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มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค 
(PULINET)  นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับส่วนงานในมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน โดยมีสาระสาํคัญ 4 ส่วน ได้แก่          
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

สํานักหอสมุด มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จะเป็นเอกสารสําคัญทีแ่สดงถึงการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น และความม่ันใจในมาตรฐาน
และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ในอีกช่องทางหน่ึง 
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ในปีการศึกษา ๒๕๕8 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากร จํานวน 62 คน จําแนกเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 5 คน (ผู้บริหาร 1 คน สงักัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา) บรรณารักษ์ 
จํานวน 15 คน สนับสนุนงานห้องสมุด จํานวน 28 คน สนับสนุนงานบริหาร จํานวน 10 คน และ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน  ส่วนงานได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕8 รวมทั้งสิน้ 
71,052,600 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 2,722,200 บาท  งบประมาณเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล 3,673,900 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
64,656,500 บาท  
 
 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT 
 ผลการประเมินทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ีได้แก่  
ตัวบ่งช้ี C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย     ระดับ 3 
   ตัวบ่งช้ี C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ   ระดับ 3 
   ตัวบ่งช้ี C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ       ระดับ 4 
ตัวบ่งช้ี C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ      ระดับ 3 
ตัวบ่งช้ี C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา      ระดับ 7 
ตัวบ่งช้ี C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ      ระดับ 4 
ตัวบ่งช้ี S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ระดับ 7 
 

 สําหรับผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) รวมจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย เทา่กับ 4.67 
 

จุดเด่น และจุดทีค่วรพฒันา  
 จุดเด่น 

1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดแผนให้แก่บุคลากรทุกคนได้ทราบและมีส่วนรว่มในการปรับปรุงแผน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการ
จัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 3. มีบริการเชิงรุกที่หลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้บริการสารสนเทศ 
 4. มีร้านค้าสวัสดิการ Café@Library ที่ดําเนินการโดยบุคลากรของสํานักหอสมุด ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถจัดหารายได้ให้กับส่วนงานอีกด้วย 
 จุดทีค่วรพฒันา  
 1. การดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ สาํนักหอสมุดดําเนินการอย่างต่อเน่ือง แต่ควรมีการ
ดําเนินงานให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 2. จํานวนผู้ใช้บริการที่เข้ารับการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศยังมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณ
นิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
คํานยิามวิสัยทศันแ์ละขอบเขตการดาํเนนิการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลกัของภาคตะวันออกของประเทศไทย ทีมุ่่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สําคญั 7 ด้าน  
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์์ที่ว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มคีวามเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างมั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์์ฉบับน้ี คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผล 
การดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พนัธกิจมหาวิทยาลัยบรูพา 
 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มคีวามเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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ส่วนที่  1 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
P.1 ลกัษณะขององคก์ร 

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
พุทธศักราช 2498 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้รับการสถาปนา เป็นมหาวิทยาลัย

ภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ในขณะน้ันห้องสมุดเป็นห้องอ่านหนังสือห้องหน่ึงในอาคารวิทยาลัย
บางแสน (ปัจจบัุนคืออาคารอนุรักษ์) ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อพุทธศักราช 2519 และในปีพุทธศักราช 
2533 ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุดจึงได้รับการยกฐานะให้มีฐานะ
เทียบเท่าคณะมีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการศูนย์การเรียนรู้        
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย สง่เสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปัจจุบันสํานักหอสมุดเปิดใหบ้ริการในอาคารเทพรัตนราชสุดา พ้ืนที่การให้บริการ 13,500 
ตารางเมตร มีที่น่ังอ่านหนังสือ 2,000 ที่น่ัง มีทรัพยากรสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยหนังสือทั้ง
ภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อมลัติมีเดีย จํานวน 
500,000 รายการ วารสารอิเล็กทรอนิกสม์ากกว่า 100,000 ช่ือเรื่องและฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมทั้งเอกสารฉบับเต็มและสาระสังเขปบรรณานุกรม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมหลกัสูตร
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 ฐาน ที่มสีารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าและอ้างอิงมากกว่า 1,000,000 รายการ 
 
P.1ก (1) บรกิารหลกัของสาํนกัหอสมุด 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามภีารกิจหลัก ดังน้ี คือ 
 ๑.  จัดสํานักหอสมุดให้เป็นศนูย์รวมวิชาการการให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย (Smart Library)                     
 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลยั
บูรพา 
 สํานักหอสมุดบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยเปิดให้ผู้ใช้เข้ารับบริการโดยตรง รับบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังแสดงในตาราง P.1-1 
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ตาราง P.1-1 บริการของสํานักหอสมุดและวิธีในการจัดการบริการต่าง ๆ 
บริการของสาํนักหอสมุด วิธีในการจัดการบริการต่าง ๆ 

1. บรกิารส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด 
    1.1  บรกิารยืม-คืน และส่งเสริมการใชบ้รกิารหอ้งสมุด เป็นบริการท่ีสํานักหอสมุดอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ  จํานวน 15 บริการ ดังน้ี 
1. บริการเพ่ิมข้อมูล/ทําบัตรสมาชิก - ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 

- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. บริการให้ยืม / ยืมต่อ / รบัคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
3. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ 
4. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
5. บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูล 
6. บริการนําสง่เอกสาร (Document Delivery Service 
: DDS) เป็นบริการจัดรถตู้ไปส่งหนังสือ และวิทยานิพนธ์ 
ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร ์
7. บริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) 
8. บริการแจ้งเตือนกําหนดส่งสื่อสารสนเทศล่วงหน้า
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
9. บริการยืมปลั๊กไฟ  เป็นบรกิารที่อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่นําคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ภายใน
สํานักหอสมุด 
10. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) และ
ห้องค้นคว้าเด่ียว (Individual Study Room) 
11. บริการห้องอ่านหนังสือปรับอากาศ ช้ัน 1 เป็น
บริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใหผู้้ใช้บริการได้ใช้พ้ืนที่ห้องอ่าน
หนังสือ 101 และ 102  ในการอ่านหนังสือ ศึกษา 
ค้นคว้า และทาํรายงานได้อย่างสะดวก โดยเปิดให้บริการ
ตามเวลาการเปิดให้บริการของสํานักหอสมุด และเปิด
ตลอด 24 ช่ัวโมงในช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
 

12. บริการรถเข็นหนังสือขนาดเล็ก (Mini Book Cart) 
สําหรับใส่หนังสือ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการในการเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านหรือยืม
หนังสือจํานวนมาก 
13. บริการถุงผ้า เป็นบริการให้ยืมถุงผ้าใสห่นังสือและสื่อ
โสตทัศน์ 
14. บริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในห้องสุขา เป็น
การประชาสัมพันธ์ การให้บริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด
15. บริการนําชมและแนะนําการบริการของ
สํานักหอสมุด (Library Tour) 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
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บริการของสาํนักหอสมุด วิธีในการจัดการบริการต่าง ๆ 
16. บริการถ่ายเอกสาร 
 

- ส่งมอบผ่านคูค่วามร่วมมือไม่เป็น
ทางการ 

17. บริการยืมระหว่างห้องสมุด - ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- ส่งมอบผ่านคูค่วามร่วมมือเป็นทางการ 

    1.2 บรกิารช่วยการค้นคว้าและวิจัย (Reference & Research Services) 
- เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้า
หาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท รวมทั้งแนะนําวิธีการสืบค้นฐานขอ้มูล วิธีการ
เขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมของงานวิจัย โดยจัด
บรรณารักษ์ผูม้ีความชํานาญในการสืบค้นสารสนเทศไว้
คอยให้คําแนะนําเก่ียวกับการค้นคว้าที่เคาน์เตอร์บริการ
ตอบคําถาม 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

    1.3 บรกิารเสริมสรา้งทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 
- เป็นบริการแนะนําวิธีการสืบค้นการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการต่าง ๆ เพ่ือให้นิสติ อาจารย์ และนักวิจัย ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ในการสืบค้นสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้รับการจัดหามาอย่างคุ้มค่า โดย
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ที่ห้องสมุด
กําหนด หรือตามการร้องขอของผู้รับบริการ ตลอดจนการ
จัดทําเอกสารแนะนําการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

2. บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
ประกอบด้วยบริการ 16 บรกิาร ดังน้ี  
2.1  บริการหนังสือ - ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 

- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
2.3  บริการขอ้มูลภาคตะวันออก 
2.4  บริการสือ่โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2.5  บริการ Information in One Step เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (สมาชิกห้องสมุดกลุ่มอาจารย์ 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย) ในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุดได้อย่างรวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ 
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บริการของสาํนักหอสมุด วิธีในการจัดการบริการต่าง ๆ 
2.6  บริการ  Books Showroom  เป็นบริการหนังสือ
ใหม่ (หนังสือยอดนิยม หนังสือขายดี หนังสือได้รับรางวัล 
เป็นต้น) 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.7  บริการมมุหนังสือ Cartoon - ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.8  บริการมมุหนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) 

2.9  บริการมมุหนังสือคุณธรรม 
2.10 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile : Your 
Library on Wheels) หรือบริการหนังสือยอดฮิต จอดติด
ถึงคณะ 
2.11  บรกิาร Buu Journal Online เป็นบริการวารสาร
สถาบัน ซึ่งเป็นวารสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นําเสนอเป็นเอกสารฉบับ
เต็ม โดยเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด  
http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/?page_id=47
2.12  บรกิาร Smart & Smile by Library iPad  เป็น
บริการเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผูใ้ช้บริการในการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการที่ช้ัน 2 และช้ัน 6 
2.13  บรกิาร Smart & Smile by Library Surface RT 
เป็นบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Microsoft Surface RT 
และ iPad เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการใน
การศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยให้บริการที่ช้ัน 6 
2.14  บรกิาร Mini Home Theatre  เป็นบริการที่ให้
สมาชิกสํานักหอสมุดได้ใช้ห้อง Mini Home Theatre 
เพ่ือการเรียนรู้และความบันเทิง โดยการรองรับระบบ 
สามมิติ (3D) เครื่องเล่นรองรับ Blu-Ray ที่ให้ภาพและ
เสียงคมชัดกับขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 
2.15  บรกิารมุมห้องสมุดดิจทิัลสร้างสุข  ให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแท็บเล็ต 
2.16  บริการฐานข้อมูล ได้แก่ 
    2.16.1  บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (WEB OPAC) เป็น
บริการสืบค้นรายช่ือหนังสือ วารสาร โสตทศัน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
ที่ให้บริการในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
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บริการของสาํนักหอสมุด วิธีในการจัดการบริการต่าง ๆ 
    2.16.2  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการ
ฐานข้อมูลทีใ่หบ้ริการผ่านเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
จํานวน 32 ฐาน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย e-Journals, e-Books,     
e-Thesis, e-Research, Thai Digital Collection  
(TDC : วิทยานิพนธ์ บทความของสถาบันในสังกัด สกอ.)    

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. บรกิารสนบัสนนุการวิจัย (Research Support) 
เป็นบริการที่สนับสนุนการทาํวิจัยของอาจารย์  นักวิจัย  บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกอบด้วยบริการ 6 บริการดังน้ี 
3.1  ฐานข้อมลูนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา             
(BUU e-Portfolio) สํานักหอสมุดจัดทําขึ้นโดยใช้
โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) เป็นฐานข้อมูลที่
รวบรวมรายช่ือและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เผยแพร่ทางวารสารระดับ
นานาชาติ โดยสามารถสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลได้
โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด
http://dbsrv.lib.buu.ac.th/epfolio 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 
- ส่งมอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.2  ฐานข้อมลูงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IR) 
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถสบืค้นได้โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
http://www.lib.buu.ac.th/buuir/research 
3.3  บริการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยจัด
พ้ืนที่ให้บริการเป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ช้ัน 2 ส่วน Research 
Zone 
3.4  บริการห้องศึกษาค้นคว้าสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้บริการในพ้ืนที่ช้ัน 5 ของสาํนักหอสมุด 
3.5  บริการห้องศึกษาค้นคว้าเด่ียวสําหรับอาจารย์ 
นักวิจัย ได้ใช้พ้ืนที่ห้องค้นคว้า โดยสามารถจองการใช้ห้อง
ทางออนไลน์ 
3.6  บริการสนับสนุนค่าถ่ายเอกสารสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งใช้บริการสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
คนละ 300 บาท 
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บริการของสาํนักหอสมุด กลไกการส่งมอบใหบ้รกิาร 
4.  บริการวิชาการแกชุ่มชน 
เป็นบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุดระดับต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การให้บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ี ยังให้
บริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก การให้ความร่วมมือ 
แก่หน่วยงาน/องค์กร ในการเข้าศึกษาดูงาน ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้บุคลากรเป็นวิทยากร
บรรยายหรือฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

- ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการโดยตรง 

 
P.1ก (2) วิสัยทศัน์ ค่านิยม และพนัธกิจ 
 

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) 
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พันธกิจ 
  

 1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจหลัก ดังน้ี คือ 
     (๑) ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ 

ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
               (๒) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               (๓) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม 
การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
 2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพทางวิชาการ และงานวิจัย 

 3.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย 

 4.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ช้เขา้ถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตาม 
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5.  สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 
ตาราง P.1-2 สมรรถนะหลักขององค์กรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
1. ให้บริการทรัพยากร 
    สารสนเทศที่ทันสมัยทุกรปูแบบ  

สนับสนุนพันธกิจสํานักหอสมุดข้อที่ 3 

2. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให ้
    ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก ถูกต้อง 
    รวดเร็ว  

สนับสนุนพันธกิจสํานักหอสมุดข้อที่ 4 
 
 

3. ส่งเสริมการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย สนับสนุนพันธกิจสํานักหอสมุดข้อที่ 5 
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P.1ก (3) ลักษณะโดยรวมของผูป้ฏบิตังิาน 
 สํานักหอสมุดมีบุคลากร จํานวน 62 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน (ผู้บริหาร   
1 คน สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา) บรรณารักษ ์จํานวน 15 คน สนับสนุน
งานห้องสมุด จํานวน 28 คน สนับสนุนงานบริหาร จํานวน 10 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 4 คน 
 
ตาราง P.1-3 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ประเภทบุคลากร หน้าที่/ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา จํานวน 
(คน) ตํ่ากว่าตรี ตรี โท 

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 

- - 5 5 

2. บรรณารักษ์ ให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ 
ในสํานักหอสมดุ 

- 5 10 15 

3. สนับสนุนงานห้องสมุด สนับสนุนการบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ            
ในสํานักหอสมดุ 

