสีเขียว (Green Library) ศูนยบรรณสารสนเทศมีประวัติและพฒันาการทั้ง

ในดานกายภาพ การปฏิบัติงาน การใหบริการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประหยดัพลังงานและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมมาโดยลาํดับ 

  ศูนยบรรณสารสนเทศ กําหนดนโยบายการบริหารงานที่มุงใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยความมี

ประสิทธิภาพ ดวยจิตใจที่พรอมใหบริการ จนเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูและวัฒนธรรมในการปรับปรุงอยางตอเนื่องใน

การทํางาน เพื่อพยายามสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อผูใชบริการในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนนุการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะทางดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงไดกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน และพนัธกิจเพื่อให

สอดคลองกับการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 

 

 

 6 



 

วิสัยทัศน 

 เปนศูนยรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควาและการเรียนรูดานจนีศึกษา และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ที่มีศักยภาพทางดานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อดคลองกับความตองการตอการเรียนรู และการเปนหองสมุดสี

เขียวเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

พันธกิจ 

1. เปนแหลงองคความรู แหลงสนบัสนนุการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการวิจัยดานจีน

ศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพที่สมบูรณทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งเปนแหลงรวมสารสนเทศการ

ประหยัดพลังงานและอนุรักษสิง่แวดลอมที่สนบัสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงานดวยคุณธรรม 

2. เปนแหลงสรางเสริมลักษณะนิสยัการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองของนักศึกษา

โดยรวมมือกับฝายวชิาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทุกวิถีทาง

และจัดองคความรูตางๆที่มีอยูและที่จะจัดหาตอไปในอนาคต  

3. พัฒนาชองทางตางๆ เพื่อใหผูรับบริการเขาถึงและใชประโยชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. พัฒนาและมุงสงเสริมบุคลากรใหตระหนักถึงหนาที่ ที่เปนผูใหบริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปด

ใหมหรือขยายตัวเพิ่มข้ึน 

5. สนับสนนุการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอจะรองรับกับสาขาวชิาที่เปดใหมหรือขยายตัวเพิ่มข้ึนใน

อนาคต 

2. เพื่อใหผูรับบริการสามารถเรียนรูไดจากทรัพยากรสารสนเทศทกุรูปแบบที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอง

ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยดานจนีศึกษาและวทิยาศาสตรสุขภาพ 

3. เพื่อใหผูรับบริการสามารถใชบริการไดอยางทั่วถึงและเสมอภาคเกิดความพึงพอใจตอการบริการที่สอดคลอง

และตรงตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพในเชิงรุก 

4. เพื่อพัฒนาและสงเสริมความสามารถใหบุคลากรเปนผูใหบริการอยางมีประสทิธิภาพ 

5. เพื่อใหเปนหองสมุดที่มีการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจและหนาที ่

ศูนยบรรณสารสนเทศ ปฏิบัตงิานภายใตการดําเนินงานของ 4 แผนก ไดแก แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู และสํานักงานเลขานุการในป พ.ศ. 2547 หอจดหมาย

เหตุมหาวิทยาลัยไดถูกผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของศูนยบรรณสารสนเทศ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

เลขานุการ โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในแตละแผนกและงาน ดังนี ้

1. แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  และ             

สื่ออิเล็กทรอนิกสใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศ พฒันาฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบบัเต็ม ดูแลบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศพรอมใหบริการ 

2. แผนกบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ใหบริการเพื่อใหผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศดวยการบริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศใน  

ศูนยบรรณสารสนเทศ บริการสบืคนฐานขอมูลออนไลน บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร 

วิทยานพินธ วิจยั และสิ่งพิมพพเิศษตางๆ บริการยืมและถายเอกสารระหวางหองสมุดภายในและตางประเทศ บริการ

ฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหองสมุด บริการตอบคําถาม ชวยการคนควาและใหคําแนะนาํในการสืบคนขอมูล และ

บริการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียน การสอน การคนควา วิจัยของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.   แผนกทรัพยากรการเรียนรู 

 มีหนาที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศนูปกรณ ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  

บริการหองฝกภาษา บริการหองชมภาพยนตร ใหคําแนะนําในการใชโสตทัศนูปกรณ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และการจัด

กิจรรมสงเสริมการใชบริการสื่อการศึกษา ทําหนาที่จัดหาฐานขอมูลออนไลนที่ตองบอกรับเปนสมาชิก พฒันาเว็บไซตของ 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ดูแลเครือขายภายใน ระบบคอมพิวเตอรแมขายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ คอมพิวเตอรลูกขาย 

อุปกรณพวงตอ บริหารจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ใหบริการตอบคําถามและใหคําปรึกษาในดานระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย และระบบหองสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบคนฐานขอมูลออนไลน 

4.  สํานักงานเลขานุการ 

มีหนาที่ดูแลงานดานงานบริหารและธุรการทั่วไป รับผดิชอบงานงบประมาณ งานพัสดุครุภัณฑ ดําเนินการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ งานดานบุคคล งานสารบรรณ การซอมบํารุงรักษาครุภัณฑและระบบสาธารณูปโภค ดูแลรักษา

อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดเตรียมการประชุม และงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ งานของหอจดหมายเหตุ 

รับผิดชอบในการอนุรักษและเผยแพรขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยดาํเนินการจัดระบบ และ

บริหารงานจดหมายเหตุ ใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในดานการประเมินคุณคาและกําหนดอายุเอกสาร การ

จัดหา และรับมอบ การวิเคราะหและจัดระบบ การจัดทาํเคร่ืองมือชวยคน และการใหบริการเพื่อการศึกษา คนควา 
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โครงสรางองคกร 
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โครงสรางการบริหารงาน  

 

 

คณะผูบริหาร 

  ศูนยบรรณสารสนเทศ ภายใตการบริหารและดาํเนินงานโดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ผูอํานวยการ  และ

ประกอบดวยหัวหนาแผนก ไดแก นางสาวดุษษา โชติกวิบลูย หัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวปยนชุ ประใจครบุรี หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ และนางสาวไพลิน จับใจ หัวหนาแผนกทรัพยากรการเรียนรู 
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รายชื่อบุคลากรของหนวยงาน 

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ  ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 

 

แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. นางสาวดษุษา โชติกวิบลูย  หัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. นางจิตตวิรรณ สิทธิวิรัชธรรม  บรรณารักษ 

 3. นางสุวรรณา บรรณจิตร   บรรณารักษ 

 4. นางสาวกัลยรักษ ชุมเปย   บรรณารักษ 

 5. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒนโชต ิ  บรรณารักษ 

 6. นายศุภโชค สงัฆพันธ   บรรณารักษ 

 7. นายพิศิษฐ วีระดีตานนท   บรรณารักษ 

 8. นางอุทัยรัตน หอมพินิจ   เจาหนาที่หองสมุด 

 

แผนกบริการสารสนเทศ 

 1. นางสาวปยนุช  ประใจครบุรี  หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ 

