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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัส่วนงาน 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 

 
๑. บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินคุณภาพระดับส่วนงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่สาํนักหอสมุดได้จัดเตรียม ประกอบด้วย เอกสารการประเมินตนเอง
การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ตัวแทนคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
ผู้บริหารสํานักหอสมุด บุคลากร ผู้ใช้บริการทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 ในการประเมินได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับส่วนงาน และใน    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีหลัก   
4 ตัวบ่งช้ีประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ และตัวบ่งช้ีเลือก 1 ตัวบ่งช้ี รายงานผลความสําเร็จเป็นร้อยละของ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และประเมินร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแผนยทุธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย และผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ประเมินแยกตามตัวบ่งช้ีดังน้ี 

ตัวบ่งช้ีหลักจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงาน 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารส่วนงาน 

C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของส่วนงาน 

และตัวบ่งช้ีหลัก 1 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 คือ 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

สําหรับตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับ 7  
 
 ผลการประเมนิตามตัวบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.67 
  
 สําหรับผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด จุดแข็งและเรือ่งที่สามารถปรับปรุงได้ มีดังน้ี 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารระดับสูงของสํานักหอสมุดมีภาวะผู้นําและสามารถบริหารจัดการห้องสมุดไปสู่เป้าหมาย  
2. สํานักหอสมุดมีการจัดบริการเชิงรุกที่หลากหลายตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้  
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนา

บริการใหม่ๆ  หรือนวัตกรรม รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ใช้บรกิาร  



๔ 
 

๔. ระบบส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของบุคลากร รวมทั้งสวัสดิการเพ่ิมเติม
จากระบบของมหาวิทยาลัย 

 
เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้

1. วิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กรตามบริบทของสํานักหอสมุดในแต่ละประเด็นคําถามเฉพาะที่
สําคัญเท่าน้ัน ที่ทําให้บุคลากรในสํานักหอสมุดรู้จักและเขา้ใจสํานักหอสมุดตรงกัน ประมาณ 10 หน้า  

2. การศึกษาและทําความเข้าใจเกณฑ์ประเมินตามระบบ CUPT-QA/พัฒนากระบวนการดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA ให้มีประสทิธิภาพต่อไป 
 3. การพัฒนาตัวช้ีวัดในส่วนที่เป็นพันธกิจหลักของสํานักหอสมุดให้มคีวามท้าทาย สะท้อนคุณภาพ/
ผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงานตามบริบท/อัตลักษณ์/สมรรถนะหลักและการบรรลุวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด 

4. การเช่ือมโยงและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดทั้งในส่วนการบริหารจัดการและในส่วนที่
เป็นกระบวนการหลัก (Core Process) ตามบริบทหรือพันธกิจของสํานักหอสมุดว่าผลการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือสอดคลอ้งกันหรือไม่ เช่น ผลการดําเนินงานในสว่นที่เป็นการพัฒนาและการวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

5. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอและ
พร้อมที่นํามาจะวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพต่อไป 

6. ระบบการประเมินและรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผน 
 
2. รายนามคณะผูป้ระเมิน 
 1. อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์        ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. อาจารย์พรทิพย์  พันธ์ุยุรา   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 4. นางสมหมาย  ลิม้ปิติพานิชย์  เลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
3. บทนาํ 

3.1 ประวัติความเปน็มา 
พุทธศักราช 2498 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้รับการสถาปนา เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่ง

แรกของประเทศไทย ในขณะนั้นห้องสมุดเป็นห้องอ่านหนังสือห้องหน่ึงในอาคารวิทยาลัยบางแสน (ปัจจุบันคือ
อาคารอนุรักษ์) ต่อมาวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน เมื่อพุทธศักราช 2519 และในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย
บูรพา สํานักหอสมุดจึงได้รับการยกฐานะให้มีฐานะเทียบเท่าคณะมีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและให้บริการศูนย์การเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปัจจุบันสํานักหอสมุดเปิดใหบ้ริการในอาคารเทพรัตนราชสุดา พ้ืนที่การให้บริการ 13,500 ตารางเมตร 
มีที่น่ังอ่านหนังสือ 2,000 ทีน่ั่ง มีทรัพยากรสารสนเทศซึง่ประกอบด้วยหนังสือทั้งภาษาไทย หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสือ่มัลติมีเดีย จํานวน 500,000 รายการ วารสาร
อิเล็กทรอนิกสม์ากกว่า 100,000 ช่ือเรื่องและฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสท์ี่รวบรวมทั้งเอกสารฉบับเต็มและ
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สาระสังเขปบรรณานุกรม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 
30 ฐาน ที่มสีารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงมากกว่า 1,000,000 รายการ 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีภารกิจหลัก ดังน้ี คือ 
 ๑.  จัดสํานักหอสมุดให้เป็นศนูย์รวมวิชาการการให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย (Smart Library)                     
 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลยับูรพา 