28 - - 28 

4. สนับสนุนงานบริหาร สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการบริหารของ
สํานักหอสมุด เช่น ด้าน
การเงินและพัสุด ด้าน
ธุรการ 

- 6 4 10 

5. สนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของ
สํานักหอสมุด 

- 3 1 4 

รวม 28 14 19 62  
 
องคป์ระกอบสําคญัที่จูงใจใหบ้คุลากรมีความผูกพนักบัองค์กร 
 โอกาสในการได้รับการพัฒนา เช่น ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ เป็นต้น ความมั่นคงในงาน 
การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การมสี่วนร่วมในการแสดงความเห็น และอิสระในการพัฒนางานของ
ตนเอง รวมท้ังการได้รับการยอมรับนับถือในที่ทํางาน 
 สํานักหอสมุด ให้ความสําคญัด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรภายใน
สํานักหอสมุด ดังน้ี 
 1.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการ
ดําเนินงานจัดสวัสดิการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด 
 2.   การทําประกันสุขภาพกลุ่ม 
 3.   การตรวจสุขภาพประจําปี 
 4.   การประกาศให้สํานักหอสมุดเป็นอาคารปลอดบุหรี่  ตามประกาศมหาวิทยาลัย         
เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และการรักษาผู้ติดบุหรี่ 
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 5.   มีการตรวจวัดค่าเฉล่ียความเข้มของแสงสว่างของอาคารสํานักหอสมุด 
 6.   การทําประกันภัยพิบัติของอาคาร 
 7.   กําหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเดือน และ  
มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 
 8.   กําหนดให้มีการกําจัดหนู ปลวก และแมลงทุก ๆ 2 เดือน 
 9.   มีกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บรกิาร 
 10. จัดใหม้ีเครื่องกรองนํ้าด่ืม 
 11. การกําจัดฝุ่นจากแผ่นกรองและล้างแอร์เป็นประจํา 
  
P.1ก (4) ทรพัยากรสารสนเทศ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณ ์
 สํานักหอสมุด จัดการให้บริการในอาคารเทพรัตนราชสุดา ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ มีพ้ืนที่
การให้บริการ 13,500 ตารางเมตร รองรับที่น่ังอ่านหนังสือ 2,000 ทีน่ั่ง และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่สําคัญ ดังน้ี 
 
เทคโนโลยี และอุปกรณ ์  
 
ตาราง P.1-4 ข้อมูลครุภัณฑ์-อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ หน่วยนบั จํานวน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นฐานข้อมลู  
     ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 

เครื่อง 40 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นสารสนเทศจาก 
     อินเทอร์เน็ต และมลัติมเีดีย-ซีดีรอมภายในสํานักหอสมุด 

เครื่อง 115 

3.  Tablet / Surface เครื่อง 38 
4.  Wifi จุด 23 
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ตาราง P.1-5 ข้อมูลเทคโนโลยี /  Hardware/ Software 
เทคโนโลยี / 

Hardware/ Software 
รายละเอียด 

เครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย 

ในการดําเนินงานต่างๆ ภายในสํานักหอสมดุ จะมีส่วนของ Hardware ซึ่งเป็น
ส่วนสนับสนุนการให้บริการ ในที่น้ีคือเคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้จดัเก็บข้อมูลและระบบ
สารสนเทศต่างๆ อาทิเช่น ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศต่างๆ  และยัง
ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสายสําหรับให้บริการการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศภายใน และการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงยังมี
อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายสําหรับให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการของ
สํานักหอสมุด ให้สามารถติดต่อสื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วย 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดเก็บ การสืบค้นเพ่ือการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ และการให้ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ รวมท้ังบริหารจัดการทะเบียนสมาชิกของห้องสมุดด้วย 

ระบบประตูควบคุมการ
เข้า-ออก อิเล็กทรอนิกส ์

-ระบบประตูทางเข้าเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบตัวตนของนิสิต โดยการเข้าใช้งาน
นิสิตจะต้องใช้บัตรนิสิตในการสแกนรหัสแทง่เพ่ือเข้าใช้บริการ 
-ระบบประตูทางออกเป็นระบบที่เช่ือมต่อกับห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือตรวจสอบ
การนําหนังสือออกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ระบบกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบเพ่ือควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในและ
บริเวณโดยรอบของสํานักหอสมุด ซึ่งปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดจํานวน ๒๖ ตัว  
ครอบคลุมทุกของช้ัน 1-๗ และภายนอกอาคาร ทั้งน้ีสํานักหอสมุดตระหนักดี
ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงได้ดําเนินการต้ังงบประมาณเพ่ือติดต้ัง
กล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมให้กระจายบริเวณทั่วถึงมากขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ระบบสารสนเทศ 
   - ระบบจองห้องศึกษา
กลุ่ม 

 
เป็นระบบสารสนเทศทีใ่ช้อํานวยความสะดวกในการใช้บริการของนิสิต โดย
สามารถจองห้องออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ และยงัช่วยอํานวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย 

   - ระบบ e-Budget เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การเงินในการ
ควบคุมงบประมาณการจัดซื้อหนังสือในแต่ละปี  

  - ระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

เป็นระบบสารสนเทศที่เก็บขอ้มูลงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยทําการดึงข้อมูลในลกัษณะของ RSS Feed จากฐานข้อมูล SCOPUS  

   - ระบบสารสนเทศ      
การแจ้งซ่อม 

เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในสํานักหอสมุด 
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ทรพัยากรสารสนเทศ 
ตาราง P.1-6 รายการทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการ หน่วยนบั จํานวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภาษาไทย เล่ม 364,667 463,819
     ๑.๒  ภาษาต่างประเทศ เล่ม 99,152 
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book)    
     2.๑  ภาษาไทย ช่ือเรื่อง 805 140,944
     2.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือเรื่อง 140,139 
3.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ช่ือเรื่อง 13,248 13,248 
4.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ฐาน 32 32 
5.  วารสาร/ หนังสือพิมพ์    
     5.๑  วารสาร    
            5.๑.๑  ภาษาไทย ช่ือ/เล่ม 1,879/89,486 2,752/ 

144,887            5.๑.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ/เล่ม 873/55,401 
            5.1.3  วารสารต่างประเทศในฐานข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 

ช่ือ   

     5.๒  หนังสือพิมพ์    
            5.๒.๑  ภาษาไทย ช่ือ 15 17 
            5.๒.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 2 
6.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    
     6.๑ สื่อโสตทัศน์   ช่ือเรื่อง 5,244 28,390      6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์  ช่ือเรื่อง 23,146 
7.  ชุดศึกษาวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 29 29 
8. มุมตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) เล่ม 734 734 
9. มุมคณุธรรม เล่ม 455 455 
10. มุมค้ามนุษย์ เล่ม 122 122 
11. ศูนย์จีนศกึษา เล่ม 2,076 2,076 
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ข้อมูลด้านการใหบ้รกิาร 
ตาราง P.1-7 ข้อมูลด้านการให้บริการ 

รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
1. จํานวนผู้ใช้บริการ 

ช้ัน 1 
ช้ัน 2-7  

 
คน 
คน 

 
2,263,295 
774,217 

2. จํานวนวันที่เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ 
          ช้ัน 1 
          ช้ัน 2-7 

 
วัน 
วัน 

 
343 
339 

3. จํานวนช่ัวโมงที่เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ 
          ช้ัน 1 
          ช้ัน 2-7 

 
ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง 

 
8,232 
4,583 

4.  การบริการยืม-คืน 
     4.1  การบริการยืม/ คนืหนังสือ 

 
รายการ 

 
493,234/528,212 

     4.๒  บริการยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ รายการ 25,141/26,001 
    รวมบริการยืม/ คืนทรัพยากรสารสนเทศ (4.๑+4.๒) รายการ 518,375/554,213 
     4.๓  บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
            ๑)  ขอยืม รายการ 73 
            ๒)  ให้ยืม รายการ 25 
5.  ให้การอบรมเรื่อง การสบืค้นสารสนเทศ  คน/ ครั้ง 1,957/71 
6.  การสืบค้นฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ครั้ง 3,005,251 
7.  ให้บริการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอ่ืน คน/ สถาบัน 723/25 
8.  ให้การฝึกงานแก่นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และ 
     สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คน/ สถาบัน 11/5 

9.  บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า ครั้ง 1,911 
10.  บริการอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       (สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

ครั้ง 12,731 

๑1.  บริการอินเทอร์เน็ต ครั้ง 80,032 
12.  จัดอบรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะของอาจารย์   
       และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คน/ครั้ง 560/9 

13.  จัดบูรพาบุ๊คแฟร์ ครั้ง 1 
14. นําอาจารย์และนิสิตไปคดัเลือกหนังสืองานมหกรรม  
      หนังสือระดับชาติ 

คน/ครั้ง 58/2 

15. บริการห้องศึกษากลุ่ม 
      - สําหรับนิสิต 
      - สําหรับอาจารย์ 

ครั้ง  
13,772 

358 
16. บริการปลั๊กไฟ ครั้ง 30,864 
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รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
17. บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Service :   
      DDS) 

คน/เล่ม 187/465 

18. บริการหนังสือเร่งด่วน เล่ม 164 
19. บริการหนังสือจอง เล่ม 1,012 
20. บริการแจง้เตือนกําหนดส่งสื่อสารสนเทศล่วงหน้า 
      บุคลากร 

คน 3,998 

21. ทวงสื่อสารสนเทศบุคลากร/ นิสิต คน 1,559/8,218 
22. บริการให้ยืมถุงผ้าใสส่ื่อสารสนเทศ ครั้ง 5,797 
23. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Books Mobile) 
      23.1 จํานวนคร้ังที่ให้บริการตามคณะต่าง ๆ    
      23.2 จํานวนหนังสือที่ให้ยืม 

 
ครั้ง 

คน/รายการ 

 
8 

314/554 
24. บริการหนังสือ Books Showroom เล่ม 28,296 
25. จัดนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง 6 
26. ฉายภาพยนตร์ใน Mini Home Theatre ครั้ง 392 
27. กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) ครั้ง/คน 2/739 
28. บริการนําชมและแนะนําการบริการของสํานักหอสมุด 
(Library Tour) 

ครั้ง/คน 26/880 

หมายเหตุ  ข้อมูล ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 
  นอกจากน้ีสํานักหอสมุดยังมีรา้นค้า Café@Library ซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการของ
สํานักหอสมุด จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ นอกจากน้ีร้านค้ายังให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการให้บริการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยัง
สามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับสํานักหอสมดุอีกด้วย 
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P.1ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกําหนดและข้อบังคบั 
สํานักหอสมุดดําเนินการบริการสารสนเทศ ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ดังน้ี 
 
ตาราง P.1-8 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกําหนดและข้อบังคับ 
 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบั และมาตรฐาน มาตรฐาน กระบวนการปฏบิตัิงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยม 
ของดิวอ้ี (Dewey Decimal 
Classification) 

OCLC (Online 
Computer Library 
Center of Dublin),  
Ohio, USA 

กระบวนการจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Library of Congress Subject 
Headings 

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
(Library of Congress) 

มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม
ตามโครงสร้างแบบมาร์ก 21 (Machine 
Readable Cataloguing : MARC21) 
หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานการลงรายการทาง
บรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo American 
Cataloguing Rules : AACR II) 

สมาคมห้องสมุดของ
สหรัฐอเมริกาอังกฤษ 
และแคนาดา 

มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาตา (Dublin 
Core Metadata) 

Dublin Core Metadata 
Initiative 

มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2544 

สํานักงานมาตรฐาน
อุดมศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1. กระบวนการจัดการ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. กระบวนการบริการ 
3. กระบวนการอนุรักษ์และ 
    บํารุงรักษาทรัพยากร 
    สารสนเทศ 

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
พ.ศ. 2537 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1. กระบวนการจัดการ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. กระบวนการบริการ 
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กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบั และมาตรฐาน มาตรฐาน กระบวนการปฏบิตัิงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และ 
นักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 

สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. กระบวนการจัดการ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. กระบวนการบริการ 
3. กระบวนการอนุรักษ์ 
    และบํารุงรกัษา 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
4. กระบวนการทํานุบํารุง 
    ศิลปวัฒนธรรม 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนยีมสมาชิกห้องสมุดข่ายงาน
ห้องสมุด มหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค 
(PULINET) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการบริการ 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการห้องสมุดของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าบริการและค่าเสียหาย การใช้บริการ
สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้
บริการสํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่อง เวลาเปิดทําการ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการบริการ 

ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่อง วัสดุของห้องสมุดทีใ่ห้ยืม และระยะเวลา
การยืมวัสดุของห้องสมุด 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องบัตรสมาชกิ  
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องเวลาเปิดทาํการฉบับที่ 2 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องเวลาเปิดทาํการฉบับที่ ๓ 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องการใช้บริการตู้ฝากส่ิงของที่กําหนดรหัส
ด้วยตนเองของสํานักหอสมุด 
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กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบั และมาตรฐาน มาตรฐาน กระบวนการปฏบิตัิงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค 2558 

ข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค 

กระบวนการบริการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

  

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยพัสดุ 
พ.ศ. 2557 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการจัดซื้อ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการเบิก-จ่าย   
เงินงบประมาณ 
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ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองค์กร 
P.1ข (1) โครงสร้างการบรหิารงาน และโครงสร้างองคก์ร 
 
รูป P.1-9 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

         โครงสร้างการบริหารงานของสํานักหอสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการ คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริการ
สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
เอกสารและ
วารสาร 

หัวหน้าฝ่าย    
โสตทัศนศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 
วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาทรพัยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการ 

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

หัวหน้า
สํานักงาน 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



  
 

                     รูป P.1-10 โครงสร้างองค์กร 
                                                      

                 โครงสร้างองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริการ
สารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
สารสนเทศ 

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเอกสารและวารสาร

งานการเงิน 
บัญชีและ 
พัสด ุ

งานแผน
และธุรการ 

งานบุคลากร 

งานอาคาร 
สถานที่และ 
ยานพาหนะ 

งานบริการ 
ผู้อ่าน 

งานบริการ 
ยืม-คืน 

งานส่งเสริม
การใช้ 
สารสนเทศ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากร
สารสนเทศ

งานบํารุง 
รักษาหนังสือ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
หนังสือ

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
สื่อโสตทัศน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

งานบริการ 

งานเทคนิค 

งานบริการ 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ์ 

งานจัดหา 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ์ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
ดรรชนีวารสาร
และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 งานนวัตกรรม  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 งานระบบ 
 เครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ 

