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สานั กทรัพยากรสารสนเทศมหาวิ ทยาลัย สยาม จัดตัง้ ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2516 มีส ถานภาพเป็ น
แผนก ภายใต้ชอื่ “แผนกห้องสมุด” โดยมีทที่ าการแห่งแรกอยู่ทอี่ าคาร 2 ชัน้ 1 ต่ อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถาน
ทีม่ าอยู่ ณ อาคาร 3 (อาคารอนุ สรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิ ช) โดยมีทที่ าการอยู่ทชี่ นั ้ 1 ชัน้ 2 และส่วนหนึ่งของชัน้
3 และได้ เปลี่ ยนสถานภาพเป็ น สานั ก โดยมีชื่อ ว่า “สานัก หอสมุด (Central Library)” เมื่อปี พ.ศ. 2528
พร้อมทัง้ ได้ย้า ยที่ ท าการมาอยู่ ณ ชัน้ 2 และชัน้ 3 ของอาคารเฉลิ มพระเกีย รติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531
จนถึง ปั จจุ บนั โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “สานั กทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” ในปี
พ.ศ. 2556 หลังจากที่ได้ดาเนิน การปรั บปรุ งและพัฒ นาสานักฯให้ท ัน สมัย เพื่อตอบสนองรองรั บกับ รู ป แบบของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
สานักทรัพ ยากรสารสนเทศได้ เริ่ม ปรับ เปลี่ ย นเข้ าสู่ ระบบห้ องสมุ ดอัต โนมัติ (Automated Library)
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากการทดลองใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเฉพาะงานบริการยืม -คืน แผนกบริการเป็ น
งานแรก เป็ นโปรแกรมระบบห้อ งสมุดอัตโนมัติของห้องสมุ ดคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
รองศาสตรา -จารย์ นายแพทย์ สุชาติ สรณสถาพร เป็ นผู ้ จดั ท าขึ้น และสามารถใช้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซึง่ มี
หนังสือเพียงประมาณ 20,000 เล่มเศษ
ต่ อมาในปี พ.ศ. 2537 เมือ่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณทรั พยากรและผู ้ใช้หอ้ งสมุดขยายตัวเพิม่ มาก
ขึ้น กล่าวคือ มีจานวนทรัพยากรทีเ่ ป็ นตัวเล่มหนังสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 800
คนต่ อวัน ท่ า นอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิ ช ) จึงได้กรุ ณ าอนุ ม ัติ ให้ส านั กทรัพ ยากรสารสนเทศท าการจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ระบบห้อ งสมุดอัต โนมัติ (เต็ ม รู ป แบบ) ระบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Software) ที่ช ื่อว่ า
TINLIB จากบริษั ท EOSi มาใช้กบั การปฏิบ ัติ งานของส านั กทรัพ ยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถให้บริการได้สะดวกรวดเร็ ว และรองรับกับการขยายตั ว ของปริมาณการยืม -คืนได้เป็ น
อย่างดี และเพือ่ ให้การบริ การในด้านข้อ มูลข่ าวสารสารสนเทศได้พฒ
ั นาไปอย่า งเต็ มศักยภาพ รุ ดหน้ าตามความ
เจริญก้า วหน้าของยุคสารสนเทศของโลกไร้ พรมแดน และสามารถตอบสนองตรงตามความต้ องการของผู ้ใ ช้ในด้า น
การศึกษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนการมุ่งเน้น ส่งเสริ มทักษะทางด้านภาษาเป็ น
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สาคัญ อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริ มข่ายงานการให้บริการอินเทอร์ เน็ ตของมหาวิทยาลัย (ซึ่งมีบ ริการอย่างกว้างขวางอยู่
แล้วเป็ นจานวนประมาณ 400 เครื่อ ง) สานักทรัพ ยากรสารสนเทศจึงได้เปิ ดบริ การ “ห้ อ งสมุ ดดิจิ ตอล/ห้ อ งสมุ ด
เสมื อ น (Digital/Virtual Library)” และ “ห้ อ งโสตทั ศน์ บ ริก าร (AV)” ในปี พ.ศ. 2543 และ 2547 โดยลาดับ
หลังจากทีไ่ ด้ทาการปรับ/ขยายพื้นทีข่ องสานักทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ ให้บริ การทีท่ นั สมัยและครบวงจรยิง่ ขึ้น อาทิ
เช่น การให้บริการด้วยเครื่องเล่ น DVD เป็ นรายบุคคล หรือ เป็ นกลุ่ม ด้วยเครื่ องรับชมจอพลาสมาขนาด 42 นิ้ว การ
รับชมรายการต่ าง ๆ ผ่ านสัญญานดาวเทียม ตลอดจนการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ เชิงพาณิชย์เพิม่ เติม ฯ
