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ส่วนสาระ
สานั กทรัพ ยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม จัด ตั้งขึ้น เมื่ อ พ.ศ. 2516 มีสถานภาพเป็น แผนก
ภายใต้ชื่อ “แผนกห้องสมุด ” โดยมีที่ทาการแห่งแรกอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ
อาคาร 3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช) โดยมีที่ทาการอยู่ที่ชั้น 1 ชั้น 2 และส่วนหนึ่งของชั้น 3 และได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นสานัก โดยมีชื่อว่า “สานักหอสมุด (Central Library)” เมื่อปี พ.ศ. 2528 พร้อมทั้งได้ย้ายที่ทาการ
มาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สานักทรัพ ยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” ในปี พ.ศ. 2556 หลังจากที่ได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาสานักฯให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองรองรับกับรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
สานักทรัพยากรสารสนเทศได้เริม่ ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2534 โดยเริ่มจากการทดลองใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัตเิ ฉพาะงานบริการยืม-คืน แผนกบริการเป็นงานแรก เป็นโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ
สรณสถาพร เป็นผู้จัดทาขึ้นและสามารถใช้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีหนังสือเพียงประมาณ 20,000 เล่มเศษ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อสานักทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณทรัพยากรและผู้ใช้ห้องสมุดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
กล่าวคือ มีจานวนทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มหนังสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใช้เฉลี่ยวั นละประมาณ 800 คนต่อวัน
ท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช ) จึงได้กรุณาอนุมัติให้สานักทรัพยากรสารสนเทศทาการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เต็มรูปแบบ) ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ที่ชื่อว่า TINLIB จากบริษัท EOSi มาใช้
กับการปฏิบัติงานของสานักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถให้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว และรองรับกับการขยายตัวของปริมาณการยืม-คืนได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้การบริการในด้านข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างเต็มศักยภาพ รุดหน้าตามความเจริญก้าวหน้าของยุคสารสนเทศของโลกไร้พรมแดน และ
สามารถตอบสนองตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ใ นด้ านการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองโดยไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่
ตลอดจนการมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเป็นสาคัญ อีกทั้งยังเป็นการเสริมข่ายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย (ซึ่งมีบริการอย่างกว้างขวางอยู่แล้วเป็นจานวนประมาณ 400 เครื่อง) สานักทรัพยากรสารสนเทศจึงได้เปิด
บริการ “ห้องสมุด ดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)” และ“ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)” ในปี พ.ศ. 2543
และ 2547 โดยลาดับ หลังจากที่ได้ทาการปรับ/ขยายพื้นที่ของสานักทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการที่ทันสมัยและครบ
วงจรยิ่งขึ้น อาทิเช่น การให้บริการด้วยเครื่องเล่น DVD เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มด้วยเครื่องรับชมจอพลาสมาขนาด 42
นิ้ว การรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสัญญานดาวเทียม ตลอดจนการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ฯ
ในปี พ.ศ. 2549 สานักทรัพ ยากรสารสนเทศได้วางแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีด้านห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยได้ดาเนินโครงการ “ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรูข้ องมหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อรองรับพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีแ ละการขยายตัวของทรัพ ยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จาก TINLIB ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็น E-LIB ของ Book Promotion & Service Co.Ltd.ซึง่
ทางานบนระบบอินเทอร์เน็ต ทาให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดอื่น ๆ ในระบบเครือข่าย
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสานักทรัพยากร
สารสนเทศผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (WEB PAC) ได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยเข้าไปยัง เว็บไซต์ ของสานักทรัพยากร
สารสนเทศได้ที่ http ://e-library.siam.edu
ในปี พ.ศ. 2551 สานักทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการเชื่อมโยง “ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
สยาม (Siam U. Thesis Database)” เข้ า กั บ ฐานข้ อ มู ล “Thai Digital Callection (TDC)” ของ ThaiLIS ซึ่ ง เป็ น
ฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสืบค้น / ค้นคืนวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ใช้ห้องสมุดทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ในปี พ.ศ. 2553 ส านักทรัพ ยากรสารสนเทศได้ จัด ท า “ฐานข้ อมูล โครงงานของมหาวิท ยาลัยสยาม (Siam U.
Project Database)” รวมทั้ง “เอกสารรายงานสหกิจศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป
สามารถสืบ ค้น / ค้ น คืน เอกสาร “โครงงาน” และ “สหกิจ ศึกษา” ฉบั บ เต็ม ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วเช่น เดี ยวกัน กั บ
“ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Thesis Database)”
นอกจากนี้ ยังได้ทาการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนชั้นลอย (ซึ่งอยู่เหนือชั้น 3) ของสานักทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็ น
ห้องประชุมกลุ่มย่อยอีก 6 ห้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด ในการใช้พื้นที่เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยกลุ่มย่อย
ในปี พ.ศ. 2554 สานักทรัพ ยากรสารสนเทศได้จัดทา “ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อให้
นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป สามารถสืบค้น / ค้นคืนเอกสาร “งานวิจัย” ฉบับเต็ม ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ งของงานวิจั ยในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ (องค์ก ารการศึก ษาวิ ท ยาศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ ) ซึ่ ง
ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปัญหาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย และสานักฯยังได้ทาการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIB) จาก
Version 1.6 เป็น Version 2.0.34 ซึ่งเป็นระบบที่อานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ มากยิ่งขึ้นในด้านการใช้
บริการของสานักทรัพยากรสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2556 สานักทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งในด้านรูปลักษณ์
ของสานักฯรวมทั้งพื้นที่การให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อให้ตอบสนองรองรับรูปแบบของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น ได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องและตู้เก็บวารสารเย็บเล่มให้มีความทันสมัยและรองรับปริมาณวารสารเย็บเล่มได้
มากขึ้น และพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของสานักฯและบริเวณหน้าลิฟท์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จาเป็นและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็น “พื้นที่การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium)” ซึ่งประกอบด้วย 1.)
พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone) ขนาด 13 ที่นั่ง 2.) ส่วนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone) จานวน 14 เครื่อง, iPod และเครื่องเล่น MP3 จานวน 16 เครื่อง, WEB
OPAC 8 เครื่อ ง, Touchscreen Computer Information Desk 2 จุด 3.) พื้น ที่ ให้ บ ริการเรีย นรู้ต ามอั ธยาศั ย (Living
Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และที่นั่งแบบ Individual Work Station 4.) ได้ขยาย
พื้นที่ในการติดตั้ง “ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi)” ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของสานักฯ รวมทั้งได้จัดให้มี 5.)
ส่วนประชาสัมพันธ์ของสานักฯ ในพื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนบริเวณหน้าลิฟท์ซึ่งเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปด้วยจอ LED
จานวน 2 เครื่อง (จากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นบอร์ดประชาสัมพัน ธ์) และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณภายในสานักฯ ซึ่งใช้เป็นส่วน
ประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลทรัพ ยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยจอ LED ระบบสัมผัส จานวนอีก 4 เครื่อง พร้อมทั้งชั้น จัดแสดง
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดตามนโยบายคุณภาพในการ
ให้บริการ ซึ่งในการนี้ สานักทรัพ ยากรสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อจาก “สานักหอสมุด (Central Library)” มาเป็น “สานัก
ทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)”
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ในปี พ.ศ. 2557 สานักฯ ได้มุ่งพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในเชิงรุก โดยได้พัฒนาบริการ
ค้น หาข้อ มูล สารสนเทศต่ างๆ ของห้อ งสมุด ผ่าน WEB Application บนโทรศั พ ท์มื อถือ โดยสามารถแสดง ผลในแบบ
Responsive ได้ทั้ งในระบบปฏิบั ติการไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ (Android) ในชื่อ “SiamULib.
com” โดยผู้ใช้สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด ที่เว็บไซต์ http://e-library.siam.edu หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
“Siam University Bangkok” ได้ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และคลิกที่ library ซึ่งมีบริการ function ต่างๆ
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้สารวจไว้ อาทิเช่น function การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, ตัวอย่างสื่อโสต
ทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ที่ดี/เด่น/ดัง, การดาวน์โหลดงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยสยาม, การแนะน าทรัพ ยากรสารสนเทศ เป็ น ต้ น รวมทั้งได้เพิ่ ม ช่องทางการติ ด ต่ อสื่อ สารข้ อมูล ผ่านทาง
Facebook ด้วย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน
ปรัชญา
ปญฺญา นราน รตน = ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ปณิธาน
ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ทั้งการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัยให้ตรงตามตามหลักสูตร และที่เกี่ยวข้องกับ
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนความรู้ ทั่ ว ไป รวมทั้ ง การให้ บ ริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและมี ส่ วนร่ วมในการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิ จัยของคณาจารย์
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทั้ง ในด้านวิช าการ วิช าชีพ และความรู้อื่นๆทั่วไป ตลอด จน
คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ให้กับผู้ใช้
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสานักทรัพยากรสารสนเทศดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สานักทรัพยากรสารสนเทศจึงได้กาหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทา “แผนงาน / โครงการด้านการประกันคุณภาพสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ให้สอดคล้องกับการดา เนิน
งานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้ง “คณะกรรมการ” ต่างๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบ ให้ คาปรึกษาและประสานงานการดาเนินการประกันคุณภาพให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพ
4. เร่งรัดการดาเนินงานทุกหน่วยงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศให้มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพ ด้วยการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ (Quality Enhancement) และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) โดยเน้ น องค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสานักหอสมุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
5. พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ และ
ดัชนีที่ได้กาหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพ โดยสามารถตรวจสอบได้ตรงตามเกณฑ์ตัดสิน
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6. ดาเนินการให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านการดาเนินการประกัน
คุณภาพ และการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพของสานักฯ
แผนงาน / โครงการของสานักทรัพยากรสารสนเทศ
สานักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสานักทรัพยากรสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแผนงานของ
มหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา สาหรับในปีการศึกษา 2557 สานักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดทาแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ* ดังนี้
“แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan : SAP) สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2555-2557”
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน โดยได้กาหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยแผนงาน
โดยในปีการศึกษา 2557 มีแผนงานรวม 7 แผนงาน รวมตัวบ่งชี้ของแผนงาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน คือ
1.) แผนงานการบริหารและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 2 ตัว