 งานห้องสมุด  
 ดิจิทัล 

งานข้อมูลท้องถิ่น
ภาคตะวันออก 

งานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด

   19



  20 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 

กรรมการบริหาร 
 
         สํานักหอสมุดดําเนินการบริหารจัดการภายใต้กรอบโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  และคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด  ได้แก่  ผูอํ้านวยการ  
รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝ่าย   
๑.  คณะกรรมการประจาํสาํนกัหอสมุด 

1.   ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา      ประธานกรรมการ 
2.   นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ     รองประธานกรรมการ 
3.   รองศาสตราจารย์ปราณี  เชียงทอง    กรรมการ 
4.   รองศาสตราจารย์เฉลยีว  พันธ์ุสีดา    กรรมการ 
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต   กรรมการ 
6.   นายบุญเลิศ  อรณุพิบูลย์     กรรมการ 
7.   นายชวลติ  ฮะกีม ี      กรรมการ 
8.   นางนิตยา  ปานเพชร      กรรมการ 
9.   นางกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมการ 
10. นางวงเดือน  เจริญ      กรรมการ 
11. นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต     กรรมการ 
12. นายเหมรศัมิ์  วชิรหัตถพงศ์     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางวัชรีย์พร  คุณสนอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.  คณะกรรมการบรหิารสาํนกัหอสมุด  

๑.   นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ   ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
2.   นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์   รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.   นางวัชรีย์พร  คุณสนอง   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

และประกันคณุภาพ 
4.   นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ 
5.   นายชวลิต  ฮะกีม ี    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ/ 
      หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
6.   นางกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
7.   นางรัศม ี ปานดิษฐ์    หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
8.   นางวงเดือน  เจริญ    หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 
9.   นางสาวเกษร  จันทร    รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
10. นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร 
11. นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางอรัญญา  บําเพ็ญแพทย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หมายเหต ุ  ขอ้มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 



  21 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 

P.1ข (2) ประเภทของผู้ใชบ้ริการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 สํานักหอสมุด ได้จําแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้รับบริการ ดังตาราง P.1-11 
ตาราง P.1-11 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เป็นผู้รับบริการ 
ลําดบัที ่ ประเภท ความคาดหวังต่อการบรกิาร 

1 นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
-ระดับปวส. 
-ระดับปริญญาตรี 
-ระดับบัณฑิตศึกษา 

-บริการสะดวก  ถูกต้อง รวดเร็ว 
-ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรง 
 ตามความต้องการ 
-สถานที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-มี Service mind 

2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา -บริการสะดวก  ถูกต้อง รวดเร็ว 
-ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรง 
 ตามความต้องการ 
-สถานที่เหมาะสม เอ้ือต่อการค้นคว้า วิจัย 
-มี Service mind 

3 บุคลากรสายสนับสนุน             
มหาวิทยาลัยบูรพา 

-บริการสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 
-ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรง 
 ตามความต้องการ 
-มี Service mind 

5 ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก 
เป็นสมาชิกสมทบ -บริการสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 

-ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรง 
 ตามความต้องการ 
-มี Service mind 

ไม่เป็นสมาชิก มีที่น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้า  
-มี Service mind 

  
P.1ข (3) ผู้สง่มอบและพนัธมิตร คู่ความร่วมมือหรือเครือข่ายทีเ่ปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ 
ตาราง P.1-12 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ลําดบั ผู้ส่งมอบ/พนัธมิตร และคู่ความ

ร่วมมือ 
บทบาทในการยกระดบั การตดิต่อสื่อสาร 

พันธมิตร 
1 มหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงบประมาณ หนังสือราชการ

โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

2 สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สนับสนุนเทคโนโลยี
เครือข่าย ในการบริการ
ห้องสมุด 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 



  22 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 

ลําดบั ผู้ส่งมอบ/พนัธมิตร และคู่ความ
ร่วมมือ 

บทบาทในการยกระดบั การตดิต่อสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ 
1 บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายทรัพยากร

สารสนเทศ 
จัดจําหน่ายทรัพยากร
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

2 บริษัทผู้ให้บริการระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศห้องสมุด 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

คู่ความร่วมมือ 
1 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย    

ส่วนภูมิภาค 
ความร่วมมือ/กําหนด
มาตรฐานการทํางาน 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

2 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

3 ThaiLIS (Thailand Library 
Integrated System) 

สนับสนุนฐานข้อมูลวิจัย หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) 

สนับสนุนฐานข้อมูล
งานวิจัย 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

5 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

สนับสนุนวิทยากร หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

6 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) 

สนันสนุนทรัพยากร
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ และสื่อสาร
ออนไลน์ 

คู่ความร่วมมือไม่เป็นทางการ 
 -บริษัทบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

-บริษัททําความสะอาด 
-ร้านถ่ายเอกสาร  
-บริษัทบํารุงรักษาลิฟต์ 
-บริษัทกําจัดปลวก แมลง หนู 
-บริษัทรักษาความปลอดภัย 

สนับสนุนด้านบริการ
บุคลากรและผูใ้ช้บริการ 

หนังสือราชการ
โทรศัพท ์
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P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 
ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั 
P.2ก (1) ลําดบัการแข่งขนั 

 ในประเทศไทย มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน  26  แห่ง และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 22  แห่ง ซึ่งแต่ละสถาบันล้วนมุ่งให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 
สําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยึดในภารกิจหลกั คือ “เป็นศูนย์รวมวิชาการการให้บริการ
สารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และ
การวิจยัของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา”  พรอ้มมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ          
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย”  
 เน่ืองจากในช่วงปีการศึกษานี้ สํานักหอสมุดได้ดําเนินการพิจารณาหาคู่เทียบเคียงการ
ดําเนินงานคุณภาพ จึงยังไม่มีผลการดําเนินงานที่เปรียบเทียบกับคู่เทียบได้ โดยสํานักหอสมุดจะได้
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเทียบเคียงกับสถาบันที่ตกลงให้ความร่วมมือกันแล้ว 2 สถาบัน      
ให้บรรลผุลในปีการศึกษา 2560 

 
P.2ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 - สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพา ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริการและบริหาร

จัดการห้องสมุด 
 - มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงการให้บริการ

ให้ตรงต่อความต้องการ 
 - มีความร่วมมอืกับพันธมิตรที่หลากหลายหน่วยงาน 
 
P.2ก (3) แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
 - สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

- การเข้าเป็นสมาชิกของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
- การเป็นสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUNILO (ASEAN University 

Network Inter-Library Online) 
 

ข. บรบิทเชิงกลยุทธ ์
ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลกั 
สํานักหอสมุด ได้สรุปความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ทีส่ําคัญดังแสดงในตาราง P.1-13 
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ตาราง P.1-13 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด 
ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านบริการ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และสําคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ มีคู่มือในการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกงาน 
ด้านบุคลากร มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาตาม

สายงานอย่างต่อเน่ือง 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีโครงการบริการวิชาการต่อสังคม ทีค่รอบคลุมชุมชน

ภาคตะวันออก 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยมีแนวทางดังน้ี 
- ทํา SWOT  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
- มีการนํา เครื่องมือคุณภาพ PDCA เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
- มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- มีการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
- มีแผนพัฒนาบุคลากร และมกีารประเมินการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีการนําระบบการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการบริการสารสนเทศ 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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ผลการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
ปีการศกึษา 2558 

 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัสว่นงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA 
 

ผลการประเมนิทั้ง 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั หมายเหต ุ
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 3  
  C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงาน 3  
  C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 4  
C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 3  
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 7  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของส่วนงาน 4  
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7  
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C.8 การปฎิบตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้ริหารส่วนงาน 
 
C.8.1 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่ของ กรรมการประจําส่วนงาน 
คําอธบิาย (ระดบัส่วนงาน - คณะกรรมการประจําส่วนงาน) 
 คณะกรรมการประจําส่วนงานเป็นคณะบุคคลคณะหน่ึงในสถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและ
หน้าที่ตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจําส่วนงานเป็นหน่ึงในกลไกสําคัญในการบริหารจัดการของส่วนงานเพ่ือให้บรรลผุลตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ของส่วนงาน 
 
ประเดน็การประเมิน 

ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการส่วนงานที่ครอบคลุม 5 ประเด็นดังต่อไปน้ี 
1. กรรมการประจําส่วนงานทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําส่วนงานกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารส่วนงาน 
3. กรรมการประจําส่วนงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจําส่วนงานติดตามผลการดําเนินงานของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมาย 

       - เอาใจใส่ระมัดระวัง (Duty of Care) 
        - ซื่อสัตย์สุจรติ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
       - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
        - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

5. กรรมการประจําส่วนงานดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อมูลและวธิกีารเกบ็ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวธิีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของ 
กรรมการประจําส่วนงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตรในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของกรรมการประจําส่วนงาน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ 
ดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์ท่ี 
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบเริ่มมี 
ระบบแต่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/   
มีผลการ 
วิเคราะห์
การดําเนิน 
งานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้ม 
ผลการ 
ดําเนินงาน 
ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 
กําหนด 

4+มีการ 
ดําเนินงาน 
เหนือกว่า  
ท่ีเกณฑ์ 
กําหนด 
ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนํา
ของประเทศมีการ 
ดําเนินงานท่ีดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา 
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Worldclass 
or Leading 
Practices) 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 1 กรรมการประจําส่วนงานทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน 

พรบ. 
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือกํากับดูแล
สํานักหอสมุดไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการ
ประจําสํานัก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21(2) และมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันหรือ
สํานัก พ.ศ. 2556  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  โดย
กําหนดอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังน้ี  
     1.  วางนโยบายและแผนงานของสํานกัหอสมุดให้สอดคล้องกบั
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
           มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
     2.  จัดระบบการบริหารงานภายในสํานักหอสมุด โดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคบัและระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
          มีการพิจารณาการปรับโครงสร้างสํานักหอสมุด จากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 
2555 ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมือ่วันอังคารที่ 19 เมษายน 
พ.ศ. 2559     
     3.  พิจารณาออกข้อบังคบัและระเบียบ ตามทีส่ภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรอืเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
          มีการพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
          1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ห้องสมุด ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อ 3 ให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดสําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งไม่มีสทิธิยืมวัสดุห้องสมุด 
          2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการและ
ค่าเสียหาย การใช้บริการสํานักหอสมุด พ.ศ. 2552 ข้อ 7 กําหนดอัตรา
ค่าบริการการพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2552  
          3. ระเบียบปฏิบัติการดําเนินงานจัดสวัสดิการ สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด พ.ศ. 2555 ขอ้ 4 หลกัเกณฑ์และอัตราการ

 
 
 
 
 

C.8.1-1-01 
 

C.8.1-1-02 
 
 
 

C.8.1-1-03 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
จ่ายสวัสดิการ 
          ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 
           ทั้งน้ี เพ่ือให้อัตราดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม 
     4.  ดําเนนิการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนการวิจัย 
บริการวิชาการ และทะนบุํารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
          มีการพิจารณาแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 และพิจารณาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
     5.  ดําเนนิการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          มีการพิจารณาแผนปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยมีข้อเสนอแนะให้นํากิจกรรม/
โครงการที่สํานักหอสมุดรับมาจากมหาวิทยาลัย (UPI) ระบุในแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว เพ่ือสามารถรายงานผลการดําเนินการต่อมหาวิทยาลัย  
     6. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการ 
         คณะกรรมการประจาํสํานักหอสมุด ให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารงานสํานักหอสมดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เช่น 
          - นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทุกคน จะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งจัดโดยสํานักหอสมุด 
          - การทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดครั้งต่อไป ให้ทํา
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี 
     7.  ปฏบิตัหิน้าที่อ่ืนตามที่อธกิารบดมีอบหมาย 
 
     คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ได้ดําเนินการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2558  พบว่าผลการประเมินอยู่ใน “ระดับดีมาก” 
คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.8.1-1-04 
 

ข้อ 2 กรรมการประจําส่วนงานกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กําหนดนโยบายการ
บริหารส่วนงาน 
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด มีการประชุมทุก 2-3 เดือน ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง กรรมการได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการและนําไปสู่การพัฒนาสํานักหอสมุดในด้านต่าง ๆ เช่น 

C.8.1-1-03 
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วาระพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2559-2562 ในคราวประชุมคร้ังที่ 
1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
          - ในสว่นของการปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล 
(Web OPAC)   ใช้เทคโนโลยี Responsive Web Design ควรที่จะเป็น
ข้อกําหนดข้อหน่ึงในความต้องการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบใหม่  
          - ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Library เพ่ือให้
รองรบัการอ่านหนังสือที่จะเปลี่ยนเป็นการอ่านแบบ Digital บนอุปกรณ์
พกพาในอนาคต 

ข้อ 3 กรรมการประจําส่วนงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด มีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของสํานักหอสมุด ทั้งด้านรายรับ-รายจ่าย โดยเน้นยํ้าให้
ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยพัสดุ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้จา่ยเงินของสํานักหอสมุด ได้รบัการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย     

C.8.1-3-01 
 

ข้อ 4 กรรมการประจําส่วนงานติดตามผลการดําเนินงานของส่วนงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
   - เอาใจใส่ระมัดระวัง (Duty of Care) 
     คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ร่วมพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตามปย.2) ของส่วนงาน เพ่ือแจ้ง
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา ซึ่งในรายงานผลฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
การป้องกันภัยพิบัติจากระบบไฟฟ้า อัคคีภัย และอุทกภัยที่มีผลต่ออาคาร 
ทรัพย์สิน และทรัพยากร สารสนเทศของสํานักหอสมุด 
   - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
      คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ร่วมพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายของสํานักหอสมุด พรอ้มทั้งให้คําแนะนําในการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุดครั้งต่อไป ควรทํางบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
      คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด เคารพกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการดําเนินการบริหารจัดการของสํานักหอสมุดด้าน
ต่าง ๆ 

C.8.1-4-01 
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   - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
          คณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุ ร่วมพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