ในปี พ.ศ. 2549 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้ว างแผนพัฒนาเพือ่ ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีดา้ นห้องสมุ ด
อัตโนมัติ โดยได้ดาเนิ นโครงการ “ศู นย์ กลางการเชือ่ มโยงเครื อข่า ยองค์ความรู ้ ของมหาวิทยาลัย สยาม” เพือ่ รองรั บ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการขยายตัวของทรั พยากรสารสนเทศทีเ่ พิม่ มากขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ย น
โปรแกรมระบบห้ องสมุ ดอัตโนมัติ จาก TINLIB ซึ่ งใช้ งานมาตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็ น E-LIB ของ Book
Promotion & Service Co.Ltd.ซึ่งทางานบนระบบอิ นเทอร์เน็ต ท าให้ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกับห้ อ งสมุ ดอื่น ๆ ในระบบเครือ ข่ายเป็ นไปอย่ างมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้ น และด้วยระบบ
ใหม่นี้ผ้ ใู ช้สามารถสืบ ค้นข้อ มูลทรัพ ยากรสารสนเทศของสานัก ทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง อินเทอร์เน็ ต
(WEB PAC) ได้ โดยไม่ จากัดเวลาและสถานที่ โดยเข้ าไปยัง เว็บ ไซต์ ของส านั กทรัพยากรสารสนเทศได้ ที่
http ://e-library.siam.edu
ในปี พ.ศ. 2551 สานั กทรัพ ยากรสารสนเทศได้ ดาเนิน การเชื่ อมโยง “ฐานข้อ มูล วิท ยานิพ นธ์ ของ
มหาวิท ยาลัย สยาม (Siam U. Thesis Database)” เข้ ากับ ฐานข้อ มู ล “Thai Digital Callection (TDC)” ของ
ThaiLIS ซึ่งเป็ น ฐานข้อมู ล ระดับ ชาติ เพื่อ เป็ น การอ านวยความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้บ ริการสืบ ค้น / ค้น คืน
วิทยานิ พนธ์ฉ บับเต็ม ในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ปริ ญญาโทและปริญ ญาเอกของมหาวิทยาลัยต่ า งๆ ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชนให้กบั ผู ้ใช้หอ้ งสมุดทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ในปี พ.ศ. 2553 สานั กทรัพยากรสารสนเทศได้จดั ทา “ฐานข้อ มูล โครงงานของมหาวิ ทยาลัยสยาม
(Siam U. Project Database)” รวมทัง้ “เอกสารรายงานสหกิ จศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ต ลอดจน
ผู ้ใช้ภายนอกทัวไป
่ สามารถสืบค้น / ค้นคืนเอกสาร “โครงงาน” และ “สหกิจศึกษา” ฉบับเต็ม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
เช่นเดียวกันกับ“ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Thesis Database)”
นอกจากนี้ ยังได้ ท าการปรับ ปรุง พื้ น ที่ ในส่ ว นชัน้ ลอย (ซึ่ ง อยู่เ หนื อ ชัน้ 3) ของส านั กทรัพ ยากร
สารสนเทศ ให้ เป็ นห้ องประชุมกลุ่มย่อยอีก 6 ห้ อง เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่ อความต้องการของผู ้ใช้หอ้ งสมุดใน
การใช้พ้นื ทีเ่ พือ่ การศึกษาค้นคว้า และวิจยั กลุ่มย่อย
ในปี พ.ศ. 2554 ส านักทรัพ ยากรสารสนเทศได้จดั ทา “ฐานข้อมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสยาม”
เพือ่ ให้นักศึกษาและคณาจารย์ต ลอดจนผู ้ใช้ภายนอกทัวไป
่ สามารถสืบค้น / ค้นคืน เอกสาร “งานวิจยั ” ฉบับเต็ม ได้
อย่ างสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น พร้ อมทัง้ ได้ดาเนิ นการวิ จยั เรื่ อง “พฤติ กรรมการรู้ส ารสนเทศของนั กศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัยสยาม” ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่งของงานวิจัยในระดับชาติแ ละนานาชาติ (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ซึง่ ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ วิธปี ระเมินสารสนเทศ และอุป สรรค
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ปั ญ หาในกระบวนการศึกษาค้น คว้า ของนักศึกษาในประเทศไทยและในภู ม ิภาคเอเชีย และส านั กฯยัง ได้ ท าการ
ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้ อ งสมุ ดอัต โนมัติ (E-LIB) จาก Version 1.6 เป็ น Version 2.0.34 ซึง่ เป็ นระบบที่
อานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาและคณาจารย์ มากยิง่ ขึ้นในด้านการใช้บริ การของสานักทรัพยากรสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2556 สานัก ทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้า น ทัง้ ใน
ด้านรูปลักษณ์ ข องสานั กฯรวมทัง้ พื้ นที่ การให้ บริก ารและการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร และเพือ่ ให้ต อบสนอง
รองรับ รู ป แบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่ น ได้ป รับ ปรุ งพื้นที่ห ้องและตู ้เก็บ วารสารเย็บเล่ม ให้มคี วาม
ทันสมัยและรองรับปริ มาณวารสารเย็บเล่ม ได้มากขึ้น และพื้นที่บริเวณชัน้ 1 ของสานักฯและบริเวณหน้า ลิฟท์ พร้อ ม
ทัง้ ปรับปรุ งระบบคอมพิว เตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ จาเป็ นและทั นสมัยมากขึ้นเพือ่ เป็ น “พื้นที่ การ
เรีย นรู้อ เนกประสงค์ (Learning Auditorium)” ซึง่ ประกอบด้ว ย 1.) พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D
Theatre Zone) ขนาด 13 ทีน่ ั ง่ 2.) ส่ว นที่ใ ห้บ ริการสืบค้น ข้อ มู ลด้ว ยคอมพิวเตอร์ ระบบจอสัม ผัส ( Touchscreen
Computer Zone) จา นวน 14 เครื่ อ ง, iPod แล ะเครื่ อ งเล่ น MP3 จา น วน 16 เครื่ อ ง, WEB OPAC 8 เครื่ อ ง,
Touchscreen Computer Information Desk 2 จุ ด 3.) พื้น ที่ใ ห้บ ริ การเรี ย นรู ้ ต ามอัธยาศัย (Living Library Zone)
ให้บริ การที่นงั ่ โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และที่นงั ่ แบบ Individual Work Station 4.) ได้ข ยายพื้นทีใ่ นการ
ติดตัง้ “ระบบเครื อข่ ายไร้ สายความเร็ว สูง (WiFi)” ให้ครอบคลุม พื้นที่ทงั ้ หมดของสานักฯ รวมทัง้ ได้จัดให้ม ี 5.)
ส่วนประชาสัมพันธ์ของสานักฯ ในพื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนบริเวณหน้า ลิฟท์ซงึ่ เป็ นส่วนประชาสัมพันธ์ข ้อมูลทัวไปด้
่ วยจอ
LED จานวน 2 เครื่ อง (จากรู ปแบบเดิมซึ่งเป็ นบอร์ ดประชาสัมพันธ์) และอีกส่ว นหนึ่งคือบริเวณภายในสานักฯ ซึง่ ใช้
เป็ นส่วนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทรัพ ยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยจอ LED ระบบสัมผัส จานวนอีก 4 เครื่อง พร้อมทัง้
ชัน้ จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ทีน่ ่ าสนใจ ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนองต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดตาม
นโยบายคุณภาพในการให้ บริการ ซึ่ งในการนี้ สานั กทรัพ ยากรสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่ อจาก “สานัก หอสมุ ด
(Central Library)” มาเป็ น “สานักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)”
ในปี พ.ศ. 2557 สานั ก ฯ ได้ มุ่ งพัฒนาด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ แ ละการสื่ อ สารในเชิ ง รุก โดยได้
พัฒนาบริการค้ นหาข้ อมู ล สารสนเทศต่ างๆ ของห้ องสมุ ดผ่าน WEB Application บนโทรศัพ ท์ มื อถื อ โดย
สามารถแสดง ผลในแบบ Responsive ได้ ทงั ้ ในระบบปฏิ บตั ิ การไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอย ด์ (Android) ในชื่ อ “SiamULib. com” โดย ผู้ ใ ช้ ส าม ารถแ ส กน คิ วอาร์ โ ค้ ด ที่ เว็ บ ไซต์ http://elibrary.siam.edu หรื อ ส ามารถดาวน์ โ ห ลดแ อพพลิ เ คชัน่ “Siam University Bangkok” ได้ ที่ App Store
(ระบบปฏิบตั ิ การ iOS) และคลิกที่ library ซึ่งมีบริการ function ต่ างๆ ตามความต้ องการของผู้ใช้บริการที่ ไ ด้
สารวจไว้ อาทิเช่ น function การค้ นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, ตัว อย่า งสื่อ โสตทัศน์ (ซีด,ี ดีวดี )ี สารคดี/
ภาพยนตร์ ที่ ดี/ เด่น /ดัง, การดาวน์ โหลดงานวิจัย, วิทยานิพ นธ์ , โครงงานอิเล็กทรอนิ กส์ ฉบับเต็ มของมหาวิทยาลัย
สยาม, การแนะน าทรัพ ยากรสารสนเทศ เป็ น ต้ น รวมทั ้งได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการติ ดต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ผ่ า นทาง
Facebook ด้วย