 2. นางสาววรรณา  โตพิบูลยพงศ  บรรณารักษ 

 3. นางสาวบัวอัจฉรา  โพธิ์จันทร  บรรณารักษ 

 4. นาวสาวสิรินนัท ธรรมวิชัย  บรรณารักษ 

 5. นางสาวณฐัชยา วชิรปทมา  บรรณารักษ 

 6. Mr. Kwan Swee Huat   บรรณารักษ 

 7. นายปญญา วงศจนัทร   เจาหนาที่หองสมุด 

 8. นางสาวรุงทิวา ธัญญารักษ  เจาหนาที่หองสมุด 

 9. นางกิตญาภัทร รอดเพียร  เจาหนาที่หองสมุด 

 10. นางชลธชิา อําทะวงษ   เจาหนาที่หองสมุด 

 11. นางสาวสมศรี ประสมพงษ  เจาหนาที่หองสมุด 

 12. นางอุไรรัตน ผาสิน   เจาหนาที่หองสมุด 

 13. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ   เจาหนาที่หองสมุด 

  

แผนกทรัพยากรการเรียนรู 

1. นางสาวไพลิน จบัใจ   หัวหนาแผนกทรัพยากรการเรียนรู 

 2. นางสาวกมลชนก อยูวัฒนา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. นายทศพล ศิลาศาสตร   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายลัทธวฒัน ริมปรังษ ี   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นางประภาพร เกิดแกว   เจาหนาที่หองสมุด 

 5. ดร.สนามพล พรมกอง   เจาหนาที่หองสมุด 
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สํานักงานเลขานุการ 

 1. นางพชรมน กรแกว   เจาหนาที่ธุรการ 

 2. นางรัชนี นิลขํา    เจาหนาที่ธุรการ 

 3. นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรสงัวาลย  เจาหนาที่ธุรการ 

งานจดหมายเหต ุ

 1. นางสาวมธุพจน รัตนะ   นักวิชาการจดหมายเหตุ 

 2. นางน้าํฝน อินทรสิทธิ ์   นักวิชาการจดหมายเหตุ 

 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 1. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 

 2. อาจารยทศพร  เลิศพิเชฐ    กรรมการ 

 3. นางสาวนภัทร แซเซียว     กรรมการ 

 4. นายกสโมสรนักศึกษาหรือผูแทน    กรรมการ 

 5. หัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

 6. หัวหนาแผนกทรัพยากรการเรียนรู    กรรมการ 

 7. นายปญญา วงศจนัทร     กรรมการ 

 8. นางอุทัยรัตน หอมพินิจ     กรรมการ 

 9. นางสาวกัลยรักษ ชุมเปย     กรรมการ 

 10. นางสาวกมลชนก อยูวัฒนา    กรรมการ 

 11. นางรัชนี นิลขํา     กรรมการ 

 12. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

 13. นางสาวมธุพจน รัตนะ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 14. นางนวพรรษ วิจิตรวงษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและสรุปคาใชจายในปการศึกษา 2561 

 

 

 

(ขอมูล ณ 30 มิ.ย.62)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ ไดรับจดัสรร ใชจาย รอยละ 

หมวดคาใชสอย 63,000.00 9,930.10    15.76% 

หมวดคาวัสด ุ 5,603,000.00 2,796,328.74 49.91% 

หมวดครุภัณฑ 2,256,500.00 1,981,920.00 87.83% 

รวม 7,922,500.00 4,788,178.84 60.44% 
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บทที่ 2  

ผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1   การบริหารของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ  

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

  

เกณฑการประเมินขอที่ 1 

หนวยงานไดรวมกันพัฒนา/ทบทวนแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงาน

และสอดคลองกับวิสัยทัศน/ กลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการประจําปที่มีการกําหนด

งบประมาณประกอบอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุผลตามตวับงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ 

ใหหนวยงานเสนอใหรองอธิการบดีที่ดูแล พิจารณาอนุมัติ ทั้ง 2 แผน และมีการนําผลการประเมินแผนฯ ทั้ง 2 แผน เสนอรองฯ 

ปละ 2 คร้ัง 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยบรรณสารสนเทศ โดยผานการประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 

1/2561 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1.1-1) ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก มีการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของศูนยบรรณสารสนเทศ และสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจําป ที่มีการกําหนด

งบประมาณอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ศูนย

บรรณสารสนเทศไดเสนอใหรองอธิการบดีที่กํากับดูแล พิจารณาอนุมัติ แผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-2) และผลการประเมิน

แผนฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-3 ถึง 1.1-4) 

รายการหลักฐาน 

1.1-1 รายงานการประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561  

วาระเพื่อพจิารณา ขอ 1 การทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561 ศูนยบรรณสารสนเทศ ตามยุทธศาสตรศูนย

บรรณสารสนเทศ (2560-2564) 

1.1-2 แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ที่มีการพิจารณาลงนามโดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร. อุไร

พรรณ เจนวาณิชยานนท 

1.1-3 บันทึกขอความนําสงประเมินแผน 

1.1-4 ประเมินแผนปฏิบัติการ 6 เดือน ประเมินแผนปฏิบัติการ 12 เดือน  
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เกณฑการประเมินขอที่ 2 

 มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหนวยงานที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจยัภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม พันธกิจของศูนย / กอง / สํานัก และ

ทําใหความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยบรรณ

สารสนเทศ ตามคําสั่ง ที่ 002/2561 (เอกสารหมายเลข 1.2-1) มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง คร้ังที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อวิเคราะหและระบุปจจยัเสี่ยง (R1) ที่มีลักษณะสอดคลองตามพันธกิจและการดาํเนินงาน

ของศูนยฯ(เอกสารหมายเลข 1.2-2) เสนอถึงงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งระบุความเสี่ยงของ

ศูนยฯ ไว 2 ดาน (เอกสารหมายเลข 1.2-3) คือ รายจายของมหาวิทยาลยัอาจมากกวารายรับ และ โครงสรางพื้นฐานเกา

และเสื่อมสภาพ (ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐาน หมายถึง ลิฟต ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบประปา) คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง มีการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2-4) เพื่อจัดทํา

รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2) ศูนยบรรณสารสนเทศ ถึงงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 

2562 (เอกสารหมายเลข 1.2-5) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 

2562 (เอกสารหมายเลข 1.2-6) จัดทําสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) (เอกสารหมายเลข 1.2-7) 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ถึงงานตรวจสอบภายภายใน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจากผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ทาํใหความเสีย่งลดลงจากเดิม 

รายการหลักฐาน 

1.2-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 3/2561 

1.2-3 แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนยบรรณสารสนเทศ (R1) พรอมบันทึกนําสง ที่ มฉก.0302/791 

1.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คร้ังที่ 1/2562 

1.2-5 รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ศูนยบรรณสารสนเทศ (R2) พรอมบันทึกนาํสง ที่ มฉก. 0302/0478 

1.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คร้ังที่ 2/2562 

1.2-7 สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) พรอมบันทึกนําสง ที่ มฉก. 0302/0563 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 3 

 มีการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย / กอง / สํานัก อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษร และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการจัดการความรูของบุคลากร มีการแตงตัง้คณะกรรมการจัดการ

ความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-1) ในปการศึกษา 2561 มีการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูที่มี

อยูในบุคลากรของศูนยฯ โดยมแีผนการจัดการความรู (เอกสารหมายเลข 1.3-2) และมีการพิจารณาตกลงในการจัด
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ และจัดทาํคูมือ

(เอกสารหมายเลข 1.3-3) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีการเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 

และสามารถนํามาใชไดจริง 

คณะกรรมการจัดการความรูศูนยบรรณสารสนเทศ จึงไดพิจารณาแลวเห็นวา แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุง

กระบวนการปรับโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติแทนการออกใบเสร็จ ควรจะไดนาํมาเปนประเดน็ความรูใหบุคลากรทุก

ทานของศูนยบรรณสารสนเทศ เรียนรู และนํามาปฏิบัติงานไดจริง เนื่องจากครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนยฯ และ

ของมหาวิทยาลัยในดานการบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางคุมคา การประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) การลดเวลา

การทํางาน และในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมอบรม จํานวน 2 คร้ัง ไดแก 

1. การอบรมการจัดการความรู เร่ือง การจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ 

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. (เอกสารหมายเลข 1.3-4) 

2. การอบรมการจัดการความรู เร่ือง การจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ 

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. (เอกสารหมายเลข 1.3-5) 

รายการหลักฐาน 

1.3-1 คณะกรรมการการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ คําสั่งที่ 009/2561 

1.3-2 แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2561 

1.3-3 คูมือการจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3-4 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. 