ข้อ 5 กรรมการประจําส่วนงานดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักหอสมุด และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ในการ
บริหารงานของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดจะ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ คือ  
        1. หลักประสิทธิผล  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ร่วม
พิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานและผลของ
การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด ตามท่ีได้รับงบประมาณดําเนินการ 
        2. หลักประสิทธิภาพ  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดร่วม
กําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการให้บริการห้องสมุดด้วยสารสนเทศที่
ทันสมัย มุ่งใหผู้้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
        3. หลักการตอบสนอง  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดได้
ส่งเสริมใหม้ีการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการได้เข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้รับบริการ 
        4. หลักภาระรับผิดชอบ  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตหน้าที่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
กระบวนการบริการของสํานักหอสมุด 
        5. หลักความโปร่งใส  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกํากับ
ดูแลด้านการเงินและงบประมาณของสํานักหอสมุด พร้อมทั้งให้คําแนะนํา
ในการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด 
       6. หลักการมีส่วนร่วม  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
บริหารงานโดยใช้หลักการทาํงานร่วมกัน โดยรับฟังมติจากคณะ
กรรมการบริหารสํานักหอสมดุ นํามาพิจารณาและวิเคราะห์การ
บริหารงานของสํานักหอสมุด   
       7. หลักการกระจายอํานาจ  คณะกรรมการประจาํสํานักหอสมุดมี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ และใหค้วามไว้วางใจแก่คณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด ในการวางแผนและบรหิารงานของสํานักหอสมุด 
       8. หลักนิติธรรม  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดตระหนักถึง
การทํางานภายใต้ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
       9. หลักความเสมอภาค  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
บริหารงานโดยคํานึงถึงผู้รับบริการทั้งนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้
สามารถเข้าถึงการให้บริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

C.8.1-5-01 
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       10. หลกัการมุ่งเน้นฉันทามติ  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุ
มีการตัดสินใจ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็น เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่อง 
กรรมการประจําส่วนงาน 

ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 
หลกัฐาน 

1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 C.8.1-1-01  
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันหรือ

สํานัก พ.ศ. 2556 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

C.8.1-1-02  

3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด             
-ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
-ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
-ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 
-ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
-ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

C.8.1-1-03  

4 รายงานการประเมินตนเอง คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
ประจําปีการศึกษา 2558 

C.8.1-1-04  

5 url : http://finance.buu.ac.th/ หัวข้อ ขอ้บังคับ/ระเบียบ/
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

C.8.1-3-01  

6 ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด 

C.8.1-4-01  

7 หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ C.8.1-5-01  
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C.8.2 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้รหิารส่วนงาน 
คําอธบิาย (ระดบัส่วนงาน – ผู้อํานวยการ) 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงานหรือผู้อํานวยการในการบริหารและ
การจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของส่วนงาน โดยจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี 
ความสามารถ  ในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีของผู้บริหารส่วนงาน 
 
ประเดน็การประเมิน 
           ให้ประเมินผู้อํานวยการในประเด็นดังต่อไปน้ี  
 1. สมรรถนะผูอํ้านวยการ 
 2. ประสิทธิผลการบริหารสว่นงาน 
 3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนงานซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
 4. การแสวงหารายได้ 
 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - การบริหารยุทธศาสตร์ 
  - การบริหารความเสี่ยง 
  - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  - การจัดการความรู้ในส่วนงาน 
ข้อมูลและวิธกีารเกบ็ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืนๆในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารส่วนงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตรในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ผู้บริหารส่วนงาน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ 
ดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์ท่ี 
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบเริ่มมี 
ระบบแต่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/   
มีผลการ 
วิเคราะห์
การดําเนิน 
งานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้ม 
ผลการ 
ดําเนินงาน 
ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 
กําหนด 

4+มีการ 
ดําเนินงาน 
เหนือกว่า  
ท่ีเกณฑ์ 
กําหนด 
ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนํา
ของประเทศมีการ 
ดําเนินงานท่ีดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา 
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Worldclass 
or Leading 
Practices) 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 1 สมรรถนะผู้อํานวยการ 

สํานักหอสมุดได้ประเมินสมรรถนะหลักผู้อํานวยการสํานักหอสมุด โดย
บุคลากรของสํานักหอสมุด ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1.  ความยึดม่ันในคณุธรรม (Integrity) 
     ความมคีณุธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สจุริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
รักษาวาจา เช่ือถือและไว้วางใจได้เสมอ 
2.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
    ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มอียู่ โดยใช้
เกณฑ์วัดผลสมัฤทธ์ิที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าทาย 
3.  ความรบัผดิชอบในงาน (Responsibility) 
     ความทุม่เท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ  คํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร 
4.  การทาํงานเปน็ทีม (Teamwork) 
    ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่ึง
ของทีม รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการทํางาน การแก้ไขปัญหา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม 
5.  การวางแผนการทํางานอย่างเปน็ระบบ (Systematic Job 
Planning) 
     ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทัง้ความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 
     ผลการประเมินอยู่ในระดบัด ี เทา่กับ 4.00 

C.8.2-1-01 

ข้อ 2 ประสิทธิผลการบริหารส่วนงาน 
สํานักหอสมุดได้นําคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดในรอบ 2 ปี (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบประสิทธิผลการบริหารของ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ซึ่งคณะกรรมการฯ ประเมินผลตามหน้าที่
และบทบาทของผู้อํานวยการในการบริหารงานสํานักหอสมุด และการ

C.8.2-2-01 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุด โดยมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้อํานวยการ 
  โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งอธิการบดี       
เป็นประธานน้ัน ได้ประเมินนางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  พบว่า  
 1.  ผลงานของผู้อํานวยการด้านการบริหารงานสํานักหอสมุด
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักหอสมุด และของ
มหาวิทยาลัย  ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
 2.  ภาวะผู้นําและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
 จุดเด่นในการพฒันาและบริหารสาํนกัหอสมุด 
           1. ผูอํ้านวยการสํานักหอสมุด มีภาวะการเป็นผู้นําสูง มีวิสัยทศัน์
กว้างไกล และมีการพัฒนาองค์กรสู่การเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การปรับปรุงด้านกายภาพของสํานักหอสมุดให้มีพ้ืนที่ในการบริการ
มากขึ้น การให้บริการเชิงรกุโดยจัดทําโครงการให้บริการเคลื่อนที่ไปยัง
ส่วนงานต่าง ๆ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการให้รวดเร็ว
และทันสมัยเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมฐานข้อมูลในการสืบค้นเพ่ือให้บริการแก่คณะ
ต่าง ๆ ให้ทั่วถงึ อาทิ Pubmed, Clnical key, Scopus และ E-book 
          2. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มีศิลปะในการบริหารงานบุคคล  
มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาบุคลากรใหม้ีความก้าวหน้า มีขวัญและ
กําลังใจ มีความสุขในการทํางาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
          ผลการประเมินคะแนนการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีมาก  เท่ากับ  
4.54   

ข้อ 3 ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ส่วนงานซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน 
          สํานักหอสมุดบริหารงานโดยมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.8.2-3-01 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากร 
                    สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการและส่งเสริมการ 
                    เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีในการลด 
                   ข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                    การให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาคุณภาพการวิจัย
และการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากร 
                    สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการและส่งเสริมการ 
                    เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการและการ 
                    พัฒนาอัตลักษณ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีในการ     
                    ลดข้ันตอนและเพ่ิม 
                    ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริการวิชาการและการ 
                     พัฒนาอัตลักษณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การใช้เทคโนโลยีในการลด 
                     ข้ันตอนและเพ่ิม 
                     ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 
      สํานักหอสมุดได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีตัวช้ีวัดที่ตกลง จํานวน             
8 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
     1. UPI ที่ 3.1-6 การพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
     2. UPI ที่ 3.2-4 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ 
     3. UPI ที่ 3.3-3 การจัดทําแผนอัตรากําลัง (คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนวิชาการ) 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การมีส่วนร่วมและการรบัผิดชอบต่อสังคม 
     4. UPI ที่ 4.2-4 จํานวนโครงการพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณา
การสาขาวิชา 
     5. UPI ที่ 4.3-4 จํานวนโครงการศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
     6. UPI ที่ 5.1-1 พัฒนาผู้ประเมิน TQA 
     7. UPI ที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาระบบบริหาร (ส่วนงานและ
ส่วนกลาง) ใหผ้่านเกณฑ์ 
     8. UPI ที่ 5.1-7 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบบริหารให้ผ่าน
เกณฑ์ TQA ในระดับ TQC 
       ซึ่งสํานักหอสมุดสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมาย จํานวน         
7 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ UPI ที่ 5.1-1 
พัฒนาผู้ประเมิน TQA  เน่ืองจากเป้าหมาย คือ มีจํานวนผูป้ระเมิน 1 คน 
ซึ่งสํานักหอสมดุอยู่ระหว่างส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร 
TQA ของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถเป็นผูป้ระเมิน TQA ได้ 

ข้อ 4 การแสวงหารายได้ 
         ปัจจุบันสํานักหอสมดุดําเนินกิจการ Café@Library ซึ่งเป็นร้านค้า
สวัสดิการของสํานักหอสมุด จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังสามารถ 
เป็นแหล่งรายได้ให้กับสํานักหอสมุดอีกด้วย มีการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการร้านค้า Café@Library โดยผลจากการประกอบการ
ดังกล่าว ทําให้สํานักหอสมุดมีรายได้เข้ามาเป็นเงินสะสมกองทุนสวัสดิการ 
นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการให้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
         ในอนาคตสํานักหอสมุดมีแนวคิดทีจ่ะจัดโครงการบริการวิชาการ 
ที่เรียกเก็บค่าบริการ เพ่ือเป็นแนวทางเสริมในการแสวงหารายได้ให้กับ
สํานักหอสมุดต่อไป 

C.8.2-4-01 
C.8.2-4-02 

ข้อ 5 การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
ผู้อํานวยการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุด ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมบุคลากร เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของ
สํานักหอสมุด เพ่ือนําไปสู่แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 

C.8.2-5-01 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
2. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 23-24 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ ่
 3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือรวบรวมและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 2 และ 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 
 4. นําเสนอแผนปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
- การบริหารความเสี่ยง 
         ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง ได้สนับสนุนให้มมีาตราการในการจัดการความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ ได้แก่ 
         1. ขับรถในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
         2. ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท 
         3. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด 
         4. ตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานขับรถยนต์เป็นประจํา 
         ส่งผลให้คะแนนการประเมินความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2559 มีค่าลดลงจากปีงบประมาณ 2558 
คือจาก 12 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง เหลือเพียง 8 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
          สํานักหอสมุดใช้ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติที่ผู้บริหารสามารถ
นําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมี
ระบบการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
          1. มีการรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอต่อผู้บริหาร โดย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และรายงานฐานะทางการเงินผ่านระบบ
บัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
          2. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือนําเข้าที่ประชุมกรรมการประจําสํานักหอสมดุ 
          ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยใช้การรายงานจากฐานข้อมูลในระบบผ่าน
เว็บไซต์ระบบบัญชี 3 มิติ http://10.5.1.39/acct3d นอกจากน้ี
สํานักหอสมุดได้ใช้งานฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน
สํานักหอสมุด (e-Budget) ควบคู่ไปด้วย เพ่ือติดตามและรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กําหนด และติดตามตรวจสอบการใช้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.8.2-5-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.8.2-5-03  
C.8.2-5-04  
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
งบประมาณ งานการเงินและพัสดุ 
- การจัดการความรู้ในส่วนงาน 
         ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ส่งเสริมและร่วมให้คําปรึกษาในการ
วางแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้  พร้อมทั้งติดตามการ
ดําเนินการในกิจกรรมตามแผน เพ่ือให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 

 
 

C.8.2-5-05 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่อง 
ผูบ้รหิารส่วนงาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 
หลกัฐาน 

1 ผลการประเมนิสมรรถนะหลกัผู้อํานวยการสํานักหอสมุด C.8.2-1-01  
2 รายงานและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้อํานวยการ

สํานักหอสมุดในรอบ 2 ปี (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

C.8.2-2-01  

3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

C.8.2-3-01  

4 โครงการสวัสดิการร้านค้าสํานักหอสมุด C.8.2-4-01  
5 คณะกรรมการร้านค้า Café@Library C.8.2-4-02  
6 แผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2559 C.8.2-5-01  
7 -การวิเคราะห์วัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดความเสีย่งและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2558 
-การวิเคราะห์วัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดความเสีย่งและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2559 

C.8.2-5-02  

8 -เว็บไซต์ http://10.5.1.39/acct3d 
-เว็บไซต์ e-Budget 

C.8.2-5-03  

9 ตัวอย่างรายงานการเงิน C.8.2-5-04  
10 แผนและผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 

2559 
C.8.2-5-05  
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้รหิารส่วนงาน 
ระดบัส่วนงาน 
คําอธบิาย 
 ส่วนงานมีพันธกิจหลักคือเป็นศูนย์รวมวิชาการ การให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการดําเนินพันธกิจหลักส่วนงานต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนด     
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุม่สถาบัน ตลอดจน    
มีการบริหารทัง้ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมองค์กร 
 
ประเดน็การประเมินระดบัสว่นงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมท้ังสอดคล้องเอกลักษณ์ของสาํนักหอสมุด และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนในการให้บริการสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 
รวมถึงโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของส่วนงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการให้บริการสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานของสํานักหอสมุดตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
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ข้อมูลและวิธกีารเกบ็ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 รวบรวมนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลพัธ์การดําเนินการที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็นการ
ประเมินทั้ง 7 ข้อข้างต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดําเนินการของแต่ละประเด็นทั้ง     
7 ข้อ ข้างต้นโดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและสรปุคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงานจากผลคะแนน
ของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉล่ียจากผลคะแนนของการ
ดําเนินการทั้ง 7 ข้อ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ 
ดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์ท่ี 
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบเริ่มมี 
ระบบแต่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/   
มีผลการ 
วิเคราะห์
การดําเนิน 
งานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้ม 
ผลการ 
ดําเนินงาน 
ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที่ 
กําหนด 

4+มีการ 
ดําเนินงาน 
เหนือกว่า  
ท่ีเกณฑ์ 
กําหนด 
ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนํา
ของประเทศมีการ 
ดําเนินงานท่ีดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา 
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Worldclass 
or Leading 
Practices) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์

ของสํานักหอสมุด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
รวมทั้งสอดคลอ้งเอกลักษณ์ของสํานักหอสมุด และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
          สํานักหอสมุดได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT 
Analysis) ของสํานักหอสมุด เพ่ือนําไปสู่แผนการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และได้
นําเสนอแผนปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดย
วิเคราะห์ SWOT ภายใตวิ้สัยทศัน์ของสํานักหอสมุด คือ “มุ่งพัฒนาสู่ความ

C.9-1-01 
C.9-1-02 
C.9-1-03 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
เป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพ และ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล” และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคต
ของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the future of the Nation)” 

ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนในการ
ให้บริการสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใหบ้ริการสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย รวมถึงโอกาสในการแข่งขัน 
สํานักหอสมุด มีการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคลอ้งตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของหน่วยงาน และมคีณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด เป็นผู้ดูแล 
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 และมีการสรุปสถานะทางการเงินของสํานักหอสมุด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในคราวประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยมีการ
เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบัญชี ๓ มิติ  
ทั้งน้ีสํานักหอสมุด มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.53 ของงบประมาณทั้งหมด  และมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 1,200,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของงบประมาณทั้งหมด   
        สํานักหอสมุดมีแนวทางจัดการทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุดการดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจําปี       
ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินจากรัฐบาลและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
         สํานักหอสมุดมีแหลง่เงินทุนงบประมาณ 3 ประเภท ได้แก่   
         - เงินงบประมาณแผ่นดิน 
         - เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล   
         - เงินรายได้มหาวิทยาลัย             
โดยการใช้จ่ายงบประมาณมีระบบและขั้นตอนในการขอใช้งบประมาณ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 
 
 
 
 

C.9-2-01 
 

C.9-2-02 
 
 
 

C.9-2-03 
 
 

C.9-2-04 
C.9-2-05 

 
 
 
 
 
 

 
C.9-2-06 
C.9-2-07 
C.9-2-08 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
          สํานักหอสมุดมีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักหอสมุดและบุคลากร  โดยมีการ
บริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ของแต่ละฝ่าย หากเป็นโครงการ/ กิจกรรมท่ีเสนอขอ
ระหว่างปี จะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กร 
          สํานักหอสมุด ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติที่ผูบ้ริหาร
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ 
โดยมีระบบการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
          1. มีการรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอต่อผู้บริหาร โดย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และรายงานฐานะทางการเงินผ่านระบบ
บัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
          2. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือนําเข้าที่ประชุมกรรมการประจําสํานักหอสมดุ 
          ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยใช้การรายงานจากฐานข้อมูลในระบบผ่าน
เว็บไซต์ระบบบัญชี 3 มิติ http://10.5.1.39/acct3d 
         สํานักหอสมุดมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัย) และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)) ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนด  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจนับ
เงินคงเหลือทุกวันทําการ  มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
เพ่ือให้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
          ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจากรายงานทางการเงินของสํานักหอสมุด 
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระดับมหาวิทยาลัยประกอบ  และนํา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินการจัดทํางบประมาณกลางปี และการจัดทํา
งบประมาณในปีต่อไป 
 
 
 
 
 

 
C.9-2-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C.9-2-10 

 
 
 

C.9-2-11 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของส่วนงานและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
        สํานักหอสมุดดําเนินการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด         
ซึ่งดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการ เป็นประธาน ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายร่วมเป็นกรรมการ    
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา มมีาตรการในการจัดการความเสี่ยง
อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ ได้แก่ 
     1. ขับรถในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
     2. ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท 
     3. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4. ตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานขับรถยนต์เป็นประจํา 
      จากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีอุบัติเหตุ 
ทางรถยนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอีก และจากมาตรการดังกล่าว 
ทําให้ค่าคะแนนความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลดลงจาก 12 คะแนน 
เป็น 8 คะแนน ดังน้ี 
ปีงบประมาณ 2558 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความเสี่ยง 

3 4 12 สูง 
ปีงบประมาณ 2559 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความเสี่ยง 

2 4 8 ปานกลาง 
 
         สําหรับในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
         1. ระบปุระเด็นความเสี่ยง  ซึ่งพบความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสรา้งความเสียหาย 2 ด้าน ได้แก่  
         - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  มีประเด็นความเสี่ยง คือ  
              1. รายรับของสํานักหอสมุด อาจมีแนวโน้มลดลง       
เน่ืองจากจํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง มผีลให้
จํานวนเงินรายได้ค่าบํารุงห้องสมุดมีแนวโน้มลดลง 
              2. ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เน่ืองจาก
ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทําให้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศ 
ในปริมาณลดลง 

 
 
 
 
 

C.9-3-01 
 

C.9-3-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.9-3-03 
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         - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  มีประเด็นความเสี่ยง คือ 
             1. ลิฟต์ค้าง  เมื่อเกิดไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ อาจเกิดกรณี    
ลิฟต์ค้าง 
             2. อุบัติเหตุจากรถยนต์  เน่ืองจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ 
         2. วัดระดบัความเสีย่ง 
          สํานักหอสมุดได้มีการวัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ โดยจัดทําในรูปของตารางการวิเคราะห์วัดระดับความเสี่ยงจาก
โอกาสท่ีเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงเพ่ือประเมินระดับ
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ซึ่งความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ในเร่ืองรายรับของสํานักหอสมุด อาจมีแนวโน้ม
ลดลง และความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
         3. การจัดการความเสี่ยง 
         สํานักหอสมุดดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามหลัก 4 T คือ   
การยอมรับความเสี่ยง (Take)  การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Treat)  
การโอนความเส่ียง (Transfer) และ การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate) เพ่ือลดต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
         4. กําหนดแผนการจดัการความเสีย่ง 
              สํานักหอสมุดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง โดย
กําหนดผู้รับผดิชอบ และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 

C.9-3-04 
 
 
 
 
 
 
 

C.9-3-05 
 
 
 
 

C.9-3-06 
 
 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การดําเนินงานอย่างชัดเจน 
          ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสํานักหอสมุด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารงานของ
สํานักหอสมุด ผู้บริหารจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ คือ  
        1. หลักประสิทธิผล  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สํานักหอสมุด มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสํานักหอสมุด เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด 
        2. หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการบริหารงานผ่าน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สามารถแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการห้องสมุดด้วยสารสนเทศที่ทันสมยั มุ่งให้ผูใ้ช้บรกิารได้รับความ

 
 
 
 
 
 

C.9-4-01 
 
 
 
 
 
 

C.9-4-02 
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สะดวก รวดเร็ว  
        3. หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารได้สง่เสริมให้มีการบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ บริการส่งเสริมการอ่าน และ การใช้บริการห้องสมุด 
บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย และบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
        4. หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารดําเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักของ
สํานักหอสมุด ตามความรับผิดชอบต่อภารกิจของสํานักหอสมุด 
        5. หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารดําเนินการบริหารงานโดยมีระบบ
ติดตามตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ ได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังและทรัพย์สิน และหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
       6. หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้หลักการทํางาน
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด ซึ่งร่วมแสดงความคิดเห็น และรายงานผลการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด  นอกจากน้ีมีการรับฟังและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ โทรศัพทม์ือถือ, e-Mail 
ผู้อํานวยการ : wantana@buu.ac.th ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สํานักหอสมุด และผ่าน Social Network ได้แก่ Facebook, Twitter 
โดยผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องจะดําเนินการแก้ไขปัญหา และตอบ
กลับแก่ผู้ร้องเรียนสํานักหอสมุด 
       7. หลักการกระจายอํานาจ  สํานักหอสมุดแบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ จํานวน 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเอกสารและ
วารสาร และสาํนักงานผู้อํานวยการ โดยแต่ละฝ่ายมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของฝ่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วน
งาน และผู้ใช้บริการ 
       8. หลักนิติธรรม  ผู้บรหิารตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สนิของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       9. หลักความเสมอภาค  สํานักหอสมุดมีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร เช่น สวัสดิการ ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย  ค่ารักษา 
พยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามระเบียบปฏิบัติ    

 
C.9-4-03 

 
 
 
 
 

C.9-4-04 
 
 

C.9-4-05 
 
 
 

C.9-4-06 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.9-4-07 
 
 
 
 
 
 

C.9-4-08 
 
 
 

C.9-4-09 
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การดําเนินงานจัดสวัสดิการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุดอย่าง 
เท่าเทียมกัน   ผู้บริหารตระหนักถึงผู้ใช้บริการทุกวัย รวมถึงผู้พิการ    
โดยได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารลานรมณีย์ ซึ่งติดต้ังลิฟต์โดยสาร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัย และผู้พิการ ต้ังแต่ช้ัน 1 ของอาคาร 
       10. หลกัการมุ่งเน้นฉันทามติ  สํานักหอสมุดมีการจัดประชุม
หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร เพ่ือปรึกษาหารือขอ้ตกลงร่วมกัน รวมทั้ง
พิจารณาข้อคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน 

 
 
 
 

C.9-4-10 
 
 

ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการให้บริการสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
และการวิจัย จดัเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
          จากการสัมมนาบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 23-24 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ ได้ค้นหา 
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการสารสนเทศห้องสมุด โดยนายธวัชชัย ภักดี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้นําเสนอระบบการจองห้องศึกษากลุ่ม
มัลติมีเดีย เพ่ือออกแบบและพัฒนาการจองห้องและได้นําเสนอนวัตกรรม
น้ีในเวทีระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 
Growing Green Library for All (Growing GLA) วันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  นอกจากน้ียังมี
นวัตกรรมที่ร่วมนําเสนออีกจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
          1. โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน               
โดยนางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล 
          2. ระบบตรวจสอบ Link วารสารออนไลน์                        
โดยนายเฉลิมเกียรติ ดีสม 
          3. ข้าวหลามหนองมน โดยนายชัยยศ ปานเพชร 
          สําหรบัการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด ได้จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn & share)  มีกิจกรรมหลัก             
2 กิจกรรม คอื 
          1. กิจกรรม Happy library Happy day ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของบุคลากร รวมถึงการ
นําเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของ
บุคลากร 
          2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับงานห้องสมุด  

C.9-5-01 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 
          ผู้บรหิารและกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ร่วมพิจารณา
แผนพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
ครั้งที่ 6/2558 วันจันทร์ที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมีการจัดทํา
ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีแผนการบริหาร
อัตรากําลังบุคลากรในอนาคต เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเพ่ือการพัฒนางานของสํานักหอสมุด  โดย
สํานักหอสมุดมีการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการบริหารบุคลากร
สํานักหอสมุด ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
         - การจัดสรรทุนการศกึษาให้บุคลากร ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในประเทศ มกํีาหนด 2 ปี นับต้ังแต่ปีที่เริ่มรับทุน โดยเบิกจ่ายเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 150,000 บาท  ซึ่งในปีการศึกษา 2558 บุคลากร
สํานักหอสมุด จํานวน 1 คน ได้แก่ นางรัชนี  เจรญิวารี ตําแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดสํานักงานผู้อํานวยการ  ได้รับทุนอุดหนุน
การศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรระดับปริญญาโท ประจําปี 2558 ศึกษาในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
         - มีการกําหนดข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานมาเป็น
เง่ือนไขในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานประจําและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ และมีการมอบหมายงานทั้งผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบรอง ให้สามารถทาํงานแทนกันได้  โดยจัดทําคู่มือไว้เป็นแนว
ปฏิบัติให้สามารถทํางานแทนกันได้ 
          -การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน และใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม ของปีถัดไป และ
รอบ 1 เมษายน-30 กันยายน ปีเดียวกัน  และในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 
          -สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานให้ตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานที่จัดโครงการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรบันทึกรายงานผลการไป
ราชการในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือนํา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ KM ของ
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
สํานักหอสมุด 
          -มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้ถือปฏิบัติ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย 
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้บริหารและงานบุคคลได้มีการ
แจ้งและติดตามการปฏิบัติเก่ียวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ใหกั้บบุคลากร
ทราบ ทั้งในการประชุมบุคลากร ระบบหนังสือราชการ และแจ้งโดยตรง
กับบุคลากร และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
          -การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น สวัสดิการที่พักอาศัย
ภายในมหาวิทยาลัย  ค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจําปี       
ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามระเบียบปฏิบัติการดําเนินงาน
จัดสวัสดิการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด 
          -มีช่องทางการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหลายช่องทาง เช่น การสื่อสาร
พูดคุยระหว่างกันโดยตรง, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail), จดหมาย
เชิญประชุม, E-document, โปรแกรมแชท Line, โทรศัพท์หน่วยงาน 
และโทรศัพทม์อืถือ รวมถึงการเสนอความเห็นในการประชุมต่าง ๆ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหา  การขอรับ
การสนับสนุนเพ่ือให้การทํางานบรรลุผลตามเป้าหมาย 
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ข้อ 7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงานที่ได้ปรับ
ให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานของสํานักหอสมุดตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
          สํานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่เริ่มมีการประกันคุณภาพที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบาย และดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เป็นประจําทุกปีตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ตลอดทั้งได้พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนดําเนินงานและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยนํากระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
เพ่ือใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้มปีระสิทธิภาพ  
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ    
เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานักหอสมุด  
ซึ่งได้ปรับให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
บริหารงานที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
          สํานักหอสมุดได้ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม  
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการทํางานให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   มีการ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด  โดย
มอบหมายผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
อย่างชัดเจน  และจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพศึกษา เพ่ือกํากับการ
ดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
         สํานักหอสมุดมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน โดยร่วมเป็นคณะกรรมการอํานวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด  โดยคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ได้ร่วมกันพัฒนา “มาตรฐาน
การปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET)” ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพ
ห้องสมุดที่ครอบคลุมปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัย
นําเข้า กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิตหรือผลลัพธ์   

สํานักหอสมุดมีการกําหนดตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลักของ
สํานักหอสมุด โดยเลือกตัวบ่งช้ีคุณภาพจาก “มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค (PULINET)” จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี เพ่ือเป็นเกณฑ์
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ผลการบรหิารและจัดการของ
ผูบ้รหิารส่วนงาน 

ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด C.9-1-01  
2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน C.9-1-02  
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด             

-ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
C.9-1-03  

4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน C.9-2-01  
5 คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด C.9-2-02  
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ครั้งที่       

1/2558 วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
C.9-2-03  

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ครั้งที่ 
1/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

C.9-2-04  

8 เว็บไซต์ http://10.5.1.39/acct3d C.9-2-05  
9 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 C.9-2-06  

10 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

C.9-2-07  

11 งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

C.9-2-08  

12 แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และ 2559 

C.9-2-09  

13 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน C.9-2-10  
14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
C.9-2-11  

15 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง C.9-3-01  
16 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด 

ประจําปีงบประมาณ 2558 
C.9-3-02  

17 ตารางการระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามพันธกิจ C.9-3-03  
18 ตารางการวัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง 
C.9-3-04  

19 การจัดการความเสี่ยงยึดตามหลัก 4T C.9-3-05  
20 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด ประจําปีงบประมาณ 

2559 
C.9-3-06  
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 
หลกัฐาน 

21 รายงานการประชุมบุคลากร วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 C.9-4-01  
22 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด C.9-4-02  
23 บริการของสํานักหอสมุด C.9-4-03 

 
 