ในปี พ.ศ. 2558 สานักฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาในด้านพื้นที่ การให้ บริการในส่วนของ ”ห้ อ ง
โสตทั ศน์ บ ริก าร (AV)” ให้ เป็ น “ห้ องประชุ ม กลุ่ มย่ อ ย (Study Room)” เพื่อให้นั กศึกษาได้ม ีพ้ นื ที่เพิ่มมากขึ้น
สาหรั บการประชุมหรื อศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ย่อย ได้เ พิ่มช่ องทางการประชาสัมพัน ธ์ และการ
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สื่ อ สารให้ ทั น ส มัย ยิ่ งขึ้ น โดย สามารถ ดาวโหลด Application “Siam ULib” ได้ บ นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใน
ระบบปฏิ บ ัติ การ Android และได้ร่ว มพัฒ นาห้ อ งสมุ ดเครือ ข่ า ยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสยาม
(ห้ องสมุดโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า) เพือ่ ให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มที รัพยากรทางการศึกษาและ
ทรัพยากรสารสนเทศทีต่ รงตามหลักสูตรและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
ในด้ านการบริหารจัดการพื้น ที่ ใ นการให้ บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศเพื่ อ อานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้นนั ้ สานักฯได้ดาเนินการ ดังนี้
สานั กทรัพยากรสารสนเทศชัน้ 2 ให้บ ริการหนังสือวิช าการภาษาต่ างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาจีน ภาษาญี่ป่ ุ น ฯ หนั งสืออ้างอิง สิ่งพิม พ์รั ฐบาล วิทยานิ พ นธ์ หนั งสือส ารอง “มุ ม หนัง สื อ
ทางด้ านดนตรี และศิ ลปะการแสดง (Music & Performing Arts)” ที่นั ง่ เฉพาะบุ คคล (Carrel) และกลุ่ม ที่
ต้องการศึกษาค้น คว้าทัง้ ด้า นวิชาการและนัน ทนาการ (ภาพยนตร์ สารคดี) (กลุ่ม ละ 13 คน) ด้วยจอภาพยนตร์ ระบบ
3 มิติ ขนาด 52 นิ้ว ด้วยมุมสบายทีใ่ ห้บริการพร้อ มทัง้ คอมพิวเตอร์ ระบบ Touchscreen ซึง่ รองรับในระบบ WiFi ด้ว ย
, พร้อมทัง้ ให้บริการด้วย ระบบ WEB OPAC (ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสานักฯ) ให้แก่ผู้ใช้อย่างทัวถึ
่ ง
สานั กทรัพ ยากรสารสนเทศชัน้ 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย ทัง้ ที่เป็ น วิชาการ สารคดี ฯลฯ อาทิเช่ น
พ็อค-เก็ตบุ๊คส์ วารสาร จุลสาร หนั งสือพิมพ์ นอกจากนี้ยงั มี “ห้ องสมุดดิจิตอล/ห้ อ งสมุดเสมือน (Digital/Virtual
Library)” ไว้เพือ่ ให้บริการการสืบค้นข้อมู ลออนไลน์ แ ละฐานข้อมูลซีดรี อม และ ”ห้ องโสตทัศน์ บริการ (AV)” เพื่อ
ให้บริการด้านทรัพยากรฯ ประเภทสือ่ โสตทัศน์ รวมทัง้ ระบบ WiFi ทุกจุด
ชัน้ ลอยซึ่ง อยู่เหนื อ ชัน้ 3 (ด้านซ้าย) ให้บริการ “ห้อ งประชุมกลุ่มย่อย” จานวน 6 ห้อง เพือ่ ให้นักศึกษาได้
มีพ้นื ทีส่ าหรับการประชุม หรือศึกษาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้กนั เป็ นกลุ่มได้ และให้บริการ “มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs
Corner)” ของสานักงานส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพือ่ เป็ น ช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ าวสารที่
ทันสมัยต่ อการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้าและการบริกา ร รายงานข้อมูลและผลงาน
ต่ างๆของอุตสาหกรรมรายสาขาซึง่ เป็ นช่องทางรับข้อมูล นโยบายการสนับสนุ นต่ างๆ จาก สสว.หรือหน่ วยงานภาครั ฐ
อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ SMEs และยังช่ ว ยสร้า งโอกาส สร้ า งแรงจูงใจและความ ตื่ น ตั ว ให้นั กศึกษาให้อ ยากเป็ น
ผู ้ประกอบการรุ่ นใหม่ โดยจัดสถานที่ พร้ อ มเครื่ องคอมพิวเตอร์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนรายงานการประเมินผล
มาตรการส่งเสริม SMEs รายงานศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านต่ างๆ รวมทัง้ ระบบ WiFi ทุกจุด
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ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน
ปรัชญา
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