บ่งชี้)
2.) แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2) สานักหอสมุด ประจา ปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของแผนงาน 1 ตัวบ่งชี้)
3.) แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสานักหอสมุด ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2556 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ “คณะกรรมการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายใน” เมื่อปีการศึกษา 2556 รวมจานวน 4 ข้อเสนอแนะ (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 2 ตัว
บ่งชี้)
กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทางาน ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน 1
แผนงาน คือ
4.) แผนงานส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 4 ตัวบ่งชี้)
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน คือ
5.) แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้)
6.) แผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 1 ตัวบ่งชี้)
7.) แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้)
“แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ า (Routine Action Plan : RAP) ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ปี ก ารศึ ก ษา 2557” ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 11 โครงการ กับอีก 4 กิจกรรม รวมตัวบ่งชี้ของโครงการและกิจกรรม 40 ตัวบ่งชี้ (เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้: มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 จาก 40 ตัวบ่งชี้) ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557” (มี 6 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 2: โครงการ“การเพิ่มจานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557” (มี 3 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 3: โครงการ “การพัฒ นา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE COLLECTION ปีการศึกษา 2557” (มี 4
ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 4: โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของสานักทรัพยากรสารสนเทศ (ระยะที่ 3)" (มี 3 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 5: โครงการ“การจัดทา WEB App. (“SiamULib”)ของสานักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย” (มี
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3 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 6: โครงการ “การบริห ารจัดการความเสี่ยงของสานักทรัพ ยากรสารสนเทศ(สานักหอสมุด) ปีการศึกษา
2557”
( มี 2 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 7: โครงการ “การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารส านั ก ทรัพ ยากรสารสนเทศ (ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยสยาม ) ปีการศึกษา 2557” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 8: โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ สานักทรัพยากรสารสนเทศ (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
สยาม) ประจาปีการศึกษา 2557” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 9: โครงการ“การพัฒนาบุคลากรสานักทรัพยากรสารสนเทศ (สานักหอสมุด ) ประจาปีการศึกษา 2557” (มี
6 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 10: โครงการ“การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แ ละการสื่อ สารข้อ มูลของสานักทรัพ ยากรสารสนเทศ
(สานักหอสมุด) ผ่านทาง Facebook” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
โครงการที่ 11: โครงการ “การเผยแพร่ความรู้และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557” (มี 5 ตัวบ่งชี้)
กิจกรรม/งานประจา รวม 4 กิจกรรม มี 2 ตัวบ่งชี้
กิจกรรม “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสานักหอสมุด” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (มี 2 ตัวบ่งชี้)
1. เผยแพร่ข้อมูล รายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของสานักฯ
2. ประชาสัมพันธ์และแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสานักฯ
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ อาทิเช่น “คู่มือการใช้ห้องสมุด” “Digital Library News” “คู่มือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์” ฯ
4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสานักฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สถานภาพทางกายภาพ
ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นั้น สานักฯ
ได้ดาเนินการ ดังนี้
สานักทรัพยากรสารสนเทศชั้น 2 ให้บริการหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ หนังสือสารอง “มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
(Music & Performing Arts)” ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Carrel) และกลุ่มที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านวิชาการและนันทนาการ
(ภาพยนตร์ สารคดี) (กลุ่มละ 13 คน) ด้วยจอภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ ขนาด 52 นิ้ว ด้วยมุมสบายที่ให้บริการพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์
ระบบ Touchscreen ซึ่งรองรับในระบบ WiFi ด้วย, พร้อมทั้งให้บริการด้วย ระบบ WEB OPAC (ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักฯ) ให้แก่ผู้ใช้อย่างทั่วถึง
สานักทรัพยากรสารสนเทศชั้น 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย ทั้งที่เป็นวิชาการ สารคดี ฯลฯ อาทิเช่น พ็อค-เก็ตบุ๊คส์
วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมี “ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)” ไว้เพื่อให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม และ ”ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)” เพื่อให้บริการด้านทรัพยากรฯ ประเภทสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งระบบ WiFi ทุกจุด
ชั้นลอยซึ่งอยู่เหนือ ชั้น 3 (ด้านซ้าย) ให้บริการ “ห้องประชุมกลุ่มย่อย” จานวน 6 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่
สาหรับการประชุมหรือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มได้ และให้บริการ “มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner)” ของ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้าและการบริการ รายงานข้อมูลและผลงานต่างๆของอุตสาหกรรมรายสาขาซึ่งเป็น
ช่องทางรับข้อมูล นโยบายการสนับสนุนต่างๆ จาก สสว.หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และยังช่วยสร้างโอกาส
สร้างแรงจูงใจและความตื่นตัวให้นักศึกษาให้ อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยจัดสถานที่ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
วารสาร ตลอดจนรายงานการประเมินผล มาตรการส่งเสริม SMEs รายงานศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งระบบ
WiFi ทุกจุด
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โครงสร้างองค์การและการบริหาร

