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ส่วนสาระ 
 ส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 มีสถานภาพเป็นแผนก ภายใต้ชื่อแผนก
ห้องสมุด” โดยมีที่ท าการแห่งแรกอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1    ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ อาคาร  3 (อาคาร
อนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช)   โดยมีที่ท าการอยู่ที่ชั้น 1  ชั้น  2   และส่วนหนึ่งของชั้น 3   และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น
ส านัก โดยมีชื่อว่า “ส านักหอสมุด (Central Library)”   เมื่อปี พ.ศ. 2528   พร้อมทั้งได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ ณ ชั้น 2 

และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531  จนถึงปัจจุบัน  โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” ในปี พ.ศ. 2556  หลังจากที่ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาส านักฯให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองรองรับกับรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2534  โดยเริ่มจากการทดลองใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเฉพาะงานบริการยืม-คืน แผนกบริการเป็นงานแรก    เป็น
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร เป็นผู้จัดท าขึ้นและสามารถใช้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีหนังสือเพียงประมาณ  20,000 
เล่มเศษ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อส านักทรัพยากรสารสนเทศมปีริมาณทรัพยากรและผู้ใช้ห้องสมดุขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 
กล่าวคือ มีจ านวนทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มหนงัสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใช้เฉลีย่วันละประมาณ 800 คนต่อวัน 
ท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช) จึงได้กรุณาอนุมัติให้ส านักทรัพยากรสารสนเทศท าการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบห้องสมดุอัตโนมัติ (เต็มรูปแบบ) ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ที่ชื่อว่า TINLIB จากบริษัท EOSi มา
ใช้กับการปฏิบัตงิานของส านักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกแผนกงาน และสามารถ
ให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนรองรับกับการขยายตัวของปริมาณการยืม-คืนได้เปน็อย่างดี  และเพื่อให้การบริการ
ในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างเต็มศักยภาพ รุดหน้าตามความเจริญก้าวหน้าของยุคโลกไร้พรมแดน  และ
สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในด้านการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่  ตลอดจน
การมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเป็นส าคัญ   อีกทั้งยังเป็นการเสริมข่ายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั  
(ซึ่งมีบริการอย่างกวา้งขวางอยูแ่ล้วเป็นจ านวนประมาณ 400 เคร่ือง)   ส านักทรัพยากรสารสนเทศจึงได้เปิดบริการ “ห้องสมุด
ดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)”  และ “ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)” ในปี พ.ศ. 2543  และ 2547  
โดยล าดับ   หลังจากที่ได้ท าการปรับ/ขยายพื้นที่ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึน้  
อาทิเช่น  การให้บริการด้วยเครื่องเล่น DVD เป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มด้วยเครื่องรับชมจอพลาสมาขนาด 42 นิ้ว  การ
รับชมรายการตา่ง ๆ ผา่นสัญญานดาวเทียม   ตลอดจนการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการออนไลนเ์ชิงพาณชิย์เพิ่มเติม ฯ 



ในปี พ.ศ. 2549  ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้วางแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีด้านห้องสมุดอัตโนมัต ิ
โดยได้ด าเนินโครงการ “ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อรองรับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและการขยายตัวของทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ จาก TINLIB ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็น E-LIB ของ Book Promotion & Service Co.Ltd.ซึ่ง
ท างานบนระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดอื่น ๆ ในระบบ
เครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถสบืค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต (WEB OPAC) ได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ โดยเข้าไปยัง  เว็บไซต์ 
ของส านักทรัพยากรสารสนเทศได้ที่   http ://e-library.siam.edu 

ในปี พ.ศ. 2551  ส านักทรพัยากรสารสนเทศได้ด าเนินการเชื่อมโยง “ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
สยาม (Siam U. Thesis Database)” เข้ากับฐานข้อมูล “Thai Digital Callection (TDC)” ของ ThaiLIS ซึ่งเปน็
ฐานข้อมูลระดบัชาติ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสืบค้น / คน้คืนวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในระดบั
บัณฑิตศึกษา ทัง้ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ใช้ห้องสมุดทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