กลยุทธ์

วัฒนธรรมองค์กร

ปญฺญา นราน รตน = ปั ญญาเป็ นรัตนะของนรชน
ส่งเสริมความรู ้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
ซึง่ สอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ “มุ่งมันจั
่ ดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคนให้เป็ นผู ้ใช้
ปั ญญาในการดารงชีวติ และมีความเป็ นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ ”
ส่งเสริมและสนับสนุ นวิชาการ ทัง้ การเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจยั ให้ตรงตามตามหลักสูตร
และทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู ้ทวไป
ั ่ รวมทัง้ การให้บริการ
วิชาการแก่สงั คมและมีส่วนร่ วมในการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม
1.เพือ่ เป็ นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทีส่ ่งเสริมและสนับสนุ นการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจยั ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทัวไป
่
2.เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาความรู ้ ทัง้ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และความรู ้อนื่ ๆ
ทัวไปตลอดจนคุ
่
ณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ศิลปวัฒนธรรมซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ ของชาติไทย ให้กบั ผู ้ใช้
3.เพือ่ เป็ นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2.ร่ วมพัฒนานักศึกษาให้ม คี ุณภาพเชิงวิชาการเชิงวิชาชีพ และความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการ
ทางาน (Leaning and curriculum)
3.การมุ่งเน้นผู ้ใช้บริการ
1.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพทีย่ งยื
ั่ น
2.เพิม่ ทักษะการเรียนรู ้ดว้ ยตนเองเพือ่ พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทางาน (Leaning and
curriculum)
3.พัฒนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิ
1.การปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงาน/การบริหารจัดการอย่างต่ อเนื่อง
2.การมุ่งเน้นผู ้ใช้บริการ (Customer Focus) และวัดความสาเร็จขององค์กรด้วยความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้บริการ
3.การบริการด้วยใจ

สถานภาพทางกายภาพ
ชื่อหน่ วยงาน สานักทรัพยากรสารสนเทศ (สานักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ตงั ้
สานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชัน้ 2 และ ชัน้ 3
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000 ต่ อ 5142, 5143, 5243, 5245 กด 21-25
โทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044
เว็บไซด์ http ://e-library.siam.edu
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โครงสร้างองค์การและการบริหาร

จานวนบุคลากร งบประมาณ
ตารางบุคลากรของสานักทรัพยากรสารสนเทศ จาแนกตามตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง

จานวน (คน)

ผู้อานวยการสานักทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
เลขานุการ

1
1
12
1

เจ้าหน้าทีส่ านักทรัพยากรสารสนเทศ
รวม

7

หมายเหตุ

ดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก 4 คน
ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ 1
คน
ดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก 1 คน