1.3-5 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. 

  

เกณฑการประเมินขอที่ 4 

 เกณฑขอที่ 4 ผูบริหารทุกระดับ มีการบริหารงาน ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย

การดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน 

1. หลักประสทิธิผล 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ โดยผูอํานวยการ หัวหนาแผนก รวมวางแผนการดําเนนิการ โดยคํานงึผลประโยชนของ

มหาวิทยาลยัและเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตามแผนการดาํเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(เอกสารหมายเลข 1.4-1) ที่ตั้งไว มีการประเมินผลการดําเนนิการ (เอกสารหมายเลข 1.4-2) และมีการประชุมหัวหนา

แผนก (เอกสารหมายเลข 1.4-3 เพื่อพิจารณาผลการดาํเนินงาน มาปรับปรุง รวมทั้งมีการนําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ เพื่อรับทราบผลการดําเนินการ และพิจารณาขอความเห็นชอบการ

ดําเนินงานในดานตางๆ ของศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4.4) เพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินงานของศูนย

บรรณสารสนเทศใหเกิดประสิทธิผลมากทีสุ่ดตอไป 
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รายการหลักฐาน 

1.4-1 แผนปฏิบัติการประจาํปการศึกษา 2561 

1.4-2 ประเมินแผน 6 เดือน 

1.4-3 การประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 22 มกราคม 2562 วาระเพื่อพิจารณา การประเมินแผนการ

ปฏิบัติงาน 6 เดือน 

1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ คร้ังที่ 2/ 2561 วันที่ 22 เมษายน 2562 

 

2. หลักประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน  

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ รวมทั้งหัวหนาแผนก มีการบริหารงานโดยพิจารณา ความตองการของ

ผูใชบริการ เนนความคุมคาของการใชทรัพยากร ซึ่งในการดาํเนนิงานตางๆ จะตองวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจ และสอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยมีการประชุมผานที่ประชุมหัวหนาแผนก เพื่อใหเกิด

ความเห็นที่พองตองกันหรือฉันทามติ ตัวอยางเชน 

การพิจารณายกเลิกการบอกรับฐานขอมูล iQNewsClip 1 user เนื่องจากบริษัททีผ่ลิตฐานขอมูลแจงการข้ึน

ราคา จึงไดมีการพิจารณาทบทวนการใชฐานขอมูลดังกลาว ถึงความคุมคา พบวามีการใชนอย จึงมีมติในการตัดการใช 1 

user เพื่อประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยและใหมีการประชาสัมพันธการใชใหมากข้ึน และหากยังมีผลการใชงาน

ไมมากนักอาจจะตองพิจารณายกเลิกการบอกรับฐานขอมลู (เอกสารหมายเลข 1.4-5) 

การพิจารณาการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูล ScienceDirect เพื่อใชทรัพยากรในระบบหองสมุด WorldShare 

Management Services หรือ WMS เพื่อใหเกิดการคุมคามากข้ึน แทนการมีทั้งฐานขอมูล ScienceDirect และระบบ

หองสมุด WMS ซึ่งสามารถสืบคนฐานขอมูล ScienceDirect และฐานขอมูลที่เปน Open Access โดยนาํเสนอเพื่อให

คณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 1.4-6) 

การปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพงึพอใจ (เอกสารหมายเลข 1.4-7) 

รายการหลักฐาน 

1.4-5 การประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 วาระเพือ่พิจารณา การพิจารณาการตออายุ

ฐานขอมูล iQNewsClip 

1.4-6 การประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 13/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 วาระเพื่อพิจารณา วาระที่จะนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ วาระที ่4.1 การยกเลิกฐานขอมูล ScienceDirect โดยการใชระบบ WMS 

แทน และ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-7 การปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพงึพอใจ รายงานการประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 25 วันที่ 25 

กรกฎาคม 2561 วาระเพื่อพิจารณา และนาํเสนอในที่ประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 

รายงานการประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วาระสืบเนื่อง รวมทั้ง มี สรุปผลการดําเนนิการ

ตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ศูนยบรรณสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2560 
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3. หลักการตอบสนอง 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ ไดปฏิบัติและมอบหมายเปนโยบายใหกับหัวหนาแผนกในการตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการทีส่อดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหหัวหนาแผนกทรัพยากรการ

เรียนรู จัดทําเว็บไซต 3 ภาษา (เอกสารหมายเลข 1.4-8) เพื่อตอบสนองผูใชบริการของมหาวิทยาลัยที่มีการใชภาษาไทย 

ภาษาจนี และภาษาอังกฤษ พรอมจัดทําขอมูลประกอบการเรียน การสอน การคนควา วิจัย เชน ฐานขอมูล Open 

Access ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ฐานขอมูลวิชาการ ดชันีอางอิงวารสารไทย SCImago Journal & Country Rank คูมือ

การเขียน Citation เปนตน เพื่อใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย เปนชองทางในการสืบคนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทํา

รายงานและวิจยัได (เอกสารหมายเลข 1.4-9) รวมทั้งจัดทําคลังขอมูลจีนศึกษา ฐานขอมูลหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย 

และสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทยจีน เพื่อตอบสนองกลยุทธของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนาํดานจนีศึกษา (เอกสาร

หมายเลข 1.4-10) มอบหมายใหหัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ ในการจัดคูมือการใชงานหองสมุด 3 ภาษา (เอกสาร

หมายเลข 1.4-11) เพื่อใหผูใชบริการที่มีการใชทั้ง 3 ภาษา สามารถศึกษาวิธีการใชบริการได รวมทั้งเพิ่มการจัดทําปาย 2 

ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อตอบสนองการอธิบายหรือแนะนําแหลงสารสนเทศ โดยคํานึงผูใชกลุมใหญของศูนย

บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-12) ศูนยบรรณสารสนเทศเห็นผูใชบริการเปนสําคัญในการใหบริการสารสนเทศ

เรงดวน โดยหัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศในการจัดหาหนังสือที่มผีูใชตองการเปนการเรงดวน 

ออกใหบริการไดทันที (เอกสารหมายเลข 1.4-13) และศูนยบรรณสารสนเทศ ไดมีการนาํขอเสนอแนะจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการ (หมายเลขเอกสาร 1.4-14) และขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน (เอกสารหมายเลข 1.4-15) มา

เปนขอมูลในการปรับปรุงการทาํงานของศูนยบรรณสารสนเทศตอไป 

รายการหลักฐาน 

1.4-8 เว็บไซต 3 ภาษา เว็บไชตภาษาไทย http://lib.hcu.ac.th/ เว็บไซตภาษาจีน http://lib.hcu.ac.th/ch/ และ

