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รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/ศูนย์ 
                                         ส านัก           ทรัพยากรสารสนเทศ            

ปีการศึกษา   2557               
วันที่ประเมิน   15   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2558     

รายชื่อกรรมการประเมิน 
1.  ผศ.ดร.อรทิพา          ส่องศิริ               (ประธาน) 
2.   อาจารย์ สุภาพร         พงษ์มณี             (กรรมการ) 
3.   อาจารย์ญาดานันทน์    กวยรักษา           (กรรมการและเลขานุการ) 

ส่วนสาระ 
                  ส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2516 มีสถานภาพเป็นแผนก 
ภายใต้ชื่อ “แผนกห้องสมุด” โดยมีท่ีท าการแห่งแรกอยู่ท่ีอาคาร 2 ชั้น 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานท่ีมาอยู่ ณ 
อาคาร  3   (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช)   โดยมีท่ีท าการอยู่ท่ีชั้น 1  ชั้น  2   และส่วนหนึ่งของชั้น 3      และได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นส านัก   โดยมีชื่อว่า “ส านักหอสมุด (Central Library)”   เมื่อปี พ.ศ. 2528   พร้อมท้ังได้ย้ายท่ีท าการ
มาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)   ในปี พ.ศ. 2531   จนถึงปัจจุบัน  โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” ในปี พ.ศ. 2556     หลังจากท่ีได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาส านักฯให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองรองรับกับรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
                 ส านักทรัพยากรสารสนเทศไดเ้ริม่ปรบัเปลี่ยนเขา้สู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Automated Library) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2534  โดยเริ่มจากการทดลองใชโ้ปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัตเิฉพาะงานบริการยืม-คนื แผนกบริการเป็นงานแรก เป็นโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ 
สรณสถาพร เป็นผู้จัดท าขึ้นและสามารถใช้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีหนังสือเพียงประมาณ 20,000 เล่มเศษ 
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อส านักทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณทรัพยากรและผู้ใช้ห้องสมุดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
กล่าวคือ มีจ านวนทรัพยากรท่ีเป็นตัวเล่มหนังสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 800 คนต่อวัน 
ท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช) จึงได้กรุณาอนุมัติให้ส านักทรัพยากรสารสนเทศท าการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เต็มรูปแบบ) ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ท่ีชื่อว่า TINLIB จากบริษัท EOSi มาใช้
กับการปฏิบัติงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถให้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว   และรองรับกับการขยายตัวของปริมาณการยืม-คืนได้เป็นอย่างดี  และเพื่อให้การบริการในด้านข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างเต็มศักยภาพ  รุดหน้าตามความเจริญก้าวหน้าของยุคสารสนเทศของโลกไร้พรมแดน     และ
สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี      
ตลอดจนการมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเป็นส าคัญ   อีกท้ังยังเป็นการเสริมข่ายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย   (ซึ่งมีบริการอย่างกว้างขวางอยู่แล้วเป็นจ านวนประมาณ 400 เครื่อง)   ส านักทรัพยากรสารสนเทศจึงได้เปิด
บริการ “ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)” และ“ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)” ในปี พ.ศ. 2543  
และ 2547  โดยล าดับ หลังจากท่ีได้ท าการปรับ/ขยายพื้นท่ีของส านักทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการท่ีทันสมัยและครบ
วงจรย่ิงขึ้น  อาทิเช่น  การให้บริการด้วยเครื่องเล่น DVD เป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มด้วยเครื่องรับชมจอพลาสมาขนาด 42 
นิ้ว  การรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสัญญานดาวเทียม   ตลอดจนการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ฯ 

     ในปี พ.ศ. 2549  ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้วางแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีด้านห้องสมุด
อัตโนมัติ   โดยได้ด าเนินโครงการ “ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือขา่ยองค์ความรูข้องมหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อรองรับพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีและการขยายตัวของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จาก TINLIB ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็น E-LIB ของ Book Promotion & Service Co.Ltd.ซ่ึง
ท างานบนระบบอินเทอร์เนต็ ท าให้การบริหารจัดการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดอ่ืน ๆ ในระบบเครือข่าย
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และด้วยระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักทรัพยากร
สารสนเทศผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (WEB PAC) ได้    โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี โดยเข้าไปยัง  เว็บไซต์ ของส านักทรัพยากร
สารสนเทศได้ท่ี   http ://e-library.siam.edu 