24 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการหลักของสํานักหอสมุด 

C.9-4-04  

25 url : http://finance.buu.ac.th/ หัวข้อระบบสารสนเทศ C.9-4-05  
26 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากภายนอก C.9-4-06  
27 -คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

-คําสั่งแต่งต้ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด 

C.9-4-07  

28 url : http://finance.buu.ac.th/ หัวข้อ ขอ้บังคับ/ระเบียบ/
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

C.9-4-08  

29 ระเบียบปฏิบัติการดําเนินงานจัดสวัสดิการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สํานักหอสมุด 

C.9-4-09  

30 รายงานการประชุมบุคลากร C.9-4-10  
31 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing 

Green Library for All (Growing GLA) 
C.9-5-01  

32 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด ครั้งที่ 
6/2558 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

C.9-6-01  

33 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 C.9-6-02  
34 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 C.9-6-03  
35 ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรในปัจจุบัน C.9-6-04  
36 ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรในอนาคต C.9-6-05  
37 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
C.9-6-06  

38 ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน C.9-6-07  
39 แบบประเมินสมรรถนะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
C.9-6-08  

40 บันทึกรายงานผลการไปราชการในการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา และศกึษาดูงาน 

C.9-6-09  

41 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน 

C.9-6-10  

42 สวัสดิการที่จัดให้กับบุคลากร C.9-6-11  
44 ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา C.9-6-12  
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 
หลกัฐาน 

45 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา C.9-7-01  
45 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2558 C.9-7-02  
46 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด  C.9-7-03  
47 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา C.9-7-04  
48 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา C.9-7-05  
49 คณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค 

(PULINET) 
C.9-7-06  

50 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด C.9-7-07  
51 มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา C.9-7-08  
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C.10 บคุลากรได้รบัการพฒันา 
คําอธบิาย 
 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 
30-39 

ร้อยละ 
40-49 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

80 
สตูรในการคํานวณ 
                                              จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  X   100 
                                                    จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน หมายเลขเอกสาร 
          ปีงบประมาณ 2559 สํานักหอสมดุมีจํานวนบุคลากร ๖0 คน ทั้งน้ี จัดให้
บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ 
ประสิทธิภาพในการเป็นผู้ใหบ้ริการที่ดี ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะ
ความรู้ในระบบคุณภาพต่าง ๆ ด้วยการประชุม สัมมนา อบรม จํานวน 59 คน 
 
          สตูรในการคาํนวณ 
                                     จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  X   100 
                                           จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
                                   =  59   x 100 
                                       60 
                                   =  98.33 

C.10-1 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

บคุลากรได้รบัการพฒันา 7 คะแนน 7 คะแนน 7 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน
1 ข้อมูลของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา C.10-01  



 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 55 

C.12 การบรกิารวิชาการแก่สงัคมของส่วนงาน 
คําอธบิาย 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาสว่นงานควรคํานึงถึง 
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้งการบริการ
วิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ส่วนงานจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้วยังส่งผลถึง      
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของบุคลากรในส่วนงานในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 
 
ระดบัส่วนงาน : แนวทางดําเนนิการ 

1. มีนโยบายเป้าหมายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคมรวมทั้งส่วนงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

และยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ 
รายงานผลท่ี 
เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ 
รายงานผลท่ี 
เกิดต่อการ 
กําหนด 
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ ์
และ 
เอกลักษณ ์
หรือจุดเน้น 
หรือ 
คุณลักษณะ 
หรือ 
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ที่เกิดต่อส่วน
งาน/สถาบัน 
ครบถ้วน
และมีผลการ
ดําเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการ
ขยายผลไปสู่
บุคลากร
กลุ่มอ่ืน
ส่งผลให้เกิด
การริเริ่ม
โครงการ
หรือสร้าง
เครือข่าย 
ใหม่ๆ เพ่ือ
การบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน/
สังคม 

การขยายผล 
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนา 
ทั้งชุมชน
และ 
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น 
วัฒนธรรม 
องค์กร) 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 1 มีนโยบายเป้าหมายและวิธีการบริหารจัดการ 

          สํานักหอสมุดมีนโยบายและเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่
สังคมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือบริหารโครงการต่าง ๆ มีการวางแผนข้ันตอนของ
การให้บริการทั้งภายในและภายนอกสํานักหอสมุด  มีการจัดทํา
งบประมาณและมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรอย่างชัดเจน 

C.12-1-01 
 

C.12-1-02 

ข้อ 2 มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
          การดําเนินโครงงานการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สํานักหอสมุด มีการดําเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทัณฑสถานหญิง
ชลบุรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา คณะดนตรีและการแสดง โรงเรียน
ในชุมชน รวมถึงสํานักพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง 
ๆ ดังน้ี 
1. โครงการนทิรรศการสปัดาหห์้องสมุด  เป็นโครงการบริการวิชาการที่
จัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสัมมนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้
ด้วยตนเองแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในภูมิภาค
ตะวันออก มีโครงการย่อย 4 โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ดังน้ี  

1.1  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุด 
ในการให้บริการสารสนเทศยุคดิจิทัล สํานักหอสมุด ร่วมกับ ฝ่ายบริการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดเมื่อวันที่ ๒๑-22 มีนาคม พ.ศ. 2559 
       1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สํานักหอสมุด ร่วมกับ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       1.3 กิจกรรมการแสดงของนิสิต ร่วมกับคณะดนตรีและการแสดง  
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแสดงแหล่และโฟล์คซอง จัดเมื่อวันที่ 21-24 
มีนาคม พ.ศ. 2559 
2. โครงการเปดิโลกใบใหมด่้วยการอ่าน โครงการบริการวิชาการที่จัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผูต้้องขัง ดําเนิน
โครงการเมื่อวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
  

C.12-2-01 
C.12-2-02 
C.12-2-03 
C.12-2-04 
C.12-2-05 
C.12-2-06 
C.12-2-07 
C.12-2-08 
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3. โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผูสู้งวัย เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านแก่ผู้สูงวัย โดยสํานักหอสมดุร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชน
วัดตาลล้อม ดําเนินโครงการเม่ือวันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2559           
ณ วัดตาลล้อม จังหวัดชลบุรี 
4. โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน และนําหนังสือออกให้บริการแก่โรงเรียนขาดแคลนในภาค
ตะวันออก  โดยสํานักหอสมดุ ดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียน 4 
โรงเรียน คือ 
- โรงเรียนวัดห้วยตากด้าย  อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (วันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ.2558)   
- โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 
มกราคม พ.ศ.2559)       
- โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
- โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (วันที่ 10 
มีนาคม พ.ศ. 2559)  
5. โครงการบริการวิชาการแก่วัดในชุมชน  เป็นโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดวัด เพ่ือสํารวจ จัดหมวดหมู่และอนุรักษ์หนังสือเก่าโดย
สํานักหอสมุดรว่มกับวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี 
6. โครงการเสริมสร้างคณุภาพการศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพ        
การเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นโครงการบริการ
วิชาการ ที่สํานักหอสมุด ร่วมกับ คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวน 16 หน่วยงาน 
7. โครงการลานรมณย์ี เป็นโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย       
ที่สํานักหอสมดุร่วมกับชมรมข้าราชการบํานาญจังหวัดชลบุรี  แสดงดนตรี
ไทยทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน บริเวณห้องโถงนิทรรศการ 
สํานักหอสมุด จํานวน 12 ครั้ง มีการบันทกึกิจกรรมทั้งวีดีทัศน์ และ
เผยแพร่ผ่าน Social Network 
8. โครงการพฒันาคลังทรพัยากรการศกึษาแบบเปดิ (BUU-OER)  
เป็นโครงการรวบรวมสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์
สําหรับการเรียนรู้ทางไกล โดยสํานักหอสมดุ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.  
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ข้อ 3 มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

          สํานักหอสมุดมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยนําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ 

1. โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด   เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่สํานักหอสมุดจัดขึน้ มีวัตถุประสงค์สําคัญประการหน่ึง คือ     
การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป     
ในภาคตะวันออก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยผ่านสื่อ
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการบูรณาการโครงการ 
ต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิตจากการ   
เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการของสํานักหอสมุด ทั้งน้ี นิสิตสาขา
บรรณาธิการศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อนิทาน
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้” ซึ่งสอดคล้องกับสาขาบรรณาธิการ
ศึกษา ทําให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
เป็นอย่างดี 

2. โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน เป็นการส่งเสริมให้นิสิต 
คณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดกิจกรรมแก่ชุมชน 
(ทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี) และเสริมสร้างการมีจิตอาสาซึ่งเป็นส่วน
สําคัญในการประกอบวิชาชีพในสาขาดนตรีและการแสดง ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้้ต้องขังตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน และนําความรู้ที่
ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เกิดความ
จรรโลงใจในการที่จะดํารงตนเป็นพลเมืองดีและมีความสขุในการดําเนิน
ชีวิต 

C.12-3-01 
C.12-3-02 

ข้อ 4 มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคมรวมทั้งส่วนงานมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
         สํานักหอสมุดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งเน้น
โครงการและกิจกรรมกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการอ่าน การให้ความรู้
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออก  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างย่ังยืนต่อไป โดยมีผลแต่ละ
โครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการนทิรรศการสปัดาหห์้องสมุด  
ผลการดําเนนิงาน ประจําปี 2558 
       โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่  
24-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วม 950 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

C.12-4-01 
C.12-4-02 
C.12-4-03 
C.12-4-04 
C.12-4-05 
C.12-4-06 
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ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉล่ีย 4.51 มีจัดกิจกรรม ดังน้ี 
       - การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั 
       - การบรรยายทางวิชาการเรื่องเทคนิคการเล่านิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  
       - อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก: สานสู่สื่อการเรียน
การสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
       - อบรมนักเรียน “ป้ันฝัน...บรรณารักษ์น้อย รุ่น 5” 
       - เปิดบ้านการเรียนรู้ (OPEN HOUSE) 
       - การแสดงของนิสิต 
       - ร้านค้า/ร้านหนังสือ 
       - กิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล 
       - นิทรรศการนวัตกรรมการให้บริการห้องสมุด 
ผลการดําเนนิงาน ประจําปี 2559 
       โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2559 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม 
กิจกรรมอ่ืนๆ 3 กิจกรรม มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 346 คน จาก
เป้าหมาย 1,000 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก  (4.42) มีกิจกรรมดังน้ี 
       -โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดใน 
การให้บริการสารสนเทศยุคดิจิทัล วันจันทร์ ๒๑-22 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
       -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมและการสงวนรักษา 
หนังสือวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วันพฤหัสบดี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       - กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House)  
       - การแสดงของนิสิต 
       - กิจกรรมฉายภาพบยนตร์นานาชาติ 
       - ร้านค้า/ร้านหนังสือ 

2. โครงการเปดิโลกใบใหมด่้วยการอ่าน 
           โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 
2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4.67 
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3. โครงการมอบโลกใบใหม่แหง่การเรียนรูแ้ก่ผูสู้งวัย 

โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผูสู้งวัย จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านแก่ผู้สูงวัย ใหกั้บชมรมผู้สูงอายุวัดตาลล้อม ในวันที่         
8 เมษายน พ.ศ. 2559  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 4.72 

4. โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกนัอ่าน 
โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน มีจัดกิจกรรม ดังน้ี 

           - หนังสือ จํานวน 200 เลม่ พร้อมตู้ใส่หนังสือมอบให้โรงเรียน
ในโครงการยืมอ่าน ระยะเวลา 2 เดือน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  การเล่านิทาน/การแสดงประกอบการเล่านิทาน, เลน่เกมทายซิ....
ฉันคือใคร/AR Book ทะลุมิติ เกมบิงโก และมอบดินสอ นมเปรี้ยวและ
ขนมปัง ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จํานวน 4 โรงเรียน 
- โรงเรียนวัดห้วยตากด้าย อ.พานทอง จ.ชลบุรี (15 ธันวาคม 2558)   
- โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (25 มกราคม 2559)       
- โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี         
(10 กุมภาพันธ์ 2559) 
- โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (10 มนีาคม พ.ศ. 
2559) 

5. โครงการบรกิารวิชาการแกวั่ดในชุมชน (วัดเขาบางทราย)  
เป็นโครงการที่สํานักหอสมุดเข้าไปดําเนินการปรับปรุงและ

จัดการห้องสมุดให้กับวัดเขาบางทราย ซึ่งมีหนังสือเก่าอยู่เป็นจํานวนมาก 
ประมาณ 8,000 เลม่ โดยวางแผนโครงการต่อเน่ือง 3 ปี เพ่ือดําเนินการ 
ดังน้ี 
         - สํารวจสภาพปัจจุบันของห้องสมุด  
         - ออกแบบห้องสมุด โดยใช้ครุภัณฑ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน   
         - สํารวจและคัดเลือกวัสดุสารสนเทศ 
         - ลงทะเบียน 
         - จัดหมวดหมู่ 
         - การอนุรักษ์ ซ่อม ทาํกล่องอนุรักษ์  ดําเนินการตามกระบวนการ
อนุรักษ์โดยคํานึงถึงสภาพเป็นสําคัญ 
        - การแปลงผันข้อมูลเป็นดิจิทัล  
        ในปีแรกกําหนดสํารวจสถานที่ ครุภัณฑ์ คัดเลือกและลงทะเบียน
หนังสือประมาณ 1,000 เลม่  

6. โครงการเสริมสร้างคณุภาพการศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพการ 
เรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

เป็นโครงการที่สํานักหอสมุดจัดร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลยัจํานวน 16 หน่วยงานประกอบด้วย 



 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 61 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
               1) คณะศึกษาศาสตร์ 
  2) คณะเภสัชศาสตร์ 
  3) คณะวิทยาศาสตร์ 
  4) คณะดนตรีและการแสดง 
  5) คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  6) คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
  7) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  8) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  9) คณะสหเวชศาสตร์  
  10) วิทยาลัยนานาชาติ 
  11) สํานักหอสมุด 
  12) สํานักบริการวิชาการ 
  13) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  14) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  15) สถาบันภาษา 
  16) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียน 
จําแนกเป็นกลุม่ ตามระดับการศึกษา  ทํากิจกรรมในลักษณะการเข้าค่าย
ค้างคืน และจดักิจกรรมแรลลี่ เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพทางวิชาการ
ของเด็ก การเสริมสร้างทัศนคติทางบวกในการศึกษา การประชาสัมพันธ์
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ทักษะในการดํารงชีพ และทักษะ
อาชีพ  ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ 2 วัน 1 คืน  โดยสํานักหอสมุด  
จัดกิจกรรม ดังน้ี 
            - Library Tour : Be strong & smart student by the 
Library 