ในปี พ.ศ. 2553 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท า “ฐานข้อมูลโครงงานของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. 
Project Database)” รวมทั้ง “เอกสารรายงานสหกิจศึกษา”   เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป 
สามารถสบืค้น / ค้นคนืเอกสาร “โครงงาน”  และ “สหกิจศึกษา” ฉบับเต็ม  ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันกบั
“ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Thesis Database)”นอกจากนี้  ยังได้ท าการปรับปรุงพื้นทีใ่นส่วน
ชั้นลอย (ซึ่งอยู่เหนือชั้น 3) ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  ให้เป็นห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) อีก 6 ห้อง เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในการใช้พืน้ที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจยักลุ่มย่อย 
         ในปี พ.ศ. 2554 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดท า “ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม”   เพื่อให้
นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป สามารถสบืค้น / ค้นคนืเอกสาร “งานวจิัย” ฉบับเต็ม  ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งไดด้ าเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งเปน็
ส่วนหนึ่งของงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติ (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ซึ่ง
ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปัญหาในกระบวนการศึกษาค้นควา้ของ
นักศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย และส านักฯยังได้ท าการปรบัปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIB) 
จาก Version 1.6  เป็น Version 2.0.34  ซึ่งเป็นระบบทีอ่ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ มากยิ่งขึ้นใน
ด้านการใชบ้ริการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
          ในปี พ.ศ. 2556 ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งในด้านรูปลักษณ์
ของส านักฯรวมทั้งพื้นทีก่ารให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อให้ตอบสนองรองรับรูปแบบของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น ได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องและตู้เก็บวารสารเย็บเล่มให้มีความทันสมัยและรองรับปริมาณวารสารเย็บเล่มได้
มากข้ึน และพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของส านักฯและบริเวณหน้าลิฟท์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็น  “พื้นที่การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Space)”   ซึ่งประกอบด้วย 1.) 
พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ที่นั่ง  2.) ส่วนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone) จ านวน 14 เครื่อง, iPod และเครื่องเล่น MP3 จ านวน 16 เครื่อง, WEB 
OPAC 8 เคร่ือง,  Touchscreen Desktop Computer 2 จุด  3.) พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) 
ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และที่นั่งแบบ Individual Workstation  4.) ได้ขยายพื้นที่ในการติดตั้ง 
“ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi)” ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของส านักฯ  รวมทั้งได้จัดให้มี 5.) ส่วนประชาสัมพันธ์
ของส านักฯ ในพื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนบริเวณหน้าลิฟท์ซึ่งเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปด้วยจอ LED จ านวน 2  เครื่อง 



(จากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์) และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณภายในส านักฯ ซึ่งใช้เป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยจอ LED ระบบสัมผัส จ านวนอีก 4 เครื่อง พร้อมทั้งชั้นจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่/
ที่น่าสนใจ    ทั้งนี้  เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดตามนโยบายคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งในการนี้  
ส านักทรัพยากรสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อจาก “ส านักหอสมุด (Central Library)” มาเป็น “ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
(Academic Resource Center)” 
          ในปี พ.ศ. 2557  ส านักฯ ได้มุ่งพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในเชิงรุก โดยได้พัฒนาบริการค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดผ่าน WEB Application  บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถรองรับและตอบสนองได้ทั้ง
ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ในชื่อ “SiamULib. com” โดยผู้ใช้
สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด ที่เว็บไซต์  http://e-library.siam.edu  หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Siam 
University Bangkok”  ได้ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และคลิกที่ library  ซึ่งมีบริการ  function ต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้ส ารวจไว้ อาทิเช่น function การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, ตัวอย่างสื่อโสต
ทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ที่ดี/เด่น/ดัง, การดาวน์โหลดงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยสยาม, การแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น  
          ในปี พ.ศ. 2558 ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในด้านพื้นที่การให้บริการในส่วนของ ”ห้องโสตทัศน์
บริการ (AV)” ให้เป็น “ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room)” เพิ่มอีกจ านวน 6 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ส าหรับการประชุมหรือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย  และได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้
สะดวกรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวโหลด Application  “SiamULib” ได้บนโทรศัพท์มือถือใน
ระบบปฏิบัติการ Android   นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาห้องสมุดเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม 
(ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนได้เพิ่มช่องทางและขีดความสามารถในการสืบค้น/ค้น
คืนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ด้วยระบบ VPN (Visual Private Network) หรือระบบเครือข่ายส่วนตัวบน
เครือข่ายสาธารณะ จ านวน 100 users ให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มีทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงตามหลักสูตรและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
            ในปี พ.ศ. 2559 ส านักฯ ได้พัฒนาในด้านเทคโนโลยีการให้บริการออนไลน์ โดย   1) ได้น าระบบ EDS (EBSCO 