เว็บไซตภาษาอังกฤษ http://lib.hcu.ac.th/en/ 

1.4-9 สารสนเทศเพื่อการจัดทาํรายงาน การคนควา วิจัย 500 

1.4-10 คลังขอมูลจีนศึกษา http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/chineselink สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมจีน 

http://lib.hcu.ac.th/hcu-archives/index.php/2018-05-17-10-03-43 และฐานขอมูลหนงัสือพิมพจีนในประเทศไทย 

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/chinesenewspaper 

1.4-11 คูมือการใชหองสมุดภาษาไทย http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/guidelib  คูมือการใชหองสมุดภาษาจนี 

http://lib.hcu.ac.th/ch/images/filedownload/chinesebrochure-2018new.pdf และคูมือการใชหองสมุด

ภาษาอังกฤษ http://lib.hcu.ac.th/en/images/filedownload/HCULIB-Handout.pdf 

1.4-12 ปายภาษาไทยและภาษาจีน 

1.4-13 สารสนเทศเรงดวน 

1.4-14 การปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

1.4-15 ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน (สัมภาษณผูอํานวยการ) 
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4. หลักภาระรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และหัวหนาแผนก ไดดาํเนนิงานตามหนาที่และความรับผดิชอบตามที่

มหาวิทยาลยักําหนดไว มีการจดัทําแผนปฏิบตัิงานประจําปที่สอดคลองกับภาระงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-16) มีการ

ประชุมเพื่อดําเนนิงานของศูนยฯ รวมทั้งการติดตามงาน แกไขปญหาในการทาํงานของศูนยฯ (เอกสารหมายเลข1.4-17) 

รายการหลักฐาน 

1.4-16 แผนปฏิบัติการประจาํปการศึกษา 2561 

1.4-17 การประชุมหัวหนาแผนก 

 

5. หลักความโปรงใส 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ โดยผูอํานวยการ ไดมอบหมายนโยบายในการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส ตั้งแตการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหนาแผนกจัดหาฯ) โดยเฉพาะหนังสือซื้อ ที่ตองมีการนาํเสนอการพิจารณาการสั่งซื้อ ตอ

คณบดี (เอกสารหมายเลข 1.4-18) และมีการแจงผลการใชงบประมาณ (โดยเลขานุการ) ในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศใหแตละคณะเพือ่ความโปรงใสในการดําเนนิงานทุกกระบวนการ (เอกสารหมายเลข 1.4-19) มีการตรวจรับ

ทรัพยากรสารสนเทศ อยางถูกตอง ครบถวน จากบุคลากรของศูนยบรรณสารสนเทศ และกองพัสดุ (เอกสารหมายเลข 

1.4-20) รวมทั้งการคิดคาปรับในการคืนหนังสือเกินกําหนด (แผนกทรัพยากรฯ และแผนกบริการฯ) ที่ตองคิดคํานวณ

คาปรับอยางละเอียดรอบคอบ และถูกตอง และดําเนนิการจัดสงคาปรับและจาํนวนเงินใหกองคลัง (เอกสารหมายเลข 

1.4-21) 

รายการหลักฐาน 

1.4-18 เอกสารการเสนอซื้อตออธิการบดี ผานรองอธิการบดีตวัอยางเอกสารการจัดซื้อ 

1.4-19 รายงานการใชงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแตละคณะ ประจําเดอืนมิถุนายน บันทึกนําสง 

1.4-20 เอกสารการตรวจรับ 

1.4-21 รายการการสงคาปรับ 

 

6. หลักการมีสวนรวม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และหัวหนาแผนก บริหารงานโดยใหบุคลากรทุกคนในศูนยบรรณสารสนเทศ 

มีสวนรวมงานในกิจกรรมตางๆ จากการทํางานในชุดตางๆ เชน คณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ศูนย

บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-22) คณะกรรมการการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 

1.4-23) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกสารหมายเลข 

1.4-24) เปนตน รวมทัง้จัดชองทางในการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นผานชองทาง 
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ขอเสนอแนะ ทางเว็บไซตของศูนยฯ (เอกสารหมายเลข 1.4-25) รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นตางๆ แบบซึ่งหนา หรือ

ผานทางอิเล็กทรอนิกสเมล (เอกสารหมายเลข 1.4-26) 

รายการหลักฐาน 

1.4-22 คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-23 คณะกรรมการการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-24 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.4-25 ชองทางการเสนอแนะ ผานเวบ็ไซตของศูนยบรรณสารฯ 

1.4-26 ขอเสนอแนะผานทางอิเล็กทรอนิกสเมล โฟเดอรเมล libhcu@hotmail.com 

 

7. หลักการกระจายอํานาจ 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ มีนโยบายในการใหหัวหนาแผนก รวมทั้งบุคลากร มีอํานาจในการตัดสินใจ

ตามงานทีไ่ดรับมอบหมายอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถตอบสนองไดทนัตอผูใชบริการ (สัมภาษณผูอํานวยการและ

หัวหนาแผนก 1.4-27) 

รายการหลักฐาน 

1.4-27 สัมภาษณผูอํานวยการและหัวหนาแผนก 

 

8. หลักนิติธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และหัวหนาแผนก รวมบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ โดยยดึหลักความ

ถูกตองในการดําเนินงาน ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และใหบริการที่มีขอบเขตภายใตกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับตางๆ เชน เปดทําการตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-28) ระเบียบการใหบริการ 

ศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4-29) รวมทั้งการอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทาํการที่หัวหนาแผนก เลขานุการ 

รวมทั้งผูอํานวยการ พิจารณา กํากับการอยูเวร และรับทราบการแลกเปลี่ยนเวร (เอกสารหมายเลข 1.4-30) 

รายการหลักฐาน 

1.4-28 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

1.4-29 ระเบียบการใหบริการศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-30 เอกสารการเซ็นชื่ออยูเวร และ เอกสารรับทราบการแลกเปลี่ยนเวร 

 

9. หลักความเสมอภาค 

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และหัวหนาแผนก ใหความสําคัญในการทาํงานโดยยึดหลักความเสมอภาค 

ใหโอกาสแกบุคลากรในการปฏิบัติงานตามความสามารถและเหมาะสม หรือความถนัดของบุคลากร มีการมอบหมายให
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บุคลากรไมวาจะเปนระดบัหัวหนา ระดบับรรณารักษสายวชิาชพี หรือระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการ ทํางานรวมกันในรูปของ

คณะกรรมการชุดตางๆ (เอกสารหมายเลข 1.4-31 - เอกสารหมายเลข 1.4-35) รวมทั้งมีการใหบริการแกผูใชบริการทุก

เพศ ทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ ตามสิทธิ์ที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-36) 

รายการหลักฐาน 

1.4-31 คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-32 คณะกรรมการการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-33 คณะกรรมการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-34 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.4-35 คณะกรรมการดําเนินงานคุณภาพ 7 ส ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.4-36 บัญชีรายชื่อของผูใชที่มนีักศึกษา อาจารย ทุกเชื้อชาต ิ

 

10. หลักฉันทามต ิ

ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และหัวหนาแผนก ใชหลักฉันทามติในการทํางานรวมกัน โดยรับฟงความ

คิดเห็นจากหัวหนาแผนก และผูรวมงานตามลาํดับ และมีการผานการประชุมหัวหนาแผนก ตัวอยาง เชน การพิจารณา