 - Visit the Cyber Zone to explore the world wide 
            - ชมภาพยนตร์ 3 มิติ ใน Mini Home Theatre  

 - กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล  
ผลการดําเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน มีระดับความ     
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.38 

7. โครงการพฒันาคลังทรพัยากรการศกึษาแบบเปดิ (BUU-OER) 
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปิด (BUU-OER) ภายใต้ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้
ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี



 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 62 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ 
การนําสื่อ เช่น ภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผงัมโนทัศน์ แบบทดสอบ    
เกมการศึกษา สื่อแอนิเมช่ัน เข้าระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 

2) เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรมในการ
เรียนการสอนและสญัญาอนญุาตที่เก่ียวข้องในการเรียนการสอนแบบเปิด  
มีบุคลากรเข้าอบรมท้ังสิ้น 25 คน 
         จากการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สํานักหอสมุดตลอดมาน้ัน สาํนักหอสมุดได้มีโอกาสนําเสนอผลงานต่าง ๆ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 
หลายโครงการอย่างต่อเน่ือง และบางโครงการได้รับการตัดสินให้ได้รับ
รางวัล  โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555  สํานักหอสมุดนําโครงการพัฒนา       
ศูนย์การเรียนรู้สู่วัดในชุมชน  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลระดับดี  และลา่สุดเมื่อปี พ.ศ. 
2559 สํานักหอสมุดได้นําโครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
ไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 
Growing Green Library for All (Growing GLA) เมื่อวันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  ได้รับรางวัล
ระดับดี 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การบรกิารวิชาการแกส่ังคมของ
ส่วนงาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน หน้า 63 

รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 นโยบายและแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน C.12-1-01  
2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ C.12-1-02  
3 โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด   C.12-2-01 

C.12-3-01 
C.12-4-01 

 

4 โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน C.12-2-02 
C.12-3-02 
C.12-4-02 

 

5 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผูสู้งวัย C.12-2-03 
C.12-4-03 

 

6 โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน C.12-2-04 
C.12-4-04 

 

7 โครงการบริการวิชาการแก่วัดในชุมชน   C.12-2-05 
C.12-4-05 

 

8 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

C.12-2-06 
C.12-4-06 

 

9 โครงการลานรมณีย์ C.12-2-07  
10 โครงการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (BUU-OER) C.12-2-08  
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ตัวบ่งชี้ที่ S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 
30-39 

ร้อยละ 
40-49 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

80 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

สรปุผลการประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจําปงีบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559) 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่

ดําเนินการแล้ว 

จํานวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนตัวช้ีวัดที่
บรรลุเป้าหมาย 

จํานวนตัวช้ีวัดที่
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

23 22 1 21 4 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่าการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ประจําปีงบประมาณ 2559 
ประกอบด้วย 23 โครงการ ดําเนินงานโครงการฯ สรุปได้ดังน้ี   
จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน 21 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 84  
จํานวนตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 16  

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การดาํเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา 

ระดับ 7 ระดับ 7 7 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปีงบประมาณ 2559 
S.4-01  
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ผลการดําเนินงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก 

          ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 

 

หน้า  รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน 
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ตัวบ่งชีต้ามภารกิจหลักของสํานักหอสมุด  
ซึ่งเป็นการดําเนินงานการประกันคุณภาพการปฎิบัติงานในส่วนของการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยนําตัวบ่งชี้คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) รวมจํานวน 6 ตัวบ่งชี้ 
 

CP1 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
      CP1.1 กระบวนการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 
      CP1.1.1 กระบวนการจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ   
ตัวบ่งชีท้ี่ S1 :  ร้อยละของทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ัดซื้อสอดคล้องกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน  

ประเภทของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  Stakeholder  Input  Process  Output  Customer 

ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิงเกณฑ์) เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณได้จากผลการสํารวจเกณฑ์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ ทีจ่ัดซื้อกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย 

1. ความสอดคล้องกับหลักสตูร หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อในแต่ละปีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
2. ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภททุกรูปแบบซึ่งให้บรกิารในห้องสมุด  สามารถเลอืกวัดตามประเภททรัพยากร 
ตามที่ต้องการได้ 

วิธีการคํานวณ 

 

       จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตร (ชื่อเรื่อง)  x  100    
                 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ (ชื่อเรื่อง) ที่จัดซื้อทั้งหมด  

 

เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อในแต่ละปี   
2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
3. รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบการเรียนและการสอนในแต่ละวิชา 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือตามกระบวนการจัดซื้อ  โดยมีนโยบายและแผนในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือ เพื่อให้การจัดหามีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเน้นตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในศาสตร์ด้านต่าง ๆ 7 ด้าน  ได้แก่  
1. ศาสตร์ทางทะเล  2. ศาสตร์ผู้สูงอายุ  3. ศาสตร์ทางการศึกษา 4. ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการทํางาน  5. ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา
ตะวันออก (ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน)  6. ศาสตรเ์กี่ยวกับภาคตะวันออก  7. ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
อีกทั้งได้มีการจัดหาหนังสือตามประมวลการสอนของอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดหาหนังสือนั้นตรงตามหลักสูตรการเรียน     
การสอนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาใช้เป็นตําราประกอบการเรียนการสอน หรอืการวิจัย ตามหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  โดยมีหนังสือที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตร จํานวน  5,772 ชื่อเรื่อง   
 
       จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตร (ชื่อเรื่อง)  x  100    =  5,772  x  100     =  100                          
                 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ (ชื่อเรื่อง) ที่จัดซื้อทั้งหมด                           5,772 
 

S1-01 
S1-02 
S1-03 
S1-04 

 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ร้อยละของทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตรการเรยีนการสอน  ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

คะแนน 5   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ํากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อในแต่ละปี S1-01  
2 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย S1-02  
3 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย S1-03  
4 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่จัดซื้อ (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559) S1-04  
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ตัวบ่งชีท้ี่ I1 :  มีระบบและกลไกในการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  
ประเภทของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ    Stakeholder  Input  Process  Output  Customer 

ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิงเกณฑ์) วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (The Deming Cycle - PDCA) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถงึ การดําเนินการตั้งแต่การกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               
ให้ครอบคลมุด้านการจัดซื้อ การขอบริจาค  การบํารุงรักษาและซ่อมแซม  และการจําหน่ายออก  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
          ข้อ 1  มีการจัดทําเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรสารเทศไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
          ข้อ 2  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานและนําแผนลงสู่การปฏิบัติ 
          ข้อ 3  มีการกํากับและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรสารเทศ 
          ข้อ 4  มีการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลและปรับปรุงผลการทํางานให้ดีขึ้น  
          ข้อ 5  มีการดําเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และหรือนํามาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ และหรือ 
                  สร้างนวัตกรรม/ แนวปฏิบัติที่ดี 
 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการข้อ 1 มีการดําเนินการข้อ 1-2 มีการดําเนินการข้อ 1-3 มีการดําเนินการข้อ 1-4 มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. แผนยทุธศาสตร์ของห้องสมุดด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรสารสนเทศ 
4. แผนการดําเนินงานประจําปี 
5. รายงานผลการดําเนินงาน 
6. เอกสาร หลักฐานการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
7. ร้อยละของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อตามความต้องการของผู้ใช้ 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 1 

 
สํานักหอสมุดมีการจัดทําเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมด้านการจัดซื้อหนังสือ สื่อโสตทัศน์  ฐานข้อมลูอืเล็กทรอนิกส ์การรับบริจาค และการบํารุงรักษาหนังสือ  

I1-01 

ข้อ 2  สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมุดด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และมีการนํา
แผนลงสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการในรูปของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เน้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   เป็นการจัดสรรจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อพัฒนา Collection ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในศาสตรด์้านต่าง ๆ  7 ด้าน   
   ได้แก่ 1. ศาสตร์ทางทะเล  2. ศาสตรผ์ู้สงูอายุ  3. ศาสตร์ทางการศึกษา 4. ศาสตรท์ี่เกี่ยวกับแรงงานการทํางาน  5. ศาสตร์ที่เกี่ยวกับ   
   ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน)  6. ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก  7. ศาสตร์ด้านโลจิสติกส ์
   ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. จัดหาหนังสือตามประมวลการสอน (Course Syllabus) ตามรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
   เป็นการจัดหาหนังสือให้ตรงตามประมวลการสอน (Course Syllabus) จากคณะต่าง ๆ และตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ 
   มหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มทุน โดยการสํารวจรายชื่อหนังสือตามประมวลการสอน (Course Syllabus) จากคณะต่าง ๆ 
   และนํารายชื่อหนังสือมาตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลห้องสมุด เพื่อดําเนินการจัดหาหนังสือให้ครอบคลุมทุกรายวิชาตามหลักสูตรของ 
   มหาวิทยาลยั 
3. โครงการบูรพาบุ๊คแฟร์ 
   เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มโีอกาสคัดเลือกหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และ 
   เสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ สําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี 
4. โครงการอ่านหนังสือให้โดนใจต้องไปเลือกเอง 
   โดยนําผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนสิติ คัดเลือกหนังสือจาก 
   หลากหลายสํานักพิมพ์ตามความต้องการและเหมาะสม และส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตร่วมรณรงค์ในการรักการอ่านและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
   จัดปีละ 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 และวันพฤหัสบดีที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน 
   เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัย 

I1-02 
I1-03 
I1-04 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ 3 สํานักหอสมุดมีการกํากับและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรสารเทศ  โดยการประเมินแผนการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส 

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน  
I1-05 

ข้อ 4 สํานักหอสมุดประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และจดัทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ 
ได้แก่ 
1. โครงการบูรพาบุ๊คแฟร์  จัดเมื่อวันที่ 19-23 มกราคม พ.ศ. 2559 
    เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีโอกาสคัดเลือกหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และ   
เสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ สําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย จากสํานักพิมพ์ บริษทั และร้านค้าตัวแทนจําหน่าย
หนังสือ จํานวน 48 ร้านค้า มีคณะต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอ/ คัดเลือกหนังสือ จํานวน 18 คณะ 4 วิทยาลัย  จํานวน 1,480 รายการ จํานวนเงิน 
3,227,103.00 บาท ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.20 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 คน และผลการประเมิน   
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 
2. โครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง   
    สํานักหอสมุดนําอาจารย์และนิสิตร่วมเดินทางโดยรสบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชมและคัดเลือกหนังสือ ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  จํานวน 2 ครั้ง คือ 
   ครั้งที่ 1  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน 30 คน  ได้แก่ อาจารย์ จํานวน 6 คน และนิสิต จํานวน 24 คน     
ผลการประเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.66 
    ครั้งที่ 2  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน 24 คน  ได้แก่ อาจารย์ จํานวน 3 คน และนิสิต จํานวน 21 คน     
ผลการประเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.78 
    โดยได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงกา ในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 

I1-06 

ข้อ 5 สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 โดยนําผลการประเมนิมาทบทวนร่วมกันในการประชุมคณะทํางานของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

I1-06 
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ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ 

คะแนน 5   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
1 นโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ I1-01  
2 แผนยุทธศาสตร์ของห้องสมุดด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ I1-02  
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ I1-03  
4 แผนการดําเนินงานประจําปี I1-04  
5 รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส I1-05  
6 ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบูรพาบุ๊คแฟร์และโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจต้องไปเลือกเอง I1-06  
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CP1.2 กระบวนการวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
CP1.2.1 กระบวนการวิเคราะหแ์ละลงรายการบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ O1 :  ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานกุรมทรพัยากรสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  Stakeholder  Input  Process  Output  Customer 

ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิง
เกณฑ์) UKOLN : CAT-ASSESS (http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/tools/cat-assess/sampling.html) 

การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย 

1. ความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง ความถูกต้องของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกบันทึกและจัดเก็บใน
รูปแบบบรรณานุกรมของแต่ละระเบียนที่เครื่องอ่านได้ หรือ MARC Format (Machine-Readable Cataloguing) ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
พิมพลักษณ์ หวัเรื่อง ฯลฯ และการลงรายการตามมาตรฐานสากล รวมถึงความถูกต้องของการระบุสถานะทรัพยากรสารสนเทศทีส่ง่ซ่อม จําหน่าย
ออก จากการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นวาง    
2. ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นวาง หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีการจัดเรียงบนชั้นเพื่อให้บริการตามหมวดหมู่และหลักการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศขึ้นชั้น 
3. สถานะทรพัยากรสารสนเทศที่ส่งซ่อม จําหน่ายออก หมายถึง การระบุสถานะซ่อม (repair) ใน item ของระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าหนังสือ item นั้นอยู่ระหว่างดําเนินการซ่อม รวมถึงการระบุสถานะจําหน่ายออกจากห้องสมุด 
(weeding) ใน item ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดมีความทันสมัย  

เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
<ร้อยละ 80 ≥ ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 85 ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 95 

หมายเหตุ ระเบียนบรรณานุกรมเป็นระเบียนบรรณานุกรมในปีที่ประเมิน ไม่ได้หมายรวมถึงระเบียนบรรณานุกรมทั้งหมดในฐานข้อมูลบรรณานุกรม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. ระเบียนบรรณานุกรมในปีที่ประเมินที่มกีารสุ่มอย่างเป็นระบบ 
 2. คู่มือการจดัหมวดหมู่หนังสือ การกําหนดหัวเรื่อง และตารางเลขผู้แต่งตามมาตรฐานสากล 
 3. คู่มือการลงรายการตามมาตรฐานสากล 
 4. แหล่งข้อมลูบรรณานุกรมออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือซื้อและหนังสือบรจิาคที่นําเข้าฐานข้อมูล
ห้องสมุด โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากล การกําหนดหัวเรื่องหนังสือ ตรวจสอบ       
ความถูกต้องของการพิมพ์ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง พิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ และหวัเรื่องก่อนส่งออกให้บริการ โดยมีวิธีดําเนินการ   
ตรวจสอบระเบียนหนังสือที่บันทึกลงฐานขอ้มูลจากจํานวนระเบียนทั้งหมด 5,850  ระเบียน และใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ ร้อยละ 20       
ได้จํานวนระเบียนที่สุ่มตรวจสอบความถูกต้องจํานวน 1,170 ระเบียน ตรวจพบจํานวนระเบียนที่ผิดพลาด 85 ระเบียน จํานวนระเบียน      
ที่ถูกต้อง 1,085 ระเบียน ดังนั้น พบความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 92.74  
 