 
วิสัยทศัน ์

 

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ 
ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

 
ค่านิยม 

 

SERVICE 
S = Service mind (จิตบริการ) 
E = Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) 
R = Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
V = Vision focus (มุ่งสู่วิสัยทัศน์) 
I = Integrity (ความซื่อสัตย์)          
C = Collaboration (ความร่วมมอื)   
E = Efficiency (ประสิทธิภาพ) 

 
พันธกิจ 

  

 1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจหลัก ดังน้ี คือ 
     (๑) ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการ

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
               (๒) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               (๓) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง 
 



๖ 
 
 2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพทางวิชาการ และงานวิจัย 

 3.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย 

 4.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ช้เขา้ถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตาม 
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5.  สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 
4. ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัส่วนงาน ตามตัวบ่งชีห้ลกั และตัวบง่ชี้เลือก ของระบบ 
CUPT QA และตามตัวบง่ชี้คณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการหลกั 
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินคุณภาพของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันจันทร์ที่  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
รายงานผลการประเมินโดยมีข้อมลูที่ได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และ
การสัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินน้ีดําเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับส่วนงาน ด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือก 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งประเมินด้วย
ระดับ 7 ระดับ และผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี โดยมี   
ผลการประเมนิดังน้ี 
 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี ้
ระดบั 

ประเมินตนเอง 

ระดบั 
ประเมินโดย
กรรมการ 

ตัวบ่งชีห้ลัก   
C .8  การบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน   
   C .8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงาน 3 3 
   C .8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 4 3 
C .9  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 3 3 
C .10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 7 2 
C .12  การบริการวิชาการแก่สังคมของส่วนงาน 4 3 
ตัวบ่งชี้เลือก   
S .4  การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7 7 



๗ 
 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวบง่ชี้คณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการหลกั  
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

 

ประเมินโดย
กรรมการ 

 
 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

CP1 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 CP1.1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
                  CP1.1.1 กระบวนการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
                   ตัวบ่งชี้ท่ี S1 : ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซ้ือสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
                   ตัวบ่งชี้ท่ี I1 :  มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี S1 
 ร้อยละ  
100 

5,772 ร้อยละ 
100  5 5  

5,772 

ตัวบ่งชี้ท่ี I1 
มีการดําเนินการ
ครบท้ัง 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบท้ัง 5 ข้อ  5 5  

CP1.2 กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
                   CP1.2.1 กระบวนการวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
                    ตัวบ่งชี้ท่ี O1 :  ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
                    ตัวบ่งชี้ท่ี O2 :  ระยะเวลาในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและลงรายการบรรณานุกรม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี O1 
≥ร้อยละ 95  1,085 ร้อยละ 

92.74 X 4 4  
1,170 

ตัวบ่งชี้ท่ี O2 
5 วัน 524 0.09 วัน 

 5 5  
5,605 

CP2 กระบวนการให้บริการของห้องสมุด 
       CP2.1 กระบวนการบริการผู้ใช้ (User Services) 
                ตัวบ่งชี้ท่ี C1 :  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี C1 
ค่าเฉลี่ย  

4.51-5.00 
ค่าเฉลี่ย 
3.92 

X 4 4 
 

CP2 กระบวนการให้บริการของห้องสมุด 
CP2.2 การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
               CP2.2.2 กระบวนการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information literacy) 
                ตัวบ่งชี้ท่ี C1 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับการปฐมนิเทศต่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี C1 
 ผลการประเมิน

ระหว่าง 
4.51-5.00 

 
4.67  5 5 

 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.67 4.67  

 
 