ในปี พ.ศ. 2551    ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้ด าเนินการเชื่อมโยง    “ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
สยาม (Siam U. Thesis Database)”   เข้ากับฐานข้อมูล   “Thai Digital Callection (TDC)” ของ ThaiLIS   ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสืบค้น /  ค้นคืนวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในระดับ
บัณฑิตศึกษา   ท้ังปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ    ท้ังภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ใช้ห้องสมุดท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  

ในปี พ.ศ. 2553 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท า “ฐานข้อมูลโครงงานของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. 
Project Database)” รวมท้ัง “เอกสารรายงานสหกิจศึกษา”   เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกท่ัวไป 
สามารถสืบค้น / ค้นคืนเอกสาร “โครงงาน”  และ “สหกิจศึกษา” ฉบับเต็ม  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันกับ
“ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Thesis Database)” 

นอกจากนี้  ยังได้ท าการปรับปรุงพื้นท่ีในส่วนชั้นลอย (ซึ่งอยู่เหนือชั้น 3) ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  ให้เป็ น
ห้องประชุมกลุ่มย่อยอีก 6 ห้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในการใช้พื้นท่ีเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยกลุ่มย่อย 
              ในปี พ.ศ. 2554 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท า “ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม”   เพื่อให้
นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกท่ัวไป สามารถสืบค้น / ค้นคืนเอกสาร “งานวิจัย” ฉบับเต็ม  ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากย่ิงขึ้น พร้อมท้ังได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ซึ่ง
ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปัญหาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย และส านักฯยังได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIB) จาก 
Version 1.6  เป็น Version 2.0.34  ซึ่งเป็นระบบท่ีอ านวยความสะดวกให้กับนกัศึกษาและคณาจารย์ มากย่ิงขึ้นในด้านการใช้
บริการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
              ในปี พ.ศ. 2556 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้าน ท้ังในด้านรูปลักษณ์
ของส านักฯรวมท้ังพื้นท่ีการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อให้ตอบสนองรองรับรูปแบบของการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อาทิเช่น ได้ปรับปรุงพื้นท่ีห้องและตู้เก็บวารสารเย็บเล่มให้มีความทันสมัยและรองรับปริมาณวารสารเย็บเล่มได้
มากขึ้น และพื้นท่ีบริเวณชั้น 1 ของส านักฯและบริเวณหน้าลิฟท์ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็น  “พื้นท่ีการเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium)”   ซึ่งประกอบด้วย 1.) 
พื้นท่ีในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ท่ีนั่ง  2.) ส่วนท่ีให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone) จ านวน 14 เครื่อง, iPod และเครื่องเล่น MP3 จ านวน 16 เครื่อง, WEB 
OPAC 8 เครื่อง,  Touchscreen Computer Information Desk 2 จุด  3.) พื้นท่ีให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living 
Library Zone) ให้บริการท่ีนั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และท่ีนั่งแบบ Individual Work Station  4.) ได้ขยาย
พื้นท่ีในการติดตั้ง “ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi)” ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดของส านักฯ  รวมท้ังได้จัดให้มี 5.) 
ส่วนประชาสัมพันธ์ของส านักฯ ในพื้นท่ี 2 ส่วน คือส่วนบริเวณหน้าลิฟท์ซึ่งเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ัวไปด้วยจอ LED 
จ านวน 2  เครื่อง (จากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์) และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณภายในส านักฯ ซึ่งใช้เป็นส่วน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยจอ LED ระบบสัมผัส จ านวนอีก 4 เครื่อง พร้อมท้ังชั้นจัดแสดง
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ท่ีน่าสนใจ    ท้ังนี้  เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดตามนโยบายคุณภาพในการ
ให้บริการ ซึ่งในการนี้  ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อจาก “ส านักหอสมุด (Central Library)” มาเป็น “ส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” 
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                 ในปี พ.ศ. 2557  ส านักฯ ได้มุ่งพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในเชิงรุก โดยได้พัฒนาบริการ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดผ่าน WEB Application  บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถแสดง ผลในแบบ 
Responsive ได้ท้ังในระบบปฏิบัติการไอโอเอส ( iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ในชื่อ “SiamULib. 
com” โดยผู้ใช้สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด ท่ีเว็บไซต์  http://e-library.siam.edu  หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
“Siam University Bangkok”  ได้ท่ี App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และคลิกท่ี library  ซึ่งมีบริการ  function ต่างๆ 
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีได้ส ารวจไว้ อาทิเช่น function การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, ตัวอย่างสื่อโสต
ทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ท่ีดี/เด่น/ดัง, การดาวน์โหลดงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยสยาม, การแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น  รวมท้ังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทาง 
Facebook  ด้วย 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน 
 