การบริหารจัดการชั้นหนงัสือ (1.4-37) และการจัดบุคลากรอยูปฏิบัติงานนอกเวลา เปนตน 

รายการหลักฐาน 

1.4-37 การพิจารณาการบริหารจัดการชั้นหนงัสือ ในการประชุมหัวหนาแผนกคร้ังที่ 14/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

(วาระเพื่อพิจารณา) เกณฑการคัดหนังสือเกา ออกและแผนการจัดชั้นหนังสือ 

1.4-38 การจัดบุคลากรอยูปฏิบตัิงานนอกเวลา (วาระเพื่อพิจารณา) 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 5 

 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของศูนย / กอง / สํานัก ที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน

ของหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนนิงาน: ศูนยบรรณสารสนเทศมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของศูนยบรรณสารสนเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนยบรรณ

สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.5-1) โดยมีบุคลากรภายนอกศูนยบรรณสารสนเทศ ที่เปนผูมสีวนไดสวนเสีย ไดแก 

อาจารย บุคลากร และผูแทนนกัศึกษา เขารวมประชุม มีการจดัทําแผนประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.5-2) มีการ

จัดทําตัวบงชี้คุณภาพรวมและตวับงชี้เฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1.5-3) และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

(เอกสารหมายเลข 1.5-4 ถึง 1.5-5) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานตามตวัชี้วัดแกคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

(เอกสารหมายเลข 1.5-6) และจัดทําแบบประเมนิตนเอง ศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.5-7) เพื่อรอรับการ

ประเมินประกันคุณภาพศูนยบรรณสารสนเทศ ในวนัที่ 2 สงิหาคม 2561 
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รายการหลักฐาน 

1.5-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพบริหารงานทัว่ไป ศูนยบรรณสารสนเทศ คําสัง่ที่ 008/2561 

1.5-2 แผนประกันคุณภาพ ศูนยบรรณสารสนเทศ ประจาํป 2561 

1.5-3 ตัวบงชี้คุณภาพรวม ปการศึกษา 2561 และ ตัวบงชี้เฉพาะ ของศูนยบรรณสารสนเทศ ปการศึกษา 2561 บันทึก 

ถึงกองแผนฯ แจงตัวบงชี้เฉพาะ 

1.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนยบรรณสารสนเทศ คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

1.5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนยบรรณสารสนเทศ คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 27 มิถุนายน2562 

1.5-6 รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนยบรรณสารสนเทศ 

1.5-7 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 2561) ศูนยบรรณสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 สามารถบริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนยบรรณสารสนเทศ ไดมากกวา 80%  ตามหลักธรรมาภิบาล   

มีการบริหารความเสี่ยงทีส่อดคลองกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีผลดําเนนิการไปในทิศทางทิศเดียวกัน เปน

หนวยงานที่พยายามผลักดันใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยพยายามดงึองคความรูที่มีอยูในตวับุคลากรออกมาแบงปน

ประสบการณ เพื่อสรางประสิทธิภาพใหเกิดกับบุคลากร หนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไป รวมทั้งเห็นความสาํคัญของการ

ประกันคุณภาพ ที่จะกอใหเกิดการบริหารและการบริการอยางมีคุณภาพ โดยมีผูมสีวนไดสวนเสียมาเปนกรรมการ เพื่อให

เกิดการพัฒนาและตอบสนองการใหบริการที่มีคุณภาพในทุกภาคสวน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบงชี้ที่ 2   การพัฒนาบุคลากร 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ  

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

  

เกณฑการประเมินขอที่ 1 

มีการมอบหมายงานบุคลากรเปนรายบุคคล (Job Assignment) โดยกําหนด KPI และเปาหมายของงานที่ชัดเจน 

ซึ่งผานการเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการกําหนดกลยุทธของศูนยบรรณสารสนเทศ ที่สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย และ

นํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยฯ โดยมีการกําหนดงานไปตามแตละแผนก และแตละบคุคล ผานการ

มอบหมายงานบุคลากรเปนรายบุคคล (Job Assignment) (เอกสารหมายเลข 2.1-1) มีการกําหนดตัวบงชี้ (Key Performance 

Indicator-KPI) และเปาหมายของงานที่ชัดเจน สอดคลองกับกลยุทธของศูนยฯ และแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยฯ มีการ

มอบหมายและลงนาม โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ มอบหมายหัวหนาแผนก และ

เลขานุการ ในการกํากับดูแล งานของแผนก และแตละบคุคล เพื่อใหเปนตามตัวบงชี้และบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

รายการหลักฐาน 

2.1-1 แฟมหมายเลข 4.2.1 การมอบหมายงานบุคลากรเปนรายบุคคล (Job Assignment - JAS) จํานวน 33 คน 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 2 

 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม KPI ในขอ 1 ทุก 6 เดือน ในแตละปการศึกษา (ปละ 2 คร้ัง) การบรรลุ 

KPI คือ การดําเนินงานที่บรรลุ KPI ไมนอยกวา รอยละ 80 ของ KPI ที่กําหนดใหดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

  ศูนยบรรณสารสนเทศ โดยผูอํานวยการ มีการมอบหมายใหหัวหนาแผนก กํากับดูแลงานของแตละแผนก แตละ

บุคคล โดยกําหนดใหมีการรายงานดาํเนินการงานของแตละบุคคลตาม KPI ที่กําหนดไวใน Job Assignment ทุก 6 เดือน 

(เอกสารหมายเลข 2.2-1) และมีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อรวมกันประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

2.2-1 แฟมเอกสาร 4.2.1 เอกสารการมอบหมายที่มีการรายงานผลการดาํเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2561 - 31 

มกราคม 2562 มีการลงนาม วนัที่ 15 มกราคม 2562 ) รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 มีการ

ลงนามวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) และเอกสารใบประเมินผลการดําเนินงาน ตามขอตกลงภาระงาน 
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เกณฑการประเมินขอที่ 3 

 ศูนย / กอง / สํานัก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ทั้งที่บรรลุ/ไมบรรลุ KPI ทุก 6 เดือน เพ่ือ

ปรับปรุงการดําเนินงาน/สงเสริมศักยภาพในการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน  

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ มีการประเมินหัวหนาแผนก และมอบหมายใหหัวหนาแผนก ประเมินผลการ

ดําเนินงานของบุคลากร ในแผนก โดยมีการนําผลการดาํเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบรรณสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข 2.3-1) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรแตละแผนก ซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย

บรรณสารสนเทศ สามารถปฏิบตัิงานไดรอยละ 100 

รายการหลักฐาน 

2.3-1 การประชุมหัวหนาแผนก คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 วาระเพื่อพิจารณา 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 4 

 มีการดําเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนารายบุคคลในขอ 3 อยางเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน  

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บรรลุตาม KPI ในขอ 1 100% 

รายการหลักฐาน 

- 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 5 

 ผลการประเมินการดําเนินงานของบุคลากรใน 6 เดือนหลัง บรรล ุKPI ทั้งปการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 70 

ของบุคลากรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน  

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม JAS ของบุคลากร เกินกวา 80 เปอรเซ็นต โดยนับ

จากบุคลากรจํานวน 33 คน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของบุคลากรทั้งศูนยบรรณสารสนเทศ (นบัเฉพาะบุคลากรที่ทาํงาน

ครบป) (เอกสารหมายเลข 2.5-1) 