๘ 
 
5. จุดแขง็ และเรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได ้
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับส่วนงาน ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งช้ีหลัก 4 ตัวบ่งช้ี และ  
ตัวบ่งช้ีเลือก 1 ตัวบ่งช้ี โดยผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดแข็ง และเรือ่งที่ 
สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังน้ี 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้
P.1 ลักษณะขององค์กร  

- 
 
 
 
 

วิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กรตาม
บริบทของสํานักหอสมุดในแต่ละประเด็น
คําถามเฉพาะที่สําคัญเท่าน้ัน ที่ทําให้
บุคลากรในสํานักหอสมุดรู้จกัและเข้าใจ
สํานักหอสมุดตรงกัน ประมาณ 10 หน้า 
(เท่าที่ส่วนงานมีข้อมูล อะไรที่ไม่มี/ตอบ
ไม่ได้ให้นําประเด็นเหล่าน้ันไปวางแผน
ปรับปรุงต่อไป 
เช่น P.1 ก(1) บริการหลัก ระบุบริการที่
สําคัญเท่าน้ัน บริการหลักที่ระบุต้องมี
ผู้รับบริการ และการนําส่งบริการ  
P.1 ก(3) ปัจจัยที่ทําให้บุคลากรมีความ
ผูกพัน และวิเคราะห์จําแนกตามกลุ่ม
บุคลากร เป็นต้น 
 
บริบทเชิงกลยุทธ์ P2.ข ความท้าทายและ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
ร่วมวิเคราะห์ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้ครอบคลุม บริการ
หลักการปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และบุคลากร รวมทั้งวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขัน ที่เป็นปัจจัย/
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุด 

P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้
ตัวบ่งชีห้ลัก 
C.8 การบริหารและ
จัดการของผู้บริหารส่วน
งาน 

- - 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจําส่วน
งาน 

-กรรมการประจําสํานักหอสมดุปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ และมีส่วนช่วย
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
สํานักหอสมุดไปสู่เป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง 

-ศึกษาและทําความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินจากคู่มือ 

 
 

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส่วนงาน 

-ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นํา -ศึกษาและทําความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินจากคู่มือ 
- การแสวงหาข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลกั (Key Stakeholder) 
ตามท่ีระบุในโครงร่างองค์กร เพ่ือนําข้อมูล
มาใช้ในการบรหิารงานให้ตอบสนองความ
คาดหวัง 

C.9 ผลการบรหิารและ
จัดการของผู้บริหาร 
ส่วนงาน 

-การพัฒนาบริการ นวัตกรรมใหม่  
 
 

-ศึกษาและทําความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินจากคู่มือ 
- กระบวนการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้
คนและองค์กรเกิดการเรียนรู้และการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับการ
บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของ
สํานักหอสมุด  
-ระบบ/กระบวนการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน HRD & HRM และ
นําผลไปปรับปรุง 

C.10 บุคลากรได้รับ 
การพัฒนา 

-ระบบส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองและความก้าวหน้าของบุคลากร 
รวมทั้งสวัสดิการเพ่ิมเติมจากระบบของ
มหาวิทยาลัย 

-การกําหนดสมรรถนะบุคลากรราย
ตําแหน่ง และการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด
ที่กําหนด เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพ
รองรับการขับเคลื่อน Vision ของ
สํานักหอสมุดไปสู่เป้าหมาย 



๑๐ 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้
C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
ส่วนงาน 

-การจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความ
หลากหลาย โดยให้ส่วนงานเข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น บางโครงการได้รับรางวัล
จากการประชุมวิชาการ PULINET ในปี 
พ.ศ. 2559 

- การประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิด
จากการบริการวิชาการ นอกเหนือจาก
การประเมินความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้เลือก 
S .4  การดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- - 

 
ตัวบ่งชี้คณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการหลกัห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้
ตัวบ่งช้ีที่ S1 : ร้อยละ
ของทรัพยากร
สารสนเทศทีจ่ดัซื้อ
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน 

- - 

ตัวบ่งช้ีที่ I1 :  มีระบบ
และกลไกในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- - 

ตัวบ่งช้ีที่ O1 :  ร้อยละ
ของความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- -การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานอย่าง
น้อย 3 ปี เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ O2 :  
ระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศและลง
รายการบรรณานุกรม 