ปรัชญา 
ปญฺญา  นราน    รตน    =    ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

ปณิธาน 
ส่งเสริมความรู้   ควบคู่บริการ   ข่าวสารทันสมัย   ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ทั้งการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัยให้ตรงตามตามหลักสูตร และที่เก่ียวข้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู้ทั่วไป รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์  
นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป 

2.   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้   ทั้งในด้านวิชาการ   วิชาชีพ   และความรู้อื่นๆทั่วไป ตลอด จน
คุณธรรม จริยธรรม  และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  ให้กับผู้ใช้ 

3.   เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านักทรัพยากรสารสนเทศจึงได้ก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

1. จัดท า “แผนงาน / โครงการด้านการประกันคุณภาพส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ให้สอดคล้องกับการด า เนิน
งานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. แต่งต้ัง “คณะกรรมการ” ต่างๆ เพ่ือดูแลรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษาและประสานงานการด าเนินการประกันคุณภาพให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพ 
4. เร่งรัดการด าเนินงานทุกหน่วยงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ด้วยการ

ส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเน้นองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับพันธกิจของส านักหอสมุด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ 

5. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ และ 
ดัชนีที่ได้ก าหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพ โดยสามารถตรวจสอบได้ตรงตามเกณฑ์ตัดสิน 

http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/
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6. ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านการด าเนินการประกัน 
คุณภาพ และการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ 

8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพของส านักฯ 
 
            แผนงาน / โครงการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
            ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท าแผนงาน/โครงการ        เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ    ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ     โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์        กลยุทธ์และแผนงานของ
มหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา    ส าหรับในปีการศึกษา 2557      ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท าแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ*   ดังน้ี 
“แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan : SAP) ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2555-2557” 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน โดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยแผนงาน  
โดยในปีการศึกษา 2557  มีแผนงานรวม 7 แผนงาน รวมตัวบ่งชี้ของแผนงาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์น้ีประกอบด้วยแผนงาน  3 แผนงาน คือ  
1.) แผนงานการบริหารและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ        (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 2 ตัว

บ่งชี้) 
2.) แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2) ส านักหอสมุด ประจ า ปีการศึกษา 2557    (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ

ของแผนงาน 1 ตัวบ่งชี้) 
3.) แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับส านักหอสมุด ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2556    เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ     “คณะกรรมการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายใน” เมื่อปีการศึกษา 2556  รวมจ านวน 4 ข้อเสนอแนะ (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 2 ตัว
บ่งชี้) 

กลยุทธ์ที่ 2:  เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการท างาน ภายใต้กลยุทธ์น้ีประกอบด้วยแผนงาน 1 
แผนงาน คือ  

4.) แผนงานส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา  (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 4 ตัวบ่งชี้) 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ ภายใต้กลยุทธ์น้ีประกอบด้วยแผนงาน  3 แผนงาน คือ  

5.) แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร  (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้) 
6.) แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 1 ตัวบ่งชี้) 
7.) แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 

“แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action  Plan : RAP) ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557” ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 11 โครงการ   กับอีก 4  กิจกรรม รวมตัวบ่งชี้ของโครงการและกิจกรรม  40 ตัวบ่งชี้  (เป้าหมาย
ที่ต้ังไว้: มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 จาก 40 ตัวบ่งชี้) ดังน้ี 