รายการหลักฐาน 

2.5-1 การประชุม การประชุมคร้ังที่ 15/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วาระเพื่อพิจารณา 

หมายเหตุ : การบรรลุ KPI คือ การดําเนินงานที่บรรลุตามที่กําหนดใน KPI ไมนอยกวา รอยละ 80 ของ KPI ที่กําหนด 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 มีการมอบหมายงานตามภาระงาน พรอมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามภาระงาน  พยายามพฒันา

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 

ตัวบงชี้ที่ 3   การพัฒนางานของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ  

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

  

เกณฑการประเมินขอที่ 1 

ศูนย/กอง/สํานัก มีการศึกษาปญหาของหนวยงานเพ่ือคัดเลือกหัวขอทํา R to R 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการศึกษาปญหาของหนวยงานเพื่อคัดเลือกหัวขอในการทาํ R2R โดยมีการนําเสนอในที่

ประชุมหัวหนาแผนก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3.1-1) และมีการมอบหมายบุคลากรของศูนยบรรณ

สารสนเทศเขาอบรมกับกองทรัพยากรบุคคลและนําเสนอกิจกรรม R2R ของศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1-2) 

รายการหลักฐาน 

3.1-1 รายงานการประชุมหัวหนาแผนกวันที ่14 พฤศจิกายน 2561 วาระเพือ่พิจารณา การทํา R2R ปการศึกษา 2561 

และบุคลากรที่จะเขาอบรมกับกองทรัพยากรบุคคล 

3.1-2 รายชื่อบุคลากรของศูนยบรรณสารสนเทศในการเขาอบรม R2R เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562. เวลา 08.00-16.00 

น. ณ หองปฏิบัติการฟสิกส 2 (2-326) อาคารเรียน1 ชั้น3 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 2 

 มีการทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาโดยใช R to R  

ผลการดําเนินงาน 

มีการศึกษาวิจัยจากสาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแหงอ่ืนๆ จํานวน 5 แหง เพื่อศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบ และ

นํามาสรุป ปรากฏอยูในรายงาน R2R บทที่ 2 (เอกสารหมายเลข 3.2-1) 

รายการหลักฐาน 

3.2-1 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ การวิเคราะหเปรียบเทียบ ปรากฏในรายงาน บทที ่2 การศึกษา วิเคราะห

เปรียบเทียบ บทที่ 2 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 3 

 มีการทําแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R 
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ผลการดําเนินงาน 

  ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทาํ R to R (เอกสารหมายเลข

3.3-1) โดยมีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนนิการตามแผนที่วางไวในโครงการ คือ ชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน

มีนาคม 2562 

รายการหลักฐาน 

3.3-1 แผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทาํ R to R ที่นําเสนอในทีป่ระชุมหัวหนาแผนก เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2561 ประเด็นหัวขอการทํา R2R 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 4 

 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาการปรับปรุงการทํางาน ดังนี ้

1. มีการจัดอบรมใหกับบุคลากรศูนยบรรณสารสนเทศ ทราบถึงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับ

ทรัพยากรสารสนเทศแบบใหม จํานวน 2 รอบ คือ วันที่ 4 มกราคม 2562 (เอกสาร 3.4-1 ภาพกิจกรรมการอบรม) 

2. เร่ิมกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศแบบใหม เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 โดยมี

กระบวนการ ดังนี้ (เอกสาร 3.4-2) 

1. เมื่อผูใชนําทรัพยากรสารสนเทศมาคืน เจาหนาทีป่ระจําเคานเตอรยืม-คืน ชัน้ 1 ตรวจสอบในระบบ WMS 

เพื่อรับคืน หากพบวามีหนังสือเกินกําหนด แจงผูใชบริการ เพื่อชําระคาปรับ 

2. เจาหนาที่เก็บเงินคาปรับ และดําเนนิการในระบบเพือ่เคลียรรายการคาปรับ สอบถามอีเมลจากผูใชอีกคร้ัง

เพื่อเปนการยืนยัน กอนสงใบเสร็จ กรณีมีผูใชบริการตองการใบเสร็จรับเงิน สามารถเขียนใบเสร็จรับเงินใหได 

3. เจาหนาที่เคานเตอรยืม-คืน ชั้น 1 ที่ปฏิบัติงานถึงเวลาปดทาํการในแตละวัน ลงรายการรับเงินในแฟมสรุป

คาปรับประจําวนั และสงมอบเงนิใหผูที่ไดรับมอบหมายนาํสงเงนิใหกองคลัง ในวันทาํการถัดไป 

4. ผูที่ไดรับมอบหมายใหนาํสงเงินใหกองคลัง ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนเงินกับรายงานการรับเงินที่พิมพ

ออกจากระบบ WMS (Daily Payment Report) ใหถูกตองตรงกัน และเขียนใบเสร็จรับเงนิรวมจํานวน 1 ฉบับ ตาม

จํานวนเงินที่รับจริง และเขียนใบนําสงรายไดทีส่รุปวนัที่รับเงิน เลขที ่เลมที่ของใบเสร็จรับเงิน และจํานวนเงนิ เสนอ

ผูอํานวยการเพื่อลงนามการสงเงินและรายงานการสงเงินถึงผูอํานวยการกองคลัง 

5. กองคลังคืนสําเนาใบนาํสงรายได ใหศูนยบรรณสารสนเทศ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบของ

มหาวิทยาลยัตอไป 

รายการหลักฐาน 

3.4-1 กิจกรรมการอบรม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/512-rec-

eipts-km-2561 

3.4-2 แนวปฏิบัติหรือกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม แนวปฏิบัตบิทที่ 3 

 

เกณฑการประเมินขอที่ 5 

 มีผลการดําเนินงานการปรับปรุงดีขึ้น อยางเปนรูปธรรม 
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ผลการดําเนินงาน 

แผนกบริการสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับตามกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบใหม ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2562 ทําใหลดเวลาการทาํรายการคาปรับจากเดิม ตองใชเวลา 2 นาที ตอการเขียน

ใบเสร็จ 1 รายการ เปน 60 วินาทีในการทาํผานระบบหองสมุด ผูใชบริการไมตองรอรับใบเสร็จรับเงินที่บุคลากรเขียน แต

สามารถรับทราบการปรับจากอิเล็กทรอนิกสเมลที่แจงไปถึงผูใชโดยตรง และสามารถประหยัดใบเสร็จรับเงินที่เปน

กระดาษไดเปนจาํนวน 800 ใบ (ใบเสร็จ 16 เลมๆ ละ 50 ใบ) และสามารถเขียนรายงานการสรุปเพียง 1 ใบตอกองคลัง 

โดยไดมีการประเมินผลพรอมจัดทํารายงานการดําเนนิการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบใหม (เอกสารหลักฐาน 3.5-1) 

รายการหลักฐาน 

3.5-1 รายงานสรุปการประเมินผลกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม รายงานสรุป

ประเมินผล 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 การมีสวนรวมจากบุคลากรทุกแผนก และหัวขอของ R to R นํามาปฏิบัตงิานไดจริง ทําใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของงานที่ดีมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบงชี้ที่  4  ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม 

ชนิดตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

เกณฑประเมิน 

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 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

 ผลการดําเนินงาน ศูนยบรรณสารสนเทศ ในฐานะที่เปนหนวยงานบริการ ตระหนักถึงความพึงพอใจขอผูรับบริการ