- -การควบคุมคณุภาพกระบวนการทํางานที่
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองทั้งกระบวนการ 
เช่น ต้ังแต่กระบวนการจัดซื้อ หรือ เมื่อ
ได้รับตัวเล่มจนออกบริการ 
-การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงาน
อย่างน้อย 3 ปี และการเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับห้องสมุดอ่ืนที่มีผลการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศเพ่ือปรับเกณฑ์การวัด
ให้เหมาะสมต่อไป 



๑๑ 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได ้
ตัวบ่งช้ีที่ C1 :  ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

- -การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจําแนก
ตามกลุ่มผูใ้ช้ตามท่ีระบุในโครงร่างองค์กร 
และการเก็บมลูอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ C1 :  ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับ
การปฐมนิเทศต่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

- -การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจําแนก
ตามกลุ่มผูใ้ช้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและการ
เก็บมูลอย่างน้อย 3 ปีเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
1. กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด 
 

กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕8 
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 
เวลา กิจกรรม

08.30 น.–09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร ณ ห้องประชุม 707 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนะนํากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                  
ปีการศึกษา 2558 ของส่วนงานจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  

09.00 น.–09.30 น. สัมภาษณ์ผู้บรหิารส่วนงาน กรรมการประจาํสํานักหอสมุด 
09.30 น.–10.00 น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ (อาจารย์)
10.00 น.–10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 น.–10.45 น. สัมภาษณ์บุคลากรสํานักหอสมุด
10.45 น.–12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐานเพ่ิมเติม 
12.00 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.–13.30น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ (นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน )
13.30 น.–15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมนิฯ 

(consensus) (พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 น.–14.15 น.)
15.30 น.–16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เบ้ืองต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร ใหข้้อเสนอแนะ และปดิการ
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
2. บันทกึภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) 
 

สัมภาษณ์กรรมการประจาํสํานักหอสมุด 
ความคดิเหน็ในการร่วมเป็นคณะกรรมการประจําสาํนกัหอสมุด 

 1. มีส่วนช่วยขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ของสํานักหอสมุด โดยให้คําช้ีแนะเพ่ือการปรับปรุงในด้านการ
บริหารจัดการของห้องสมุด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร 
 2. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดมีการประชุมตามกําหนดเวลาและได้ร่วมพิจารณากฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ เก่ียวกับการบริการห้องสมุด ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 3. ได้รับทราบผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด และได้นําผลไปพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงาน  
 4. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดมีความทุ่มเทในการบริหาร และบุคลากรสาํนักหอสมุดปฏิบัติงานช่วงยาว
หลายช่ัวโมง เน่ืองจากสํานักหอสมุดเปิดทําการนอกเวลาราชการ 

 
สัมภาษณ์ผู้บริหารสว่นงาน 

 1. ในการจัดทาํโครงร่างองค์กรของสํานักหอสมุดเริ่มด้วยรับการอบรมจากวิทยากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งทางสํานักหอสมุดเป็นผู้จัดการอบรมให้แก่บุคลากร  จากน้ันคณะทํางานนําโดยผู้ช่วย
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดําเนินการเรียบเรียงโดยประสานจัดการขอข้อมูลจากผู้เก่ียวข้อง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับต่าง ๆ  พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบแก้ไข 

2. การก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด คํานึงถึงการเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยบุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ มจีติสํานึกในการให้บริการ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มี Best Practice เป็นต้น  
นอกจากน้ีสํานักหอสมุดยังใหค้วามสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ี  จะ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

3. การประเมิน KPI รายบุคคลเป็นการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรกับ
ผู้อํานวยการ 

4. ค่านิยมขององค์กรได้รับการกําหนดโดยการประชุมร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ และส่งเสริมค่านิยม
ขององค์กรให้แก่บุคลากรด้วยการสื่อสารในการประชุมบุคลากรซึ่งกําหนดเป็นระยะๆ ตลอดปี ร่วมกับกิจกรรม 
KM  การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น 

5. สมรรถนะหลักขององค์กรกําหนดจากภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
6. มีการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการทํางานเช่น 