Discovery Service) มาใช้ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL (Inter Library Loan) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถใช้งานจากกล่องสืบค้นเดี่ยว (Single Search) ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันสมาชิกที่ใช้ระบบ  EDS 
ร่วมกัน จ านวน 8 สถาบัน (TU-THAIPUL) ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม  2) 
ได้ท าการขยายเครือข่ายและลงนามความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ฯ ของสถาบันและ
เครือข่ายสมาชิกสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด ช่วยให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   3) ได้ด าเนินการพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักฯ  เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แทนเว็บไซต์เก่า (http://e-library.siam.edu) ให้เป็น 
เว็บไซต์ที่สามารถรองรับและตอบสนองกับ Smartphone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยี
และการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ จึงมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  
             ในปี พ.ศ. 2560 ส านักฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและได้ปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการ จากเดิมคืออาจารย์
จิรภัทร หาญนุสสรณ์ เป็น อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2560 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสยาม 
ที่ 227/2560)  และได้พัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีการให้บริการออนไลน์โดยได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซตใ์หม่

http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/


เป็น http://library.siam.edu  และได้ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ การปรับเปลี่ยนนโยบายและการปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับบทบาทบุคลากรตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นต้น 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน 

ปรัชญา ปญฺญา  นราน    รตน    =    ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

ปณิธาน 
 

ส่งเสริมความรู้   ควบคู่บริการ   ข่าวสารทันสมัย   ก้าวไกลสู่สากล  
ซึ่งสอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญา
ในการด ารงชีวิต และมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ” 

พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ทั้งการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัยให้ตรงตามตามหลักสูตร และที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู้ทั่วไป รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บริการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก ทั้งในมหาวิทยาลัยชุมชนและสังคม เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และแหล่งรวมคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
สยาม 
3. เพ่ือจัดหาและรวบรวม (จัดซื้อรับบริจาค, แลกเปลี่ยน, และสร้างเครือข่าย) ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน (Information Resource Center) 
4. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1.เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้  
2.บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพแบบมืออาชีพ 
3.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย  
4.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
5.มีทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทันและสอดคล้องกับความต้องการส าหรับ
คนยุคใหม่ 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
7.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 
8.มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

1.ร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับทรัพยากรบุคคล 
2.พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือผู้ใช้บริการ 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับทรัพยากรบุคคล 
2.พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ 

http://library.siam.edu/


3.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
4.ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

วัฒนธรรม
องค์กร 

1.การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
2.การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (Customer Focus) และวัดความส าเร็จขององค์กรด้วยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
3.การบริการด้วยใจ 

อัตลักษณ์ บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจในการให้บริการ 

 
สถานภาพทางกายภาพ 
ส านักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 และ ชัน้ 3 

 

โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
  ส านักทรัพยากรสารสนเทศ เปน็หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการสง่เสริมและสนับสนนุวิชาการ มีฐานะเทียบเทา่
คณะ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีความกระชับ เนื่องจากจ านวนบุคลากรลด
น้อยลง โดยให้เหลือ 2 แผนก 1 ศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   แผนกบริการและประชาสัมพนัธ์  
และ ศูนย์ฝึกอบรมและพฒันาระบบสารสนเทศ (จากเดิมมีการแบ่งส่วนงานเป็น 6 แผนก ซึ่งประกอบด้วย   แผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ   แผนกบริการ  แผนกวารสารและเอกสาร   แผนกโสตทัศน์บริการ  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ  และส านกังานเลขานุการส านักทรัพยากรสารสนเทศ)  
 



 
 
 
จ านวนบุคลากร  

ปัจจุบันส านักทรัพยากรสารสนเทศ  มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งหมด 21 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์ 
จ านวน 14 คนและสายวิชาชีพอ่ืนๆ จ านวน 7 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และ 
บุคลากรอัตราพิเศษ (พิการ) 1 คน)  
 
 



แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
แผนงาน โครงการ 

แผนงานที่ โครงการ 

1.แผนงานส่งเสริม
คุณภาพการเรียนการ
สอน 
 
 
 

1.โครงการ “การส่งเสรมิการรู้สารสนเทศและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2560” 
2.โครงการ “อบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวชิาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสทิธิ ภาพ” 
3. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การสบืค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” 

4.โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้: การสรา้งระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio” 

5.โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้: การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย Word Press” 

2.แผนงานบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

1.โครงการ  “การปรับโครงสร้างการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรของส านักทรัพยากรสารสนเทศ (บุคลากรสาย
สนับสนุน) ปีการศึกษา 2560”  
 

3.แผนงานการจัดการ
ความรู้(KM) 
 

1.โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้: ในการจัดท า E-Portfolio” 
2.โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้: การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงตามมาตรฐานรูปแบบ APA” 
3.โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้: การจัดท าชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บน
เว็บไซต”์ 

4.แผนงานการประชาสัม 
พันธ์และการสื่อสาร 

1.โครงการ “การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซตข์องส านักทรพัยากรสารสนเทศ” 
2.โครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปญัญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบTDC ของเครือข่าย ThaiLIS” 