แผนภูมิการบริหารงานบุคลากรสานักทรัพยากรสารสนเทศ

7

จานวนบุคลากร นักศึกษา งบประมาณ
บุคลากรของสานักทรัพยากรสารสนเทศ จาแนกตามตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง

จานวน (คน)

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ
1
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรสำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ 1
บรรณำรักษ์
10
เลขำนุกำร
1
เจ้ำหน้ำที่สำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ
10
รวม
23

หมายเหตุ

ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำแผนก 4 คน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร 1 คน
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำแผนก 1 คน

งบประมาณรายจ่ ายประจาปี การศึกษา 2556 และ 2557
รายการ

ปี การศึกษา 2556
งบประมาณ (บาท)

ปี การศึกษา 2557
ค่ าใช้ จ่ายจริ ง (บาท) งบประมาณ (บาท) ค่ าใช้ จ่ายจริ ง (บาท)

1.ค่าจัดซื้อหนังสื อ*
3,250,000.00
2.ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสื อพิมพ์ *
2,150,000.00
3.ค่าจัดซื้อสื่ อโสตทัศนวัสดุและฐานข้ อมูลออนไลน์ * 1,260,000.00
- โสตทัศนวัสดุ (DVD, VCD, CD-ROM)
(50,000.00)

2,903,267.05
2,213,182.00

3,200,000.00
2,100,000.00

1,270,338.74
(78,371.50)

1,360,000.00
(100,000.00)

- ฐำนข้อมูลออนไลน์ -ScienceDirect
- ฐำนข้อมูลออนไลน์ –EBSCO 8 ฐำน
- ฐำนข้อมูลออนไลน์ -Matichon e-Library
- ฐำนข้อมูลออนไลน์ -IEEE
- ฐำนข้อมูล ออนไลน์ -E-Journals (ด้ำนกำรโรงแรม
และกำรท่องเที่ยว)
รวม-ค่ำจัดซื้อ ฐำนข้อมูลออนไลน์
(1,210,000.00)