- ใหค้่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
- มอบหมายงานตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
- ส่งเสริมใหม้คีวามก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 
- ดูแลบุคลากรที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมอบหมายภาระงานให้อย่างเหมาะสม 
- จัดสรรทุนการศึกษาต่อให้กับบุคลากร 
- ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่บุคลากร เพ่ือทําผลงานทางวิชาการในการก้าวสู่ตําแหน่งที่

สูงขึ้น 



๑๖ 
 

7. ระบบการประเมินผู้อํานวยการเพ่ือขึ้นเงินเดือนประจําปี ผู้อํานวยการจะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงต่อมหาวิทยาลัย 

8. เอกลักษณข์องสํานักหอสมุด ได้แก่ Library as Place  ด้วยการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

 9. มีกระบวนการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ การจัดการอบรมโดยมี
หลักสูตรและกาํหนดการท่ีชัดเจน รวมถึงจัดการอบรมตามการร้องขอ และการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
ทั้งน้ีได้กําหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องผ่านการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศจากสํานักหอสมุดก่อน
จบการศึกษา 

 10. การเลือก KPI pulinet ทั้ง 6 ตัวบ่งช้ี สํานักหอสมุดคํานึงถึงความสําคัญของกระบวนการการ
ให้บริการห้องสมุดที่ควรได้รบัการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การใหบ้ริการมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

 11. ไฟฟ้าดับเป็นความเสี่ยงของสํานักหอสมุด เน่ืองจากไฟฟ้าดับจะมีผลต่อความเสื่อมของอุปกรณ์
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลอย่างย่ิงต่อการให้บริการห้องสมุด 

 
สัมภาษณ์บุคลากรสํานกัหอสมุด 

1. ได้รับการพัฒนาตามสายวิชาชีพโดยมีการสอบถามความต้องการในการพัฒนา 
2. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุดในการมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ  
3. ยังไม่มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลกรรายบุคคล 
4. มีการติดตามผลจากการพัฒนาบุคลากร โดยการเล่าสู่กันฟังหลังจากได้ไปอบรมสัมมนา 
5. กระบวนการในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร นอกเหนือจากค่าตอบแทน คือ ดูแลเรื่อง

การประกันสุขภาพ ประกันชีวิตซึ่งเป็นแบบปีต่อปี นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยประกันอุบัติเหตุให้ นอกจากน้ี มี
สวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสํานักหอสมดุด้วย เช่น ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าสงเคราะห์ในโอกาสต่าง ๆ 

6. ปฏิบัติงานหนักเป็นบางช่วงเวลา บุคลากรบางคนให้บริการถึงเวลาสี่ทุ่ม แต่สามารถปฏิบัติได้ตาม
หน้าที่ 

7. มีระบบการสื่อสารในห้องสมุดด้วยโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค และยังมีเอกสารแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
ทําให้รับทราบข่าวสารหลายช่องทาง ทันต่อเวลา 

 
สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 

อาจารย์ 
1. ใช้บริการยืม-คืน ส่วนใหญ่จะสืบค้นข้อมูลมาก่อน ได้รับบริการเป็นอย่างดี 
2. ใช้บริการฐานข้อมูลบ่อย เช่น Springer Link 
3. ไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการยืมระหว่างห้องสมุด ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
4.  คัดเลือกและเสนอรายช่ือหนังสือให้สํานักหอสมุดสั่งซื้อ แต่ไม่ได้รับการแจ้งกลับ ว่าได้หรือไม่ได้ 

เพราะอะไร 
 5. ใช้บริการห้องสมุดมานาน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุก ๆ ด้าน 
 6. สํานักหอสมุดควรเข้มงวดเรื่องการแต่งกายของนิสิตให้มากขึ้น เช่น นิสิตที่นุ่งสั้น  

7. เจ้าหน้าที่หอ้งสมุดมีมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 8. สถานที่ค่อนข้างแออัดในช่วงสอบ 



๑๗ 
 
 9. สํานักหอสมุดควรมีมาตรการ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นิสิตใช้หนังสือภาษาต่างประเทศ
ให้มากขึ้น 
 10. สํานักหอสมุดเปิดโอกาสให้อาจารย์นิสิตมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ 
 11. การใช้บรกิารของนิสิต บางครั้งมีกิริยา มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดที่ไม่เหมาะสม  เจ้าหน้าที ่   
ไม่สามารถควบคุมได้ 
 12. สํานักหอสมุดมีการปรับปรุงด้านสถานที่และบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจูงใจให้นิสติเข้าใช้ 
 