5.แผนงานการบริหาร
และการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 

1.โครงการ “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใชบ้ริการ ปี
การศึกษา 2560” 
2. โครงการ “การจัดท าภาพปกและสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ ในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ” 
3.โครงการ “ความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan) ด้วย
ระบบออนไลน์ EDS (EBSCO Discovery Service)” 
4.โครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park” 

6.แผนงานพัฒนา
คุณภาพการบริการ 
 
 

1.โครงการ "การปรบัปรุงพื้นที่การเรยีนรู้ (Siam Hacker Space) ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ" 
2.โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบตัิงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศ(ส านักหอสมุดมหาวทิยาลัยสยาม)  ปี
การศึกษา2560” 
3. โครงการ “การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยั
สยาม) ปีการศึกษา 2560” 

7.แผนบริหารความเสี่ยง 
(SU-ERM 2) 

1. โครงการ “การบริหารจดัการความเสี่ยงของส านักทรัพยากรสาร สนเทศ (ส านักหอสมุด)  
ปีการศึกษา 2560” 

 
งบประมาณ 
                งบประมาณ   รวม   5,617,720.00   บาท 
                ใช้จ่ายจริง     รวม   2,574,086.76   บาท 
 
 

 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
1.1)   กระบวนการพัฒนาแผน   (เป้าหมาย :  5  ข้อ) 
ข้อที่ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของหน่วยงาน มีการน าแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

   

ข้อที่ 2 มีตัวบ่งชี้ของแผนงานและโครงการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

   

ข้อที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน    
ข้อที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
   

ข้อที่ 5 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 (.....5....../1) = ……5…….. 
จุดเด่น 
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ของส านักฯให้มีความชัดเจน สามารถน าไปวางแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
จุดควรพัฒนา : - 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : (ไดเ้พิ่มข้อเสนอแนะวันท่ี 4 ต.ค.. 2561) 
ควรจัดท าแผนระยะสั้น ระยะยาวของส านักฯ เพ่ือจัดท าแผนประจ าปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 
 
 

 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
2.1)    มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน (เป้าหมาย :  6  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการครอบคลุม

พันธกิจของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล    
ข้อที่ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานให้

ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ 
   

ข้อที่ 4 มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย    
ข้อที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล    
ข้อที่ 6 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 
   

 ผลการด าเนินงาน   ...........6............ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

2.2)   มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ (เป้าหมาย :  5  ข้อ)    
ข้อที่ 1 มีแผนในการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมบริการทุก

ประเภทของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุก
ประเภทของหน่วยงาน 

   

ข้อที่ 3 มีการส ารวจความต้องการจากผู้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ    
ข้อที่ 4 น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล    
ข้อที่ 5 น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน    
 ผลการด าเนินงาน   ...........5...........ขอ้    คิดเป็น ........5....... คะแนน  

2.3 ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย :  ............. )   
 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ประเมินต่องานบริการแต่ละด้าน     
 ผลการด าเนินงาน   .....3.88............  คิดเป็น ....3.88..... คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
2.4)   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหรือทรัพยากรที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ (เป้าหมาย :  5  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบ และกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามนโยบายและขั้นตอนที่ก าหนด) 

   

ข้อที่ 2 มีการด าเนินงานตามระบบ (มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ  
วารสารฯ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, VCD, DVD, ฐานข้อมูลฯ) ที่
ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ได้สัดส่วนต่อจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

   

ข้อที่ 3 มีการประเมินกระบวนการด าเนินการ (มีการส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล มี
การน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง /พัฒนาต่อไป) 

   

ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการทรัพยากรการ
เรียนรู้ (มีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA มากกว่า 1 รอบ หรือ
มีการจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการ) 

   

ข้อที่ 5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินการที่ดีขึ้น    
 ผลการด าเนินงาน   .........5........ข้อ    คิดเป็น .....5...... คะแนน    

2.5)   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
(เป้าหมาย :  6  ข้อ)   

ข้อที่ 1 มีการปรับปรุงทางกายภาพและภูมิทัศน์ โดยจัดสรรแบ่งพ้ืนที่/โซนให้เอื้อ
ต่อสภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

   

ข้อที่ 2 มีบริการเครือข่ายสัญญาณไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในห้องสมุด 

   

ข้อที่ 3 มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
เพ่ือการใช้งานสารสนเทศออนไลน์ 

   

ข้อที่ 4 มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการให้บริการแบบ OPEN    
ข้อที่ 5 มีการปรับปรุงและลดขั้นตอนการบริการ ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น    
ข้อที่ 6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และฝึกอบรมการใช้งานและการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ 
   