22
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ตารางบุคลากรของสานักทรัพยากรสารสนเทศ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จานวน (คน)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

2
19
1

22

งบประมาณรายจ่ ายประจาปี การศึก ษา 2557 และ 2558
รายการ
1.ค่ าจัดซื้ อ หนังสื อ*
2.ค่ าจัดซื้ อ วารสาร/หนังสื อพิมพ์*
3.ค่ าจัดซื้ อ สื่ อโสตทัศนวัสดุและฐานข้อ มูล
ออนไลน์*
- โสตทัศนวัสดุ (DVD, VCD, CD-ROM)

- ฐานข้อมูลออนไลน์ -ScienceDirect
- ฐานข้อมูลออนไลน์ –EBSCO 9 ฐาน
- ฐานข้อมูลออนไลน์ -Matichon e-Library
- ฐานข้อมูลออนไลน์ -UpToDate
- ฐานข้อมูลออนไลน์ -E-Journals (ด้านการ
โรงแรมและการท่องเทีย่ ว)
รวม-ค่าจัดซือ้ ฐานข้อมูลออนไลน์

*รวม(1-3)
4. ค่ าดาเนินงานโครงการต่ างๆ
5. ค่ าวัส ดุและครุ ภณั ฑ์
รวม

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

งบประมาณ (บาท)

ค่าใช้ จ่ายจริง (บาท)

งบประมาณ (บาท)

ค่าใช้ จ่ายจริง (บาท)

3,200,000.00
2,100,000.00

2,548,684.60
1,812,158.00

3,200,000.00
2,200,000.00

1,547,939.10
785,872.00

1,360,000.00
(100,000.00)

1,260,000.00
(50,000.00)

2,292,002.73
(12,783.55)
(DVD=8,197.55,
CD-ROM=4,586.00)

USD20,236.24
USD19,200.00

1,494,738.66
(91,554.50)
(DVD=29,104.00,
VCD=54,710.50,
CD-OM=7,740.00)
689,232.16
633,214.00

USD21,450.42
USD20,350.00

760,923.88
741,279.50

---

12,840.00
---

USD21,524.00

12,840.00
764,175.80

USD1,997.00
(1,260,000.00)

67,898.00

(1,403,184.16)

--(1,210,000.00)

---

(2,279,219.18)

6,660,000.00

5,855,581.26

6,660,000.00

4,625,813.83

409,100.00

655,366.00

5,630,680.00

2,269,279.00

(ทรัพยากรสนับสนุนจาก

(ทรัพยากรสนับสนุน
จากส่ ว นกลาง)

(ทรัพยากรสนับสนุนจาก

(ทรัพยากรสนับสนุน
จากส่ ว นกลาง)

ส่ ว นกลาง)75,000.00

113,437.50

ส่ ว นกลาง)75,000.00

48,149.00

7,144,100.00

6,624,384.76

12,365,680.00

6,943,241.83
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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 (เป้ าหมาย : 8 ข้อ)
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุ คลากรในคณะ และได้รบั ความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย โดยเป็ นแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของคณะ
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ หน่วยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ตามพันธกิจ
มีตวั บ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละ
ตัวบ่ งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิ
การประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ ง ชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่า งน้อยปี ละ 1
ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้ อคิด เห็น และข้ อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุ ง
แผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

มี

ไม่มี

หมายเหตุ



-

-





-

-




-

-



-

-



-

-

ผลการดาเนินงาน ........8...............ข้อ คิดเป็ น ........5....... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 1

(......5...../1) = ……5……..

จุดเด่น
1. มีแผนกลยุทธ์ของสานักฯ ทาให้ระบบการบริหารจัดการดาเนินการไปด้วยดี

จุดควรพัฒนา :
-

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
-
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่ วยงาน

2.1)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

2.2)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

2.3)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

2.4 )

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มีระบบในการปฏิบัติงาน (เป้ าหมาย : ......6....... ข้อ)
มีการกาหนดภาระงานของแต่ละส่ วนงานเป็ นลายลักษณ์อักษรทีช่ ดั เจน
มีการกาหนดขันตอนการปฏิ
้
บัตงิ าน (Flow Chart) ของแต่ละส่ วนงาน
มีการเผยแพร่ให้ผู้รบั บริการรับทราบ
มีการปฏิบัตงิ านตามขันตอนที
้
ก่ าหนดไว้
มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานของแต่ละส่ วนงาน
มีการนาผลการตรวจสอบมาพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง

มี

ไม่มี

หมายเหตุ








-

-

ผลการดาเนินงาน ...........6............ข้อ คิดเป็ น .........5...... คะแนน
มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่ วยงาน (เป้ าหมาย : .......6...... ข้อ)
มีนโยบายและแผนงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน

มีแนวปฏิบัตแิ ละผู้รบั ผิดชอบดาเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ

หน่วยงาน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นของหน่วยงานให้ผู้เกีย่ วข้ องและผู้รบั บริการ 
มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการข้อมูล

การนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลการดาเนินงาน .............6..........ข้อ คิดเป็ น .......5........ คะแนน
มีการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริการ (เป้ าหมาย : ......5....... ข้อ)
มีแผนในการสารวจความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมบริการทุกประเภท
ของหน่วยงาน
ดาเนินการสารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุกประเภท
ของหน่วยงาน
มีการสารวจความต้องการจากผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ
นาผลการสารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน

-



-

-



-

-





-

-

ผลการดาเนินงาน .............5..........ข้อ คิดเป็ น .....5.......... คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (เป้ าหมาย : ร้อยละ............. )
รายละเอี ยด
%/สัดส่วน เทียบคะแนนเต็ม 5
5 คะแนน
79.00
ผลการดาเนินงาน .............ร้อยละ 79.00.......... คิดเป็ น ......5......... คะแนน
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2.5)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

2.6)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9

หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มี
ไม่มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น หรือทรัพยากรที่
เอื้ อต่อการเรียนรู้
มีระบบ มีกลไก

มีการนาระบบกลไกไปสู่ การปฏิบัต/ิ การดาเนินงาน มีการประเมินกระบวน การ

มีการปรับปรุง/พัฒนา/บู รณาการจากผลการประเมิน

มีการเรียนรู้โดยดาเนิน การตามวงจร PDCA มากกว่า 1 รอบ หรือมีการจัดการ

ความรู้ในกระบวนการดาเนินการ
การดาเนินการในข้อ 4 และมีแนวทางปฏิบัตทิ ดี่ โี ดยเทียบ เคียงกับหน่วย งานใน 
สถาบันกลุ่มเดียวกันทีเ่ หมะสมหรือได้รบั รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน ...........5............ข้อ คิดเป็ น ......5......... คะแนน
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเรียนรู้ (เป้ าหมาย : ......9....... ข้อ)
มีพ้นื ทีเ่ ป็ นสัดส่ วนสาหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าทังเดี
้ ย่ วและกลุ่ม
มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
มีการจัดการให้มอี ุ ณหภูมทิ เี่ หมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
หรือมีการถ่ายเทอากาศทีด่ ตี ามธรรมชาติ เป็ นต้น
มีป้ายบ่ งบอกข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละการให้บริการทีช่ ัดเจน
มีกาจัดสถานทีใ่ ห้สะอาดและสวยงาม
มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
มีมุมศึกษาค้นคว้าวิจยั สาหรับนักศึกษา
มีวสั ดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และเครือ่ งมือทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หลากหลายรูปแบบ
ระดับความพึงพอใจของบุ คลากรและนักศึกษาในระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5





-

-







-

-



-

-

ผลการดาเนินงาน .............9..........ข้อ คิดเป็ น ........5....... คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 2

(30/6) = ……5……..

จุดเด่น
1. มีการพัฒนา Mobile Application (Siam ULib) จัดเป็ น Best Practice ของหน่วยงาน

จุดควรพัฒนา :
-

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
1. ควรมีการพัฒนา Application อย่างต่อเนือ่ งและเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานได้ทราบอย่างทั ่วถึง
2. ควรจัดให้มกี ารจัดอบรมบุ คลากรสายสนับสนุน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือส่งเสริมให้บุคลการอบรมตรงกับ
สายงานมากยิง่ ขึ้น
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 6 การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มี
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เป้ าหมาย : ........6..... ข้อ)
มีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วดั ความ สาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทังจั
้ ดสรรงบประมาณเพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผน
กากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีการประเมินความ สาเร็จตามตัวบ่ งชี้ทวี่ ดั ความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของ

แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ ผลการดาเนินงาน .............6..........ข้อ คิดเป็ น .......5........ คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 6

ไม่มี

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-



-

(......5...../1) = ………5…..