บคุลากรสายสนบัสนนุ 

1. ค่อนข้างลําบากเวลาค้นหาหนังสือ ช่องว่างระหว่างช้ันค่อนข้างแคบและ label ตัวอักษรค่อนข้างเล็ก 
๒. การคืนหนังสือผ่านตู้รับคืน ตัวเล่มกระแทกกับตู้ค่อนข้างแรงอาจทําให้หนังสือชํารุด 
๓. อยากให้จัดกิจกรรมนอกเวลาราชการบ้าง เช่น การอบรมซ่อมหนังสือ เน่ืองจากในเวลาราชการ         

ไม่สามารถมาได้  
๔. อยากให้มีลฟิต์บริการบริเวณช้ัน 1 
๕. ส่วนมากใช้บริการซีดีภาพยนตร์ หนังสือเด็ก นวนิยาย ความรู้ทั่วไป 
๖. การบริการทั่วไปดี ห้องนํ้าสะอาด แอร์เย็น มีเสียงดังบ้างช่วงสอบ 
 

นิสติระดบัปรญิญาโท  
1. ใช้บริการเกือบทุกวัน อ่านหนังสือ เจ้าหน้าที่ให้บริการดี อยากฝากเรื่องหนังสือบางเร่ืองไม่เพียงพอ 

ควรเพ่ิมจํานวน copy ให้มากขึ้น 
2. ส่วนมากใช้บริการหนังสือเก่า เน่ืองจากเรียนไทยคดีศึกษา 
 

นิสติระดบัปรญิญาตรี 
 1. ในเวลาบรกิารปกติคนจะน้อย แต่ช่วงสอบคนเยอะมาก ส่วนใหญ่ใช้บริการช้ัน 6 

2. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในการจองหนังสือ ห้องนํ้าสะอาด 
3. อุปกรณ์บางประเภทท่ีให้บริการชํารุดบ่อย และไม่พรอ้มใช้งาน เช่น tablet อยากให้มีการซ่อม  
4. ระบบแสกนบัตรเข้าใช้สํานักหอสมุดขัดข้องบ่อย ทําให้ต้องรอและแออัดช่วงเข้าใช้บริการ 
5. สามารถค้นหาตัวเล่มหนังสือจากช้ันได้สะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
3. ประมวลภาพการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด 
 

      
 

 
 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนะนํากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดบรรยายสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2558  



๑๙ 
 
 

 
 

 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเบ้ืองต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร 
และบุคลากร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่๑๗๐๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
----------------------------  

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
ส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
 

๑. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ช่วงบ่าย) 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 
 ๓.  ดร.ฉัตรกมล  สิงห์น้อย    กรรมการ 
 

๒. ส านักงานอธิการบดี  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า) 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ า    กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 

 
๓. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์    ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๒.  ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง      กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์ กรรมการ 
๔.   นางวรภร  พิมพา     เลขานุการ 
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๔. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  อาจารย์กฤติกา  หงษโ์ต       กรรมการ 
๔.  นางจุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศมี   เลขานุการ 
 

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ดร.พัชรวดี  พูลส าราญ    กรรมการ 
๔.  ดร.อรสุรางค์  โสภิพันธ์    เลขานุการ 

 
๖. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์ ประธานกรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.วส ุ อุดมเพทายกุล    กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม    กรรมการ 
 

๗. คณะพยาบาลศาสตร์  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  อาจารย์ทัศวิญา  พัดเกาะ    กรรมการ 
๔.   นายตฤน  ศิริพงษ์    เลขานุการ 
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๘. คณะเภสัชศาสตร์  วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  อนุวงศ์  ประธานกรรมการ 

   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์     กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม     กรรมการ 
 ๔.  เภสชักรหญิง ดร.นภัสสร  ฉันทธ ารงศิริ  เลขานุการ 
 

๙. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนั่น  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  มีถม  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 

 ๔.  นางสาวกิตติยา  เพชรดี    เลขานุการ 
 

๑๐. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์ ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธติินันธุ์  ชาญโกศล  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ภัทราวดี  มากมี    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวพลินภรณ์  รุจินันวรีย์   เลขานุการ 
 