                  วิธีการคํานวณ                 จํานวนระเบียนที่ตรวจพบความถูกต้อง    X 100 
                                                     จํานวนระเบียนที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด    
 
                    แทนค่าได้ดังนี้                  1,085   x 100   =  92.74  
                                                       1,170 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

 
ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศ  

 
 คะแนน 5 
≥ร้อยละ 95  

 
ร้อยละ 92.74

 
คะแนน 4 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ต่ํากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 เกณฑ์ความถูกต้องของการตรวจสอบฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ O1-01  
2 ระเบียนของหนังสือที่บันทึกลงฐานข้อมูล โดยการสุ่มอย่างมีระบบ O1-02  
3 ฐานข้อมูลหัวเรื่องออนไลน์https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php O1-03  
4 เว็บไซต์https://www.library.ohiou.edu/research/books/ O1-04  
5 คู่มือการแบ่งหมวดหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ โดย รศ. พวา  พันธุ์เมฆา O1-05  
6 คู่มือ Dewey Decimal Classification (DDC)  ฉบับพิมพ์ครั้งที่  23 O1-06  
7 คู่มือตารางเลขผู้แต่ง ของหอสมุดแห่งชาติ และ Cutter Sanborne O1-07  
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ตัวบ่งชีท้ี่ O2 :  ระยะเวลาในการวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและลงรายการบรรณานุกรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  Stakeholder  Input  Process  Output  Customer 

ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิง
เกณฑ์) 

1. คู่มือตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550 โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ปรับลดเกณฑ์ระยะเวลาการทํางานให้น้อยลงจากเดิม 2 วันเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน) 

การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย 
เวลาเฉลี่ยในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและลงรายการบรรณานุกรม หมายถึง  เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และลงรายการบรรณานุกรม ตั้งแต่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศ จนถึงการนําออกให้บริการ ทั้งนี้ หนังสอืที่อยู่ระหว่างกําลังดําเนินการทุกขั้นตอน
จะต้องสืบค้นในฐานข้อมูลได้และสามารถทราบสถานภาพของหนังสือเล่มนั้นได้     

เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เวลาเฉลี่ยมากกว่า 12 วัน เวลาเฉลี่ย 10-12 วัน เวลาเฉลี่ย 9-11 วัน เวลาเฉลี่ย 6-8 วัน เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 5 วัน 

หมายเหตุ ระเบียนบรรณานุกรมเป็นระเบียนบรรณานุกรมในปีที่ประเมิน ไม่ได้หมายรวมถึงระเบียนบรรณานุกรมทั้งหมดในฐานข้อมูลบรรณานุกรม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
  2. คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
  3. การบันทกึข้อมูลและการแสดงข้อมูลบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติของงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
  4. การบันทกึข้อมูลและการแสดงข้อมูลบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
  5. รายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อในปีที่ประเมินและระยะเวลาในการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ 
  6. ข้อมูลการคํานวณระยะเวลาเฉลี่ย (วัน : รายการ) 
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ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือซื้อและหนังสือบริจาคตามกระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
เริ่มตั้งแต่ได้รับทรัพยากรจากฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาถึงฝา่ยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตามใบรายการส่งหนังสือ (PO)  
โดยตรวจสอบรายการหนังสือให้ตรงกับจํานวนที่ได้รับ จากนั้นตรวจสอบการซ้ําของหนังสือกับฐานข้อมูลห้องสมุด บันทึกรายการบรรณานุกรม 
กําหนดหัวเรื่อง  พิมพ์สันหนังสือ ติดสันหนังสือ และแยกหนังสือเพื่อนําส่งออกให้บริการ  โดยใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ และลงรายการบรรณานุกรม คิดเป็น 0.09 วัน/ รายการ (จากจํานวนวันที่ทําการวิเคราะห์หนังสือ จํานวน 524 วัน และจํานวน
รายการหนังสือทั้งหมดที่ส่งออกให้บริการ จาํนวน 5,605 รายการ) 
 
               วิธีการคํานวณ                              จํานวนวันที่ทําการวิเคราะห์หนังสือ 
                                                        จํานวนรายการหนังสือทั้งหมดที่ส่งออกให้บริการ 
 
               แทนค่าได้ดังนี้                              524       =  0.09 
                                                              5,605 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

 
ระยะเวลาในการวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและลงรายการบรรณานุกรม 

 
5 วัน 

 
0.09 วัน 

 
5 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ต่ํากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศ และนําออกให้บริการ O2-01  
2 จํานวนระเบียนทั้งหมดของหนังสือจัดซื้อตามงบประมาณ และหนังสือบริจาคที่ผ่านการคัดเลือกอย่างมีระบบ O2-02  
3 จํานวนระเบียนที่ทําการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งออกให้บริการ O2-03  
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CP2 กระบวนการใหบ้ริการของห้องสมุด 
      CP2.1 กระบวนการบริการผูใ้ช้ (User Services) 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ C1 :  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

ประเภทของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  Stakeholder  Input  Process  Output  Customer 
ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิง

เกณฑ์) นโยบายของหน่วยงาน ข้อมูลการดําเนินงานของห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
ด้านการบริการ ด้านผู้ให้บรกิาร ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  ด้านการรับรู้บริการและขา่วสารของห้องสมุด 

เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 

หมายเหตุ 

1. การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทุกบริการของห้องสมุด เช่น บริการยืม-คืน บริการตอบคําถามและ
ช่วยการค้นคว้า บริการยืมระหว่างห้องสมุด การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ บริการวิชาการแก่ชุมชน ฯลฯ 
2. กรณีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน สามารถหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง 
3. การสํารวจความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน ควรนํามาวัดในการสํารวจความพึงพอใจเฉพาะด้าน 
4. การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดแต่ละแห่ง ควรสํารวจความพึงพอใจแต่ละด้านในเชิงลึก/วัดกระบวนการทํางาน ที่ส่งผลต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงาน/ข้อมูล/เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้เพื่อใช้ประกอบการประเมินและตรวจสอบ 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน หมายเลขเอกสาร 
1.ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด ปี 2559 (แบบประเมินตาม 
PULINET) 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวม 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.92 และแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 
3.92, ด้าน ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.03, ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ค่าเฉลีย่ 3.96,  
ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิง่อํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.82, ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.88 

C1-01 
C1-02 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร 5 คะแนน 
ค่าเฉลี่ย  

4.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.92 

4 คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ํากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 
C1-01  

2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                                          

C1-02  
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      CP2.2 การใหก้ารศกึษาแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
               CP2.2.2 กระบวนการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information literacy) 
ตัวบ่งชีท้ี่ C1 :  ระดบัความพงึพอใจของผู้รบัการปฐมนิเทศต่อสง่เสริมการรู้สารสนเทศ 
 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ / คุณภาพStakeholder  Input  Process  Output  Customer 
ความเชื่อมโยง (แหล่งอ้างอิงเกณฑ์) นโยบายของหน่วยงาน  ข้อมูลการดําเนินงานของห้องสมุดในข่ายงาน PULINET 

การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
คําอธิบาย ความพึงพอใจ คือการสอบถาม ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการส่งเสริมการรู้สารสนเทศในด้านผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน เวลา

และความสะดวกในการใช้บริการ 
วิธีการคํานวณ  

เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ /
คุณภาพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผลการประเมนิ

ระหว่าง 
1.00-1.50 

ผลการประเมนิระหว่าง
1.51-2.50 

ผลการประเมนิระหว่าง
2.51-3.50 

ผลการประเมนิระหว่าง 
3.51-4.50 

ผลการประเมนิระหว่าง 
4.51-5.00 

หมายเหตุ  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หมายถึง ข้อมลูที่ต้องรายงาน เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานอ้างอิงด้วย 
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ผลการดําเนนิงาน 

การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศการ จํานวน 83 ครั้ง (ส.ค. 58 – ก.ค. 59) มีจํานวน 3120 คน มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.67          
อยู่ในระดับคะแนน 5 

 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ระดบัความพงึพอใจของผู้รบัการปฐมนเิทศต่อส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ  คะแนน 5 
ผลการประเมนิ

ระหว่าง 
4.51-5.00 

4.67 คะแนน 5   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ํากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่ 

หลกัฐาน 
1 ประเมินการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ (ส.ค.58 – ก.ค.59) C1-01  
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับสว่นงาน ตามเกณฑ ์CUPT QA 

 
ผลการประเมนิทั้ง 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั หมายเหต ุ

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 3  
  C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงาน 3  
  C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 4  
C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บริหารส่วนงาน 3  
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 7  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของส่วนงาน 4  
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7  
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ผลการดําเนนิงานตามตัวบง่ชี้คณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการหลกั 
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดําเนินงานควรปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดําเนินงานระดับดีมาก 

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 ระดับดีมาก 5,772 

ตัวบ่งชี้ท่ี I1 มีการดําเนินการ
ครบท้ัง 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบท้ัง 5 ข้อ  5 ระดับดีมาก 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี O1 ≥ร้อยละ 95  1,085 ร้อยละ 
92.74 X 4 ระดับดี 1,170 

ตัวบ่งชี้ท่ี O2 5 วัน 524 0.09 วัน 
 5 ระดับดีมาก 5,605 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี C1 ค่าเฉลี่ย  
4.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.92 X 4 ระดับดี 

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 ระดับดีมาก 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.67 ระดบัดีมาก 
 



 หน้า 86 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับส่วนงาน 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 
ปกีารศกึษา 2557 
องคป์ระกอบที่ 1 – 5  
จุดเด่น 

1. สํานักหอสมุด มีการบริการเชิงรุกที่หลากหลายแนวทางตามภารกิจหลักขององค์กร ทําให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและมีช่องทางมากขึ้น  
          2. มีการปรับพ้ืนที่การให้บริการ พ้ืนที่การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทําให้มจีํานวน
ผู้ใช้บริการมากขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดี 
          3. บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความผูกพันต่อองค์กร 
          4. ผู้นําองค์กรมีวิสัยทัศน์ ศักยภาพสูงในการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลง            
การดําเนินงานของสํานัก ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังสร้างความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคลากรขององค์กรในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ขาดการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

2. การกําหนดตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมยังไมส่ามารถสะท้อน
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ ทําให้ไม่สามารถประเมินความสําเร็จได้อย่างชัดเจน 

3. ขาดการเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ตามกรอบเวลา 
 
ปกีารศกึษา 2558 
C.8 การบรหิารและจัดการของผูบ้รหิารสว่นงาน 
จุดเด่น 

1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดมีความเช่ียวชาญหลากหลายสาขา สามารถใหค้ําแนะนําได้
รอบด้าน 

2. ผู้บริหารสํานักหอสมุดสามารถดําเนินงานได้สัมฤทธ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและของ
สํานักหอสมุด 

3. ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 
4. มีการนําระบบ e-budget มาใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้รหิารส่วนงาน 
จุดเด่น 

1. บุคลากรทกุระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT 
2. มีการวิเคราะห์และวางแผนงบการเงินอย่างเป็นระบบ 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ควรมีการดําเนินงานให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
2. กระตุ้นให้บุคลากรมีการทาํวิจัยในงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรและก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
 

C.10 บุคลากรได้รบัการพฒันา 
จุดเด่น 

บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และตรงตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
จุดทีค่วรพฒันา 

- 
 
C.12 การบรกิารวิชาการแก่สงัคมของส่วนงาน 
จุดเด่น 

มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคล้องกับ        
พันธกิจของสํานักหอสมุด 
จุดทีค่วรพฒันา 

ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทีส่ร้างรายได้ 
 
S.4 การดาํเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
จุดเด่น 

สํานักหอสมุดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้ 
จุดทีค่วรพฒันา 
 สํานักหอสมุดจะดําเนินการกําหนดแผนกจิกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน และมีจํานวนโครงการเชิงรุก     
เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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 ส่วนที่ 4 
 ภาคผนวก 
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- สําเนา - 
ที่  011 /๒๕๕9 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา 
 -------------------------- 

 เพ่ือให้การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/๒๕57  ลงวันที่ ๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕57  เร่ือง การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน  จึงขอแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการระบบคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยยกเลิกคําส่ัง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐73/๒๕๕7 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  และใช้คําส่ัง
สํานักหอสมุดฉบับน้ีแทน 
 คณะกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา 
 ๑.   ผู้อํานวยการ      ประธานกรรมการ 
 2.   รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
 3.   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ   กรรมการ 
 4.   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ 
 5.   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
 6.   หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
 7.   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
 8.   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
 9.   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา     กรรมการ 
 10. หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร    กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสมหมาย   ล้ิมปิติพานิชย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบายการดําเนินงาน กาํหนดตัวช้ีวัด จัดทําแผนการดําเนินงานและการมีความ
ร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ด้านการประกันคุณภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด 
  3. ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานต่าง ๆ                     
ในสํานักหอสมุด 
  4. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ของสํานักหอสมุด 

ส่ัง ณ  วันที่     24   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

(ลงช่ือ)   วันทนา   กิติศรีวรพันธ์ุ 
 

(นางวันทนา   กิติศรีวรพันธ์ุ) 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ปฏิบัติการแทน 

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
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- สําเนา – 
 

คําสั่งสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  037 /๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 -------------------------- 

 เพ่ือให้การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/๒๕57 ลงวันที่            
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕57  เรือ่ง การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน  จึงขอแต่งต้ังผู้มี
รายช่ือดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยยกเลิกคําสั่งสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ๐08/๒๕๕8  ลงวันที ่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8  และใช้คําสั่งสํานักหอสมุดฉบับน้ีแทน 
 คณะอนกุรรมการการประกนัคณุภาพการปฏบิตังิาน 
 1.   นางวัชรีย์พร คุณสนอง  ประธานกรรมการ 
 2.   นางนิตยา  ปานเพชร  กรรมการ 
 3.   นางสาวอุฬาริน  เฉยศิร ิ   กรรมการ 
 4.   นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ  กรรมการ 
 5.   นางสาวอัญชสา ขําอยู่   กรรมการ 
 6.   นางสาวเกษร จันทร   กรรมการ 
 7.   นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล  กรรมการ 
 8.   นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์  กรรมการ 
 9.   นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์  กรรมการ 

   10. นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
              คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล หลักฐานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง            
(Self Assessment Report) ของสํานักหอสมุด และเป็นผู้ดําเนินงานรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา            
ทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
และมีประสทิธิภาพ 

สั่ง ณ  วันที ่  28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

(ลงช่ือ)   วันทนา   กิติศรีวรพันธ์ุ 
 

(นางวันทนา   กิติศรีวรพันธ์ุ) 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ปฏิบัติการแทน 

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 