 โครงการที่ 1: โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557” (ม ี6 ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ 2: โครงการ“การเพิ่มจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2557” (มี 3  ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ 3: โครงการ “การพัฒนา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE  COLLECTION ปีการศึกษา  2557”  (มี 4  
ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ 4: โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ให้บริการและการปฏิบัติงาน  
                       ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  (ระยะที่ 3)" (มี  3 ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ 5: โครงการ“การจัดท า WEB App. (“SiamULib”)ของส านักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย”  (มี  
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                  3 ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ 6: โครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักทรัพยากรสารสนเทศ(ส านักหอสมุด) ปีการศึกษา 
2557”        ( มี 2 ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่  7: โครงการ “การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด

มหาวิทยาลัยสยาม ) ปีการศึกษา 2557” (มี 2 ตัวบ่งชี้) 
      โครงการที่ 8:  โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยั

สยาม)  ประจ าปีการศึกษา 2557”   (มี 2 ตัวบ่งชี้) 
      โครงการที่ 9: โครงการ“การพัฒนาบุคลากรส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด ) ประจ าปีการศึกษา 2557”  (มี 

6 ตัวบ่งชี้) 
      โครงการที่ 10:  โครงการ“การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลของส านักทรัพยากรสารสนเทศ   

(ส านักหอสมุด) ผ่านทาง Facebook”   (มี 2 ตัวบ่งชี้) 
      โครงการที่ 11:  โครงการ “การเผยแพร่ความรู้และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557”  (มี 5 ตัวบ่งชี้) 
 
กิจกรรม/งานประจ า    รวม 4 กิจกรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ 
กิจกรรม “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักหอสมุด”  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (มี 2 ตัวบ่งชี้) 
   1.  เผยแพร่ข้อมูล รายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของส านักฯ 
   2.  ประชาสัมพันธ์และแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของส านักฯ 
   3.  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ อาทิเช่น “คู่มือการใช้ห้องสมุด”  “Digital Library News”  “คู่มือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์” ฯ 
   4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของส านักฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
สถานภาพทางกายภาพ 

ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นั้น   ส านักฯ
ได้ด าเนินการ  ดังน้ี 
 ส านักทรัพยากรสารสนเทศชั้น 2  ให้บริการหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ  อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ฯ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ หนังสือส ารอง “มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง 
(Music & Performing Arts)”   ที่น่ังเฉพาะบุคคล (Carrel)  และกลุ่มที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านวิชาการและนันทนาการ 
(ภาพยนตร์ สารคดี) (กลุ่มละ 13 คน) ด้วยจอภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ  ขนาด 52 น้ิว ด้วยมุมสบายที่ให้บริการพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์
ระบบ Touchscreen ซึ่งรองรับในระบบ WiFi ด้วย, พร้อมทั้งให้บริการด้วย ระบบ WEB OPAC (ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักฯ) ให้แก่ผู้ใช้อย่างทั่วถึง   
 ส านักทรัพยากรสารสนเทศชั้น 3  ให้บริการหนังสือภาษาไทย ท้ังที่เป็นวิชาการ  สารคดี ฯลฯ อาทิเช่น  พ็อค-เก็ตบุ๊คส์  
วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์  นอกจากน้ียังมี “ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)”  ไว้เพ่ือให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม  และ ”ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)”  เพ่ือให้บริการด้านทรัพยากรฯ ประเภทสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งระบบ WiFi  ทุกจุด 
 ชั้นลอยซึ่งอยู่เหนือชั้น 3 (ด้านซ้าย)   ให้บริการ “ห้องประชุมกลุ่มย่อย” จ านวน 6 ห้อง เพ่ือให้นักศึกษาได้มีพ้ืนที่
ส าหรับการประชุมหรือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มได้ และให้บริการ “มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner)” ของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้าและการบริการ รายงานข้อมูลและผลงานต่างๆของอุตสาหกรรมรายสาขาซึ่งเป็น
ช่องทางรับข้อมูล นโยบายการสนับสนุนต่างๆ จาก สสว.หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และยังช่วยสร้างโอกาส 
สร้างแรงจูงใจและความต่ืนตัวให้นักศึกษาให้อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยจัดสถานที่ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ 
วารสาร ตลอดจนรายงานการประเมินผล  มาตรการส่งเสริม SMEs รายงานศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านต่างๆ  รวมทั้งระบบ 
WiFi  ทุกจุด 
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โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
 