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

2.6) 
การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 
เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน (เป้าหมาย :  5  ข้อ)   



ข้อที่ 1 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1) การก าหนดทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวิจัยและการเรียนการ
สอน 
2) การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3) การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
4) การประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ    

ข้อที่ 2 2. มีการด าเนินงานตามระบบ    
ข้อที่ 3 มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน    
ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน    
ข้อที่ 5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินงานที่ดี

ขึ้น    
 ผลการด าเนินงาน  ..........5.............  คิดเป็น ......5......... คะแนน    
 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 (....28.88..../6) = ……4.81…….. 
จุดเด่น 
- มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ในลักษณะศูนย์ฝึกอบรม 
- มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพ่ือการบริการแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากข้ึน เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับ
กลุ่ม TU-THAIPUL ทีเ่ห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด
(ระบบ EDS) 
 
จุดควรพัฒนา : 
ส านักฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้มากข้ึน และควรเพิ่มการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ  
- ตัวบ่งชี้ 2.4-2.6 ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณของ software และ hardware เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 
- ควรมีการให้การอบรม education application ส าหรับการศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งจัดกลุ่มตามพ้ืนฐานของผู้เข้าอบรม 
 

 



ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 

 

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่ม ี ข้อเสนอแนะ 
3.1)   ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  (เป้าหมาย :  6 ข้อ)   
ข้อที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเปน็ฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันาหน่วยงาน 

   

ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนนิงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

   

ข้อที่ 3 ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

   

ข้อที่ 4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

   

ข้อที่ 5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

   

ข้อที่ 6 กรรมการหน่วยงานประเมนิผลการบริหารงานของคณะและผูบ้ริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

   

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ข้อ    คิดเป็น ......4......... คะแนน    

3.2)   การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้  (เป้าหมาย :  5  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับพันธกิจของหน่วยงาน 
   

ข้อที่ 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานชัดเจนตามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

   

ข้อที่ 3 มีการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   

ข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   

ข้อที่ 5 มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   

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



 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.3)   ระบบการพัฒนาบุคลากร  (เป้าหมาย :  7  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน    
ข้อที่ 2 การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด    
ข้อที่ 3 มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   

ข้อที่ 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   

ข้อที่ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร    
ข้อที่ 6 มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร    
ข้อที่ 7 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร    

 ผลการด าเนินงาน   ...........7............ขอ้    คิดเป็น ........5....... คะแนน    
3.4)   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (เป้าหมาย :  5  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

หน่วยงาน การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  

   

ข้อที่ 2 มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    
ข้อที่ 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
   

ข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี
ก าหนด 

   

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ขอ้    คิดเป็น .....5.......... คะแนน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
3.5) ระบบบริหารความเสี่ยง   (เป้าหมาย :  5  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง    
ข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
    - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
   - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

   

ข้อที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   

ข้อที่ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

   

ข้อที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีความเสียง
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ประเด็น 

   

 ผลการด าเนินงาน   ..........5.............ขอ้    คิดเป็น .....5.......... คะแนน    
3.6) ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เป้าหมาย :  7  ข้อ)   
ข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
   

ข้อที่ 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

   

ข้อที่ 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน    
ข้อที่ 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย                                                     
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ                                    
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

สถาบันตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สถาบันก าหนด 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

   



 ตัวบ่งชี้คุณภาพ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
ข้อที่ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 

และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 

   

ข้อที่ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

   

ข้อที่ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

   

 ผลการด าเนินงาน   ...........7............ขอ้    คิดเป็น .......5........ คะแนน    

 คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 (...29.../6) = …4.83... 
จุดเด่น 
มีการก าหนดบุคลากรในการพัฒนาอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 
 
จุดควรพัฒนา : 
ควรขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการอ่ืนๆ เพ่ือต่อยอดและ
ขยายผล  
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : - 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (..5.../...1...)  

= 5 

(..5.../..1....)  

= 5 

 ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (..28.88.../..6....)  

= 4.81  

(..28.88.../..6....) 

= 4.81 

 ตัวบ่งช้ี 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆของหน่วยงาน  

  

 ตัวบ่งช้ี 2.2 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ   

 ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 ตัวบ่งช้ี 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

  

 ตัวบ่งช้ี 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู้และ
ส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

  

 ตัวบ่งช้ี 2.6 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 

  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ (..29.../..6....) 

= 4.83 

(..29.../...6...) 

= 4.83 

 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน   

 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเปน็องค์กรการเรยีนรู้   

 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร   

 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   

 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง   

 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

 ผลการประเมิน (..62.88../..13..) 

= 4.84 

(..62.88../..13..) 

= 4.84 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 