จุดเด่น
-

จุดควรพัฒนา :
-

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
-
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.1)
ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

7.2)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่ วยงาน (เป้ าหมาย : ......6....... ข้อ)
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุ คลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัตงิ านและพัฒนาหน่วยงาน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามทีม่ อบหมาย
รวมทังสามารถสื
้
่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุ คลากรใน
หน่วยงาน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่ งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพือ่ ให้สามารถทางาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผู้มสี ่ วนได้ส่วนเสีย
กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน ............5...........ข้อ คิดเป็ น ........4....... คะแนน
การพัฒนาหน่ วยงานสู่การเป็ นองค์กรเรียนรู้ (เป้ าหมาย : ............. ข้อ)
มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการจัดการความรู้ทสี่ อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
กาหนดบุ คลากรกลุ่มเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1
มีการแบ่ งปั นและแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ดี่ ตี ามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทีก่ าหนด
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1 ทังที
้ ม่ อี ยู่ในตัวบุ คคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัตทิ ดี่ มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
มีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบันหรือปี การศึกษา
ทีผ่ ่านมาทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัตทิ ดี่ มี าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง

มี

ไม่มี

หมายเหตุ



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-

-



-



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-

ผลการดาเนินงาน .............5..........ข้อ คิดเป็ น ........5....... คะแนน
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7.3)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

7.4)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระบบการพัฒนาบุคลากร (เป้ าหมาย : ......7....... ข้อ)
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุ คลากรในหน่วยงาน
การบริหารงานเป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุ คลากร
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุ คลากร

มี

ไม่มี

หมายเหตุ





-

-



-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน ............7...........ข้อ คิดเป็ น .......5........ คะแนน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (เป้ าหมาย : ......5....... ข้อ)
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน

การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ 
สารสนเทศ
มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเกี
่ ย่ วข้องตามที่

กาหนด

ผลการดาเนินงาน ............5...........ข้อ คิดเป็ น ......5......... คะแนน
7.5) ระบบบริหารความเสี่ยง (เป้ าหมาย : .......6...... ข้อ)
ข้อที่ 1 มีผู้รบั ผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ ยง
ข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสู ตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุ คลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุ คลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
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ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงทีม่ รี ะดับความเสี่ยงสู ง และดาเนินการตาม
แผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร
สถาบันเพือ่ พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี ถดั ไป

มี


ไม่มี
-

หมายเหตุ



-

-



-

-



-

-

-

ผลการดาเนินงาน ..........6.............ข้อ คิดเป็ น .......5........ คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 7

(......24/5…..) = ……4.80……..

จุดเด่น
-

จุดควรพัฒนา :
-

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
1. ควรมีการประเมินแบบรอบด้าน และตามลาดับขันของสายงานเพื
้
อ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
2. ควรจัดทาข้อมูลพื้นฐานของบุ คลากรเพือ่ ใช้ในการบริหารงานและสามารถมอบหมายงานให้ตรงตามภาระหน้าที่
3. การรายงานธรรมาภิบาลของผู้บริหารควรแยกแต่ละด้านให้ครบทัง้ 10 ด้าน
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เป้ าหมาย : .....7.......
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการ
มีการกาหนดตัวบ่ งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน
ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปี ทเี่ ป็ นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันตาม
กาหนดเวลา โดยเป็ นรายงานทีม่ ขี ้อมูลครบถ้วนตามทีส่ ถาบันกาหนด
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และ
ส่ งผลให้มกี ารพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่ งชี้
มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
องค์ประกอบคุณภาพของสานักหอสมุด
มีส่วนร่วมของผู้มสี ่ วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

มี
ข้อ)


ไม่มี

หมายเหตุ

-

-



-

-




-

-



-

-



-

-



-

-

ผลการดาเนินงาน .............7..........ข้อ คิดเป็ น .......5........ คะแนน
คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 9

(.....5....../1) = ……5……..

จุดเด่น
-

จุดควรพัฒนา :
-

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ
1. ควรมีการกาหนดอัตลักษณ์ทชี่ ดั เจน เพือ่ กาหนดตัวบ่ งชี้ทสี่ ามารถสะท้อนการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
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