แผนภูมิการบริหารงานบุคลากรส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
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จ านวนบุคลากร นักศึกษา งบประมาณ 

บุคลากรของส านักทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัทรัพยำกรสำรสนเทศ 1  
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัทรัพยำกรสำรสนเทศ 1  
บรรณำรักษ ์ 10 ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้แผนก 4 คน 
เลขำนุกำร 1 ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนกังำนเลขำนุกำร 1 คน 
เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัทรัพยำกรสำรสนเทศ 10 ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้แผนก 1 คน 

รวม 23  

 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2556 และ 2557 

   รายการ  ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2557 

  งบประมาณ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) งบประมาณ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

 1.ค่าจัดซ้ือหนังสือ* 3,250,000.00 2,903,267.05 3,200,000.00 2,548,684.60 

 2.ค่าจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิมพ์* 2,150,000.00 2,213,182.00 2,100,000.00 1,812,158.00 

 3.ค่าจัดซ้ือส่ือโสตทศันวสัดุและฐานข้อมูลออนไลน์* 1,260,000.00 1,270,338.74 1,360,000.00 1,494,738.66 
    - โสตทศันวสัดุ (DVD, VCD, CD-ROM) (50,000.00) 

 
 
 

(78,371.50) 
 
 
 

(100,000.00) 
 
 
 

(91,554.50) 
( DVD=29,104.00, 
VCD=54,710.50, CD-
ROM=7,740.00) 

    -  ฐำนขอ้มูลออนไลน์ -ScienceDirect  596,260.24 USD20,236.24 689,232.16 
    -  ฐำนขอ้มูลออนไลน์ –EBSCO  8 ฐำน  559,857.00 USD19,200.00 633,214.00 
    -  ฐำนขอ้มูลออนไลน์ -Matichon e-Library   12,840.00  12,840.00 
    -  ฐำนขอ้มูลออนไลน์ -IEEE  23,010.00  --- 
    - ฐำนข้อมูลออนไลน์ -E-Journals (ด้ำนกำรโรงแรม
และกำรท่องเท่ียว)  (น ำไปรวมในขอ้2) USD1,997.00 67,898.00 
      รวม-ค่ำจดัซ้ือ ฐำนขอ้มูลออนไลน์  (1,210,000.00) (1,191,967.24) (1,260,000.00) (1,403,184.16) 

*รวม(1-3)ตามโครงการ สห.1-02 6,660,000.00 6,386,787.79 6,660,000.00 5,855,581.26 
4. ค่าด าเนินงานโครงการต่างๆ  (ยกเว้นโครงการ สห.1-
02) 3,954,500.00 6,200,723.50 409,100.00 655,366.00 

 5. ค่าวสัดุและครุภณัฑ์  
(ท รัพยำกรสนับส นุนจำก

ส่วนกลำง)195,500.00 

(ท รัพยำกรสนับสนุนจำก

ส่วนกลำง)74,336.00 
(ท รัพยำกรสนับสนุนจำก

ส่วนกลำง)75,000.00 

(ทรัพยำกรสนบัสนุน 
จำกส่วนกลำง)  

113,437.50 

รวม 10,810,000.00 12,661,847.29 7,144,100.00 6,624,384.76 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.1)   กระบวนการพัฒนาแผน   (เป้าหมาย :  .......8......  ขอ้) 
ข้อที่ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย  

/   

ข้อที่ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่หน่วยงานภายใน /   

ข้อที่ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจ /   

ข้อที่ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

/   

ข้อที่ 5  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน /   

ข้อที่ 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

/   

ข้อที่ 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

/   

ข้อที่ 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........8............ข้อ    คิดเป็น ........5....... คะแนน 
   

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 1 (5/1) = 5 

จุดเด่น 

 
 
 