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากเสียงจากผูรับบริการเปนเสียงสะทอนการทํางานหรือการใหบริการอยางมีคุณภาพ โดยในปการศึกษา 

2561 ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจผาน หนวยตรวจสอบภายใน เพื่อเปนตัวกลางในการสงและรับ

แบบประเมินไปยังกลุมเปาหมาย หรือผูรับบริการศูนยบรรณสารสนเทศ จากแบบสอบถามที่แจกจํานวน 700 ฉบับ แบงเปน

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ไดรับกลับคืนมาจํานวน 640 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.43 ศูนยบรรณสารสนเทศไดรับคะแนน

ความพึงพอใจอยูในระดบัดี (3.87) ซึ่งขอที่ไดรับคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การไดรับบริการที่นาประทับใจ (4.16) และขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนไดสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว (3.62) (เอกสารหมายเลข 

4.1-1) 

รายการหลักฐาน 

4.1-1 สรุปและอภิปรายผล การสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานศูนยบรรณสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 มีความพึงพอใจในภาพรวมที่ดี ผูใชบริการไดรับบริการที่นาประทับใจ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 ในการดําเนินงานบางอยางของศูนยบรรณสารสนเทศ ไมสามารถตอบสนองไดทนัทีและมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ  เนื่องจากตองมกีารเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองหาแนวทางในการดําเนนิการอยาง

รอบคอบ จึงใชเวลาพอสมควร 
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ตัวบงชี้ที่  5  รอยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองและสนับสนุนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย 

(แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ) 

ชนิดตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

 ในปการศึกษา 2561 ศูนยบรรณสารสนเทศ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองและสนับสนุนการเรียนการสอนกับ

มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาไดสงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับความเห็นชอบจากคณบด ีใหศูนยบรรณสารสนเทศ

ดําเนินการจัดซื้อรวมทั้งสิ้น 1,191 ชื่อเร่ือง 1,318 เลม ดําเนินการจัดซื้อแลวจํานวนทั้งสิ้น 1,152 ชื่อเร่ือง 1,279 เลม คิดเปน

รอยละ 96.73 และทรัพยากรสารสนเทศยังไมสามารถจัดซื้อไดรวมทั้งสิ้น 15 ชื่อเร่ือง 15 เลม คิดเปนรอยละ 3.27 (เอกสาร

หมายเลข 5.1-1) 

รายการหลักฐาน 

5.1-1 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ-2561 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 สามารถบริหารงบประมาณในการจัดซื้อไดและซื้อหนังสือไดสอดคลองกับการเรียนการสอนทุกคณะวิชา และมี

ความโปรงใส ในการจัดทาํรายงานงบประมาณการจัดซื้ออยางสม่ําเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 29 



 

ตัวบงชี้ที่  6   รอยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสามารถนําออกใหบริการได (แผนกจัดหาและวิเคราะห

ทรัพยากรสารสนเทศ) 

ชนิดตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

 ในปการศึกษา 2561 แผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ มีการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services หรือ WMS เพื่อใหผูใชบริการสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศไดอยางรวดเร็ว มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาสามารถนําออกใหบริการไดทั้ง 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จํานวนทั้งสิ้น 4,181 ชื่อเร่ือง (รวมรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อและบริจาคมีปริมาณ

สัดสวน ซื้อ : บริจาค = 70:30 ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,152 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 70 และทรัพยากร

สารสนเทศที่บริจาคจํานวนทั้งสิ้น 3,385 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 30 เทากับ 1,015 ชื่อเร่ือง) ดังนั้น รอยละของทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดหาและสามารถนําออกใหบริการได คิดเปนรอยละ 100 (เอกสารหมายเลข 6.1-1 ถึง 2) 

รายการหลักฐาน 

6.1-1 สรุปผลการดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 2561  

6.1-2 สรุปผลการดําเนินการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับบริจาค 2561 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

  มีการบริหารบุคลากรในแผนกฯ ใหรับผิดชอบการนาํทรัพยากรตามสาขาวิชา ทําใหสามารถนาํทรัพยากรออก

ใหบริการทุกสาขาวิชาพรอมกัน และมีการจัดสัดสวนของทรัพยากรที่ซื้อและบริจาคอยางสมดลุเพื่อใหบริการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 - 
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ตัวบงชี้ที่  7  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Services) (แผนกบริการสารสนเทศ) 

ชนิดตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

เกณฑประเมิน 

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 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดตระหนักถึงการใชทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตางๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีใหบริการอยางเกิดประโยชนอยางสูงสุด และคุมคา จงึไดกําหนดกลยุทธตางๆ ในการให

ผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการ โดยเปนการใหบริการ/นวัตกรรมเชิงรุก หรือ Proactive Services ใน

ปการศึกษา 2561 ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดใหบริการ/นวัตกรรมเชิงรุก จํานวน 5 บริการ ดังนี้ 

  1. บริการ มุมเพาะชําความรู มุมเพาะชํานักอาน (Something nice for your mind) 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรม มุมเพาะชําความรู มุมเพาะชาํนักอาน (Something nice for your 

mind) เปนการนาํหนังสือมาจัดแสดงใหผูใชเขาถึงไดโดยงาย ไมตองเสียเวลาในการคนหาหนังสอืในศูนยบรรณสารสนเทศ 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรไดเลือกอานหนังสือที่ตนเองสนใจไดในทนัท ีไดมีการ

พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ครอบคลุม หนังสือทีไ่ดรับรางวัล หนังสือที่มียอดการยืมนอย หรือไมเคยถูกยืมเลย โดยการยดื

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

Convenient และมีการจัดกิจกรรมเสริม คือ “ยืมคนแรกมีรางวัล” ทําใหผูใชบริการมีความสนใจรวมกิจกรรม เพิ่มยอด

ในการยืมมากข้ึน เร่ิมจัดแสดงตัง้แตเดือนสิงหาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 7.1-1) มีจํานวนการยืม 

373 คน และ จาํนวน 616 เลม (เอกสารหมายเลข 7.1-2) 

รายการหลักฐาน 

7.1-1 ภาพมุมเพาะชําความรู มุมเพาะชาํนักอาน 

7.1-2 สถิติการยืมมุมเพาะชาํความรู มุมเพาะชาํนักอาน 

 

2. ยืมกอนกลับบาน 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีบริการใหมเพื่อเปดโอกาสให นักศึกษา สามารถยืมหนังสือกลับไปอานในชวงปดภาค

การศึกษาได เนื่องจากโดยปรกติแลว ศูนยบรรณสารสนเทศจะไมอนุญาตใหยืมหนังสือ จนกวานักศึกษาจะมีการ

ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว แตเพื่อเปนการสนับสนนุการยืมหนังสือและเปนการสงเสริมการ

อาน ศูนยบรรณสารสนเทศ จึงไดพิจารณาเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ไมมีความเสี่ยงในการยืมหนังสือแลวไมนาํมาคืน เปน

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ข้ึนไป นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 
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โดยเร่ิมมีการประชาสัมพนัธกิจกรรม “ยืมกอนกลับ” ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป 3 ข้ึนไป นักศึกษาปริญญาโท 

และปริญญาเอก ไดยืมหนังสือกลับไปอานตั้งแตชวงปดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2561 ให

ผูรับบริการทราบ จากการทาํบนัทึกขอความสงไปยังหนวยงานและคณะวชิาตางๆ ประชาสัมพนัธผาน Web site 

Facebook และปายประชาสัมพันธของศูนยบรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.2-1) โดยมผีูสนใจเขารวมกิจกรรม