596,260.24
559,857.00
12,840.00
23,010.00

*รวม(1-3)ตามโครงการ สห.1-02

2,548,684.60
1,812,158.00

1,494,738.66
(91,554.50)
(
DVD=29,104.00,
VCD=54,710.50, CDROM=7,740.00)
USD20,236.24 689,232.16
USD19,200.00 633,214.00
12,840.00
---

(นำไปรวมในข้อ2) USD1,997.00

67,898.00

(1,191,967.24)

(1,403,184.16)

(1,260,000.00)

6,660,000.00 6,386,787.79 6,660,000.00 5,855,581.26

4. ค่ าดาเนินงานโครงการต่ างๆ (ยกเว้นโครงการ สห.102)
3,954,500.00
5. ค่าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์

6,200,723.50

409,100.00

655,366.00

(ทรัพยำกรสนับสนุน
(ท รั พ ยำกรสนั บ สนุ นจำก
จำกส่ วนกลำง)
(ท รั พ ยำก รสนั บ สนุ นจำก
(ทรั พ ยำกรสนั บ สนุ น จำก
ส่ วนกลำง)195,500.00 ส่ วนกลำง)74,336.00 ส่ วนกลำง)75,000.00

รวม

113,437.50

10,810,000.00 12,661,847.29 7,144,100.00 6,624,384.76
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดาเนินการ

1.1)
ข้อที่ 1

ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
กระบวนการพัฒนาแผน (เป้าหมาย : .......8...... ข้อ)
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่หน่วยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจ
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

มี

ไม่มี

/

/
/
/
/
/
/
/

ผลการดาเนินงาน ...........8............ข้อ คิดเป็น ........5....... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา :
- สรุปแผน แยกเป็นภาคทั้ง 2 ภาคการศึกษาตามภาระงานของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ

(5/1) = 5

หมายเหตุ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
มี

2.1)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มีระบบในการปฏิบัติงาน (เป้าหมาย : .......6...... ข้อ)

ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

มีการกาหนดภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของแต่ละส่วนงาน
มีการเผยแพร่ให้ผู้รบั บริการรับทราบ
มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของแต่ละส่วนงาน

/
/
/
/
/

ข้อที่ 6

มีการนาผลการตรวจสอบมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

/

2.2)

ผลการดาเนินงาน ..........6.............ข้อ คิดเป็น ........5....... คะแนน
มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน (เป้าหมาย : .......6...... ข้อ)

ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

มีนโยบายและแผนงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน
มีแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบดาเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ
มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2.3)

ผลการดาเนินงาน ..........6.............ข้อ คิดเป็น ........5....... คะแนน
มีการสารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย : .......5...... ข้อ)

ข้อที่ 1 มีแผนในการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริการครอบคลุมบริการทุกประเภทของ
หน่วยงาน
ข้อที่ 2 ดาเนินการสารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุกประเภทของหน่วยงาน
ข้อที่ 3 มีการสารวจความต้องการจากผูใ้ ช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ ช้บริการ
ข้อที่ 4 นาผลการสารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อที่ 5 นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน

ไม่มี

หมายเหตุ

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ผลการดาเนินงาน ...........5............ข้อ คิดเป็น .......5........ คะแนน

2.4 )

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย : ร้อยละ.......5...... )
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานัก
ตัวตั้ง
ทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม
ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = ตัวหาร
3.76) จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 515 คน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 7 ด้านที่มีคา่ เฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า 3.51 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ
- ด้านการเปิดทาการ ( X = 3.86)
- ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
( X = 3.83)
- ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ X = 3.80)

%/สัดส่วน

หมายเหตุ
เทียบคะแนนเต็ม 5
ทั้ง 7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านมากกว่า
3.51 เท่ากับได้คะแนนเต็ม 5

10
-

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( X = 3.80)
ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.79)

-

ด้านบุคลากร ( X = 3.67)
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ

-

ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ( X =
3.58).