จุดควรพัฒนา : 
- สรุปแผน แยกเป็นภาคทั้ง 2 ภาคการศึกษาตามภาระงานของมหาวทิยาลัย 

 
 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

2.1)    มีระบบในการปฏิบัติงาน (เป้าหมาย :  .......6......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน /   
ข้อที่ 2 มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของแต่ละส่วนงาน /   
ข้อที่ 3 มีการเผยแพร่ให้ผู้รบับริการรบัทราบ /   
ข้อที่ 4 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ /   
ข้อที่ 5 มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามภาระงานของแต่ละส่วนงาน /   
ข้อที่ 6 มีการน าผลการตรวจสอบมาพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง /   

 ผลการด าเนินงาน   ..........6.............ข้อ    คิดเป็น ........5....... คะแนน    

2.2)    มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน (เป้าหมาย :  .......6......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีนโยบายและแผนงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน /   
ข้อที่ 2 มีแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบด าเนินการในการเผยแพรข่้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน /   
ข้อที่ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นของหน่วยงานให้ผู้เก่ียวขอ้งและผู้รับบริการ /   
ข้อที่ 4 มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลขา่วสารใหถู้กต้องและทันสมัย /   
ข้อที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล /   
ข้อที่ 6 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร /   
 ผลการด าเนินงาน   ..........6.............ข้อ    คิดเป็น ........5....... คะแนน    

2.3)    มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย :  .......5......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนในการส ารวจความต้องการของผูใ้ช้บริการครอบคลุมบริการทุกประเภทของ

หน่วยงาน 
/   

ข้อที่ 2 ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบรกิารทุกประเภทของหน่วยงาน /   
ข้อที่ 3 มีการส ารวจความต้องการจากผูใ้ช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ช้บริการ /   
ข้อที่ 4 น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล /   
ข้อที่ 5 น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน /   
 ผลการด าเนินงาน   ...........5............ข้อ    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2.4 ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เปา้หมาย :  ร้อยละ.......5...... )   
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านัก

ทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม

ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.76) จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 515 คน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 7 ด้านที่มีคา่เฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า 3.51  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ   

- ด้านการเปิดท าการ  ( X = 3.86)   
- ด้านการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสาร   

                                      ( X = 3.83)   
- ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ X = 3.80)   

ตัวต้ัง 
 

%/สัดส่วน เทียบคะแนนเต็ม 5  
ทั้ง 7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านมากกว่า 
3.51 เท่ากับได้คะแนนเต็ม 5 ตัวหาร 
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- ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( X = 3.80) 

-  ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.79)   

- ด้านบุคลากร ( X = 3.67)   
- ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

น้อยที่สุด คือ 

- ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ  ( X = 
3.58). 

 ผลการด าเนินงาน  ..............>3.51 ทั้ง 7 ด้าน.........  คิดเป็น .......5........ คะแนน 

 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

2.5) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น หรือทรัพยากรที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ 

ข้อที่ 1 มีระบบ มีกลไก /   
ข้อที่ 2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/การด าเนินงาน  มีการประเมินกระบวน การ  / ไม่เห็นการประเมิน

กระบวนการ ให้เขียน
ให้เห็นการประเมิน

กระบวนการโดยไม่ใช่
การประเมินโครงการ 

ข้อที่ 3 มีการปรับปรุง/พฒันา/บูรณาการจากผลการประเมิน /   
ข้อที่ 4 มีการเรียนรู้โดยด าเนิน การตามวงจร PDCA มากกว่า 1 รอบ หรือมีการจัดการความรู้ใน

กระบวนการด าเนินการ 
/   

ข้อที่ 5 การด าเนินการในข้อ 4 และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยเทียบ เคียงกับหน่วย งานในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันที่เหมะสมหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........5............ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

2.6)    การจัดสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (เป้าหมาย :  ......9.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีพื้นที่เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผูใ้ช้บริการศึกษาค้นคว้าทั้งเด่ียวและกลุ่ม /   

ข้อที่ 2 มีแสงสวา่งอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน /   

ข้อที่ 3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 

/   

ข้อที่ 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเก่ียวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน /   

ข้อที่ 5 มีกาจัดสถานที่ใหส้ะอาดและสวยงาม /   

ข้อที่ 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ /   

ข้อที่ 7 มีมุมศึกษาค้นควา้วิจัยส าหรับนักศึกษา /   

ข้อที่ 8 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ /   

ข้อที่ 9 ระดับความพึงพอใจของบคุลากรและนักศึกษาในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........9............ข้อ    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 2 (30/6) = 5 
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จุดเด่น 