๑๑. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ดร.พินิจ  ดวงจินดา    ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 
 

๑๒. คณะโลจิสติกส์  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี  มานะไตรนนท์ ประธานกรรมการ 

   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.น าโชค  วัฒนานัย    กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.นภิา  มหารัชพงศ ์    กรรมการ 



  

- ๔ - 
 

๑๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ  วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ   ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  อาจารย์วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ   กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ กรรมการ 
๔.   นางสาวอรอนงค ์ ร้อยทา    เลขานุการ 

 
๑๔. คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสมฤดี  หวานระรื่น   เลขานุการ 
 

๑๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร กรรมการ 

๔.  นายสถาพร  จันทร์พฤกษา   เลขานุการ 
 

๑๖. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา  วสุศรี  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี  เนติโสภากุล  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
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๑๗. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  แสงประไพทิพย์  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.เจนวิทย์  นวลแสง    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกานดา  ไชยนิสงค ์   เลขานุการ 
 

๑๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์      ประธานกรรมการ 

   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย      กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  เภสชักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท  หวลบุตตา  กรรมการ 
 ๔.  นางนิสรา  ทองค า        เลขานุการ 
 

๑๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์  วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา  คชประเสริฐ กรรมการ 
๔.  นางสาวนัชพร  อ่ิมกมล    เลขานุการ 
 

๒๐. คณะศึกษาศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
๔.  นางสาวจารุวรรณ  ธรรมศิล   เลขานุการ 
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๒๑. คณะสหเวชศาสตร์  วันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินันท์  พงศ์เมธีกุล  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี   กรรมการ 

 

๒๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์   กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร กรรมการ 
 ๔.  นายเอกลักษณ์  จุ่นเจริญ    เลขานุการ 
 

๒๓. คณะอัญมณี  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข   ประธานกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ดร.สจุิตรา  ศรีสังข ์    กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 
๒๔. คณะดนตรีและการแสดง  วันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์  ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ  กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 
๔.   นางสาวชลันดา  พันธุ์พานิช   เลขานุการ 

 
๒๕. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  วันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข        เลขานุการ 
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๒๖. วิทยาลัยนานาชาติ  วันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. รองศาสตราจารย์ศจีมาจ  ณ วิเชียร  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกลุ กรรมการ 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  กรรมการ 

 ๔.  นายสุทธิจิตต์  รอดผัน    เลขานุการ 
 

๒๗. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  วันที ่๔ – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  วิริยะอ าไพวงศ์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ภัทราวดี  มากมี    กรรมการ 
 ๔.  นางสาววชัรี  ก าจัดโศรก         เลขานุการ 
 

๒๘. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 

 
๒๙. สถาบันภาษา  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 

 
๓๐. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  ตันประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุางคนา  ธรรมลิขิต กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  กรรมการ 
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๓๑. ส านักคอมพิวเตอร์  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  ประธานกรรมการ 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 

 
๓๒. ส านักบริการวิชาการ  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา  เจริญวัฒนะ กรรมการ 

 ๔.   นางสาวสุรางค์รัตน์  เสมอวงษ์   เลขานุการ 
 

๓๓. ส านักหอสมุด  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  กรรมการ 
๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา    กรรมการ 
๔.  นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์   เลขานุการ 

 
๓๔. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ   

วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม  มูลเมือง  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ  กรรมการ 
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  ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  
เพ่ือการให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา แก่ส่วนงานและขอข้อมูล
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีข้อมูลของส่วนงานไม่สมบูรณ์ 
  ๒.  จัดท าก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓.  ท าการตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจประเมิน เพื่อยืนยันสภาพจริง 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.  วิเคราะห์ แสดงจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงในการด าเนินการจัดการศึกษาภายใน 
ของส่วนงาน ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 
  ๕.  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  โดยให้คณะกรรมการฯ มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๕๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้มีอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
  ระดับส่วนงาน 

๑. ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๕,๐๐๐  บาท 
๒. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คนละ ๔,๐๐๐  บาท 
๓. กรรมการ (บุคคลภายใน)  คนละ ๒,๐๐๐  บาท 
๔. เลขานุการ    คนละ ๑,๐๐๐  บาท 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือจนกว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
  หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      (ลงชื่อ)                 สมพล  พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                            ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 