ผลการดาเนินงาน ..............>3.51 ทั้ง 7 ด้าน......... คิดเป็น .......5........ คะแนน

2.5)

หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มี
ไม่มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น หรือทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้

ข้อที่ 1 มีระบบ มีกลไก
ข้อที่ 2 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/การดาเนินงาน มีการประเมินกระบวน การ

/

ข้อที่ 3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการจากผลการประเมิน
ข้อที่ 4 มีการเรียนรู้โดยดาเนิน การตามวงจร PDCA มากกว่า 1 รอบ หรือมีการจัดการความรู้ใน
กระบวนการดาเนินการ
ข้อที่ 5 การดาเนินการในข้อ 4 และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยเทียบ เคียงกับหน่วย งานในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันที่เหมะสมหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

/
/

2.6)

/

ไม่เห็นการประเมิน
กระบวนการ ให้เขียน
ให้เห็นการประเมิน
กระบวนการโดยไม่ใช่
การประเมินโครงการ

/

ผลการดาเนินงาน ...........5............ข้อ คิดเป็น ......5......... คะแนน
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (เป้าหมาย : ......9....... ข้อ)

ข้อที่ 1 มีพื้นที่เป็นสัดส่วนสาหรับให้ผใู้ ช้บริการศึกษาค้นคว้าทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
ข้อที่ 2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ข้อที่ 3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
ข้อที่ 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
ข้อที่ 5 มีกาจัดสถานที่ให้สะอาดและสวยงาม
ข้อที่ 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
ข้อที่ 7 มีมุมศึกษาค้นคว้าวิจัยสาหรับนักศึกษา
ข้อที่ 8 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ
ข้อที่ 9 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผลการดาเนินงาน ...........9............ข้อ คิดเป็น .......5........ คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 2

(30/6) = 5

11
จุดเด่น
-

มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจัดทา Web Application ทาให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย

จุดควรพัฒนา :
- ควรปรับการเขียนให้เห็นกระบวนการและการประเมินกระบวนการ เพื่อให้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้งาน Web Application ให้กับหน่วยงานสนับสนุนคณะ/และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยอาจติดตั้ง QR Code บน www.siam.edu
2. จัดทาการสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นร้อยละ

12

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เป้าหมาย : ......6....... ข้อ)
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดความ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประเมินความ สาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน .........6..............ข้อ คิดเป็น ......5......... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 6

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา :
ข้อที่ 5 เปลี่ยนจากพ.ศ. เป็นปีการศึกษา

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ

มี

ไม่มี

/
/
/
/
/
/
/
(5/1) = 5

หมายเหตุ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
7.1)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน (เป้าหมาย : .....6....... ข้อ)
ข้อที่ 1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อที่ 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ข้อที่ 4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
ข้อที่ 5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ข้อที่ 6 กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบ้ ริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน ............5...........ข้อ คิดเป็น ......4......... คะแนน
7.2)
การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้ (เป้าหมาย : ......5....... ข้อ)
ข้อที่ 1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ข้อที่ 2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ข้อที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
ข้อที่ 5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผา่ นมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
7.3)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ผลการดาเนินงาน ...........5............ข้อ คิดเป็น ......5......... คะแนน
ระบบการพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย : ......7....... ข้อ)
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกาลังใจให้บคุ ลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร
ผลการดาเนินงาน .............7..........ข้อ คิดเป็น .......5........ คะแนน

มี

ไม่มี

/

/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
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7.4)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ (เป้าหมาย : ......5....... ข้อ)
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน การ
บริหารจัดการ และการเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

/
/
/
/
/

ผลการดาเนินงาน ..........5.............ข้อ คิดเป็น .......5........ คะแนน
7.5)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

ระบบบริหารความเสี่ยง (เป้าหมาย : ......6....... ข้อ)
มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร
สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

/
/

/
/
/
/

ผลการดาเนินงาน ............6...........ข้อ คิดเป็น ......5......... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 7
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา :
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ

(24/5) = 4.8
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เป้าหมาย : .......7...... ข้อ)
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
/
พันธกิจของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
/
โดยมีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
/
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
/
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถาบันกาหนด
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้
/
มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
/
องค์ประกอบคุณภาพของสานักทรัพยากรสารสนเทศ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
/
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน ...........7............ข้อ คิดเป็น ......5......... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 9
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา :

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ

(5/1) = 5

หมายเหตุ
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ตารางสรุปผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
(1)
องค์ประกอบที่ 2
(2)
องค์ประกอบที่ 6
(4)
องค์ประกอบที่ 7
(5)
องค์ประกอบที่ 9
(5.6)

รายละเอียด
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
(5/1)
5
(30/6)
5
(5/1)
5
(29/6)
4.83

ผลการประเมิน
โดยผู้ประเมิน
(5/1)
5
(30/6)
5
(5/1)
5
(29/6)
4.83

(69/14)
4.93

(69/14)
4.93

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