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น การจัดท า Web Application ท าให้เขา้ถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย 

 

จุดควรพัฒนา : 
- ควรปรับการเขียนให้เห็นกระบวนการและการประเมินกระบวนการ เพื่อให้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้งาน Web Application ให้กับหน่วยงานสนับสนุนคณะ/และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยอาจติดต้ัง QR Code บน www.siam.edu 

2. จัดท าการสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นร้อยละ 

 
 

 

http://www.siam.edu/
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

6.1)   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เปา้หมาย :  ......6.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม /   

ข้อที่ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัดความ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

/   

ข้อที่ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม /   

ข้อที่ 4 มีการประเมินความ ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

/   

ข้อที่ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม /   

ข้อที่ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน /   

ข้อที่ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ /   

 ผลการด าเนินงาน   .........6..............ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 6 (5/1) = 5 

จุดเด่น 

 

จุดควรพัฒนา : 
ข้อที่ 5 เปลี่ยนจากพ.ศ. เป็นปีการศึกษา 
 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

7.1)   ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน (เป้าหมาย :  .....6.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

/   

ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

/   

ข้อที่ 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

/   

ข้อที่ 4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

/   

ข้อที่ 5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

/   

ข้อที่ 6 กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 /  

 ผลการด าเนินงาน   ............5...........ข้อ    คิดเป็น ......4......... คะแนน    
7.2)   การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้  (เป้าหมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ 
/   

ข้อที่ 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

/   

ข้อที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

/   

ข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

/   

ข้อที่ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุันหรือปีการศึกษาที่ผา่นมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชใ้นการปฏบิัติงานจริง 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........5............ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

7.3)   ระบบการพัฒนาบุคลากร  (เป้าหมาย :  ......7.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนการบริหารและพัฒนาบคุลากรในหน่วยงาน /   
ข้อที่ 2 การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด /   
ข้อที่ 3 มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและก าลังใจให้บคุลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ /   
ข้อที่ 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
/   

ข้อที่ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร /   
ข้อที่ 6 มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบคุลากร /   
ข้อที่ 7 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร /   

 ผลการด าเนินงาน   .............7..........ข้อ    คิดเป็น .......5........ คะแนน    
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

7.4)   ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ  (เปา้หมาย :  ......5.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) /   

ข้อที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน การ
บริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

/   

ข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ /   

ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

/   

ข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด /   

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ข้อ    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

7.5) ระบบบริหารความเสี่ยง   (เปา้หมาย :  ......6.......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง /   

ข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
    - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
   - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

/   

ข้อที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

/   

ข้อที่ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสงู และด าเนินการตามแผน /   

ข้อที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร
สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/   

ข้อที่ 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ............6...........ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่  7 (24/5) = 4.8 

จุดเด่น 

 

จุดควรพัฒนา : 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี หมายเหตุ 

9.1)   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   (เป้าหมาย :  .......7......  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
/   

ข้อที่ 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

/   

ข้อที่ 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน /   

ข้อที่ 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย                                                       
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ                                                                          
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสถาบันก าหนด 
 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 

/   

ข้อที่ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และสง่ผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

/   

ข้อที่ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ 
องค์ประกอบคุณภาพของส านักทรัพยากรสารสนเทศ 

/   

ข้อที่ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

/   

 ผลการด าเนินงาน   ...........7............ข้อ    คิดเป็น ......5......... คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่  9 (5/1) = 5 

จุดเด่น 

 
 
 

จุดควรพัฒนา : 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
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ตารางสรุปผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(1) 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5/1) 
5 

(5/1) 
5 

องค์ประกอบที่ 2 
(2) 

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (30/6) 
5 

(30/6) 
5 

องค์ประกอบที่ 6 
(4) 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5/1) 
5 

(5/1) 
5 

องค์ประกอบที่ 7 
(5) 

การบริหารและการจัดการ (29/6) 
4.83 

(29/6) 
4.83 

องค์ประกอบที่ 9 
(5.6) 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ผลการประเมิน (69/14) 
4.93 

(69/14) 
4.93 

 

 
 