จํานวน 16 คน ยืมหนังสือ จาํนวน 61 เลม ผลการสาํรวจความพึงพอใจ พบวาผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมมีความพึง

พอใจระดบัมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (เอกสารหมายเลข 7.2-2) 

รายการหลักฐาน 

7.2-1 การประชาสัมพนัธ เชน บันทึกขอความถึงคณะวชิา ปายประชาสัมพนัธ Web siteและ Facebook fan page 

7.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจ และสถิติการเขารวมกิจกรรมยืมกอนกลับ 

 

  3. สถานีความรู 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ตระหนักถึงการสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ ใหกับนักศึกษา เพื่อเปนการสอนการใช

หองสมุดไดอยางถูกตอง รูจักการคนหาหนังสือ รูจักแหลงสารสนเทศตางๆ ที่หองสมุดมีใหบริการ รูจักการสืบคน

ฐานขอมูล เปนตน เพื่อประโยชนในการเรียน การศึกษาของนักศึกษา จึงไดจดักิจกรรม “สถานคีวามรู” ข้ึน

ประกอบดวย 10 สถานี ตั้งแตชัน้ 1-ชั้น 6 แตละสถานี ประกอบดวยขอมูล ความรู หรือเนื้อหาเก่ียวกับการใชหองสมุด 

พรอมมีคําถาม (เอกสารหมายเลข 7.3-1) เพื่อใหนักศึกษาทดสอบตนเองวามีความเขาใจในเนื้อหาแตละสถานีหรือไม และ

สามารถนาํกระดาษคําตอบมาสงที่เจาหนาที่เพื่อตรวจคําตอบและรับของที่ระลึกถาตอบไดถูกทกุขอ มีผูเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 105 คน(เอกสารหมายเลข 7.3-2) 

รายการหลักฐาน 

7.3-1 บัตรคําถามและประทบัตราคําตอบ 

7.3-2 ภาพบรรยากาศการเขารวมกิจกรรม 

 

  4. การจัดแสดงหนังสือตามวันสําคัญและจัดแสดงหนังสือรวมกับคณะวิชาในเทศกาลตางๆ 

ศูนยบรรณสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรม การจัดแสดงหนังสือตามวันสําคัญและจัดแสดงหนังสือรวมกับคณะวิชาใน

เทศกาลตางๆ เพื่อเปนการแนะนําหนังสือที่มีอยูใหผูใชเขาถึงไดโดยงาย โดยการนําหนังสือดังกลาว มาจัดแสดงตามวนั

สําคัญ เชน วันแม เทศกาลกินเจ วันขงจื่อ หนังสือมุมคุณธรรม มุมหนังสือพุทธทาสภิกขุ มุมหนังสือ สสส. และจัดแสดง

หนังสือรวมกับคณะวิชาในเทศกาลตางๆ เชน จัดหนังสือวนัรพีรวมกับคณะนิติศาสตรและเทศกาลตรุษจนีรวมกับคณะ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เอกสารหมายเลข 7.4-1) เปนการประชาสัมพนัธหนังสือใหแพรหลายมากข้ึนในมุมมองตางๆ กัน 

จากการจัดกิจกรรมดังกลาวมีผูสนใจยืมหนังสือ จํานวน 198 คน / 241 เลม ซึ่งถือวาเปนการบริการเชิงรุกที่ทําใหเกิดการ

หมุนเวียนหนังสือสูผูใชบริการไดมากข้ึนและสามารถใหบริการยืมไดทันที (เอกสารหมายเลข7.4-2) 

รายการหลักฐาน 

7.4-1 ภาพการจัดกิจกรรมแสดงหนังสือตามวนัสาํคัญและจดัแสดงหนังสือรวมกับคณะวิชา 

7.4-2 รายการกิจกรรมตามวัน/เทศกาลที่จัดและยอดจํานวนการยืม 
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5. การสงใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส 

แผนกบริการสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับตามกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบใหม ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2562 ทําใหลดเวลาการทาํรายการคาปรับจากเดิม ตองใชเวลา 2 นาที ตอการเขียน

ใบเสร็จ 1 รายการ เปน 60 วินาทีในการทาํผานระบบหองสมุด ผูใชบริการไมตองรอรับใบเสร็จรับเงินที่บุคลากรเขียน แต

สามารถรับทราบการปรับจากอิเล็กทรอนิกสเมลที่แจงไปถึงผูใชโดยตรง (เอกสารหมายเลข 7.5-1) และสามารถประหยัด

ใบเสร็จรับเงินที่เปนกระดาษไดเปนจาํนวน 800 ใบ (ใบเสร็จ 16 เลมๆ ละ 50 ใบ) และสามารถเขียนรายงานการสรุป

เพียง 1 ใบตอกองคลัง 

รายการหลักฐาน 

7.5-1 ใบเสร็จรับเงินทาง E-mail 

  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 ศูนยบรรณสารสนเทศ พยายามพัฒนาบริการ/นวัตกรรมเชิงรุก เพื่อใหมีบริการใหม ๆ อยางตอเนื่อง และเพื่อ

เปนการกระตุนใหผูใชบริการมาใชศูนยบรรณสารสนเทศมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 

 ควรมีการประชาสัมพันธใหผูใชทราบถึงบริการ/นวัตกรรมเชิงรุก ลวงหนาและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 



ตัวบงชี้ที่  8  รอยละของการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้น (แผนกทรัพยากรการเรียนรู) 

ชนิดตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

เกณฑประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวา  

รอยละ 1 

รอยละ 

1.00-3.99 

รอยละ 

4.00-6.99 

รอยละ 

7.00-9.99 

รอยละ 

8.00-10.00 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

ศูนยบรรณสารสนเทศ ในฐานะที่เปนหนวยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน มีความตระหนักในการใชทรัพยากร

อยางคุมคา โดยเฉพาะฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยบอกรับดวยงบประมาณที่สูง และมีอัตราในการข้ึนราคา

การบอกรับทุกป แผนกทรัพยากรการเรียนรู ซึ่งรับผิดชอบในการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จึงจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูสารสนเทศ ในชวงเปดภาคการศึกษา เพื่อใหผูใชบริการเขาใจถึงวิธีการใชงานจากทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั เกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของผูใชบริการ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลยับอกรับเปนที่

รูจักมากข้ึน ทําใหมียอดใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ScienceDirect) เพิ่มข้ึนจากที่ปการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ ในชวงป

การศึกษา 2560 มีสถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ScienceDirect) จํานวน 60,514 คร้ัง ในชวงปการศึกษา 2561 

มีสถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ScienceDirect) จํานวน 65,556 คร้ัง เพิ่มข้ึน 5,042 คร้ัง คิดเปน รอยละ 8.33 ที่

เพิ่มข้ึนจากปการศึกษาทีผ่านมา (เอกสารหมายเลข 8.1-1) 

รายการหลักฐาน 

8.1-1 ขอมูลเปรียบเทียบสถิติการใชฐานขอมูล ScienceDirect ในรอบ 24 เดือน 
  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

ศูนยบรรณสารสนเทศมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศใหกับนักศึกษาและอาจารยในทุกภาค

การศึกษา และมีการใหคําแนะนํา/คําปรึกษา/จัดอบรม ในกรณีที่มีการรองขอจากผูใช 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  :  

 ควรประชาสัมพันธการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของศูนยบรรณสารสนเทศเพิ่มข้ึน 
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