
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 

 

 
 



AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure 

Criterion 

3.  Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the study 
 programme. 
4.  A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 
 technology. 

ผลการประเมินตนเอง 

9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 
9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research [3,4] 
       

 

ผลการด าเนินงาน 

1. The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research  [3,4]  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้) ดังนี้ 

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องสมุด 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยจัดให้มีห้องค้นคว้าเดี่ยว จ านวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 
12 ห้อง ห้องทบทวนกลุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 2 ห้อง พ้ืนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง (Learning Space) เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ 
เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลค าศัพท ์(Quicktionary) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook reader) iPad, 
Mini Projecter เป็นต้น 
  ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาอุปกรณท์ี่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน 
เช่น เครื่องฉาย Projector, Visual presenter Screen ระบบเสียง โดยเน้นด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ 
เป็นส าคัญ เช่น ที่ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ห้องเรียนปฏิบัติการอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์รองรับการเรียนการสอนแบบ Digital Classroom รวมทั้งห้องประชุมหน่วยงานวิชาการที่ต้อง



รองรับการประชุมสื่อสารสองทางทางผ่านระบบเครือข่าย และเพ่ือให้การบริการครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบจึงมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้บริการตามพ้ืนที่ กลุ่มอาคารต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนครุภัณฑ์สื่อการศึกษาที่ให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ได้แก่ เครื่องฉาย Projector 296 เครื่อง, Visual presenter 184 เครื่อง, LED TV 353 เครื่อง, เครื่องขยายเสียง
และล าโพง 392 ชุด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบแสดงผลการตรวจนับจ านวนผู้เข้าใช้งาน
ห้องสมุด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ทราบถึงจ านวนคนที่ก าลังอยู่ในห้องสมุดและยังสามารถบอกจ านวน
คงเหลือท่ีสามารถเข้าใช้บริการได้อีกกี่คน ช่วยให้ห้องสมุดสามารถจ ากัดปริมาณคนเข้าใช้ได้ตามจ านวนที่ตั้งไว้ เพ่ือ
ลดความแออัดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
 

2. มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning เพียงพอและ

ทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ 
เรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและสอดคล้องกับ
หลักสูตร/สาขาวิชา และการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร 
เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเน้นการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น และผู้รับบริการสามารถเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหา/บอกรับเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์บรรณสารฯ จึงท าให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีบริการห้องสมุด โดยน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้ บ ริ ก า ร ยื ม - คื นหนั ง สื อ ด้ ว ยตน เ อ ง  แล ะ ร วบร วม แหล่ ง เ รี ยน รู้ ไ ว้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ ศู น ย์ บ ร รณสารฯ 
(http://library.sut.ac.th)  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
จากฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดหา
เครื่องมือช่วยค้นเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกจากการค้นเพียง
ครั้งเดียวในลักษณะ Single Search โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ สามารถ
สืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network- VPN) และ
ผ่านระบบ EZproxy ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 



ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ห้องสมุดได้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จึงได้ด าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น ตั้ง
จุดคัดกรองหน้าห้องสมุด จัดเตรียมน้ ายาท าความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ ส าหรับให้บริการในห้องสมุด และ
ส าหรับท าความสะอาดหนังสือ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการ จัดพ้ืนที่นั่งอ่านแบบ Physical Distancing 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงบริการต่างๆ ได้แก่ 
ขยายสิทธิ์การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง บริการ SUT Lib Book Delivery น า
หนังสือในห้องสมุดตามที่ผู้รับบริการแจ้งความต้องการ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน หรือน าไว้ที่ Locker 
บริเวณด้านหน้าห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับบริการมารับตามเวลาที่สะดวก   

ในส่วนของการให้บริการสื่อการศึกษานั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุง จัดหาทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยปี
การศึกษา 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 
Digital Classroom เพ่ือให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Hybrid ท าให้ผู้สอนสามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อฯ ได้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนช่องทาง Online 
เพ่ิมเติม ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารสุรพัฒน์ 2  ห้องทบทวนศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา 
เป็นต้น    

ในด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย หน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีเพียงพอ
ให้บริการ โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการข้อมูล ได้แก่
ระบบยืม-คืน ระบบขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ Online และระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ท าให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3.  สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย  
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และได้รับการรับรองห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว มีการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้ด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ด าเนินการวัดความเข้มของแสงสว่างประจ าปีเพ่ือให้แสงมีความเหมาะสมตามพ้ืนที่ให้บริการ  
2. มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดการเรื่องมลพิษทางเสียง เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารหากพบ

แหล่งก าเนิดเสียงดัง 
3. ด าเนินการตรวจสอบมลพิษในอากาศโดยการตรวจวัดหาเชื้อโรคภายในอาคารบรรณสาร เช่น เชื้อรา 

เชื้อแบคทีเรีย และด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไข 



4. มีการด าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ 
5. การปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศจ านวน 

3 ครั้ง/ปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในการท างานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
6. ด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ิม

บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
7. ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย 
8. มีแผนงานเพื่อลดปริมาณของเสียภายในอาคารบรรณสาร โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเพ่ือ

เปรียบเทียบให้รู้ถึงปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละประเภทเป็นอย่างไรและใช้ข้อมูลเพ่ือด าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. ด าเนินการตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
10. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะด้วยวิธี 3R คือ ลด

ปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ า (reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
11. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมสารสนเทศรายการสินค้าและบริการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแหล่งตรวจสอบและด าเนินการจัดหาให้ได้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้
งานในอาคารบรรณสาร รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดจ้างผู้ประกอบการที่จะเข้ามา
ด าเนินการในอาคารบรรณสาร 

ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ที ่http://library.sut.ac.th/greenlibrary/ 

 
รายการหลักฐาน 

1.  AUN-QA 9-2-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท  
2.  AUN-QA 9-2-2 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามหลักสูตร 
3.  วันเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด 
4.  สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้บริการ 
 
 
 
 
 
 



AUN-QA 9-2-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท  

 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 128,569 129,079 128,982 130,441 

     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 19,623 26,377 27,595 9,272 

2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
    2.1) นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรับ(ชื่อเรื่อง) 153 153 128 - 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 66 66 57 - 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 4,819 6,200 6,178 3,341 

3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (รายการ) 4,441 4,441 4,126 4,441 

4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 26 28 20 22 
5.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ฐาน) 2 2 2 2 



ส ำนกัวชิำ สำขำวชิำ/หลกัสตูร
ยอดสะสม
 ณ 2558

2559 2560 2561 2562 2563 ยอดสะสม

วทิยำศำสตร์ กำรรบัรูจ้ำกระยะไกล 650         7       - - 8       -    665         
คณิตศำสตร์ 3,898       7       - - 1       -    3,906       
เคมี 3,140       4       37     30          10     3       3,224       
   /ชวีเคมี 864         - - - -    -    864         
ชวีวทิยำ 1,235       - 35     5           -    -    1,275       
ปรคีลนิิก /จุลชวีวทิยำ 1,649       6       - 1           4       -    1,660       
           /ชวีเวชศำสตร์ 101         - - 2           -    -    103         
วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ 684         28     2       24          -    -    738         
ฟิสกิส์ 1,254       50     52     6           10     -    1,372       
  /เทคโนโลยเีลเซอรแ์ละโฟตอนนิกส์ 455         - - - -    -    455         

13,930      102    126    68            33      3        14,259      
เทคโนโลยสีงัคม ศกึษำทัว่ไป 4,056       49     12     2           11     -    4,130       

เทคฯกำรจดักำร/กำรจดักำรบณัฑติ 2,790       43     74     73          38     19     3,037       
เทคฯกำรจดักำร/กำรจดักำรมหำบณัฑติ 47     - 4           -    51           
เทคฯสำรสนเทศ/วทิยำกำรสำรสนเทศมหำบณัฑติ 8,090       375    137    55          46     17     8,720       
       /นิเทศศำสตร์ - - - -    -          

        /สำรสนเทศศกึษำ - - 7           -    7            

   /ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจดักำร - - - -    -          
ภำษำต่ำงประเทศ 4,063       54     24     56          10     5       4,212       
สหกจิศกึษำ 29           65     28     15          22     -    159         

19,028      633    275    212          127    41      20,275     
เทคโนโลยกีำรเกษตร เทคฯผลติพชื 1,606       27     27     18          6       -    1,684       

เทคฯผลติสตัว์ 1,813       51     13     6           3       -    1,886       
เทคฯอำหำร 1,369       27     21     13          9       -    1,439       
เทคฯชวีภำพ 1,040       24     5       7           -    -    1,076       

5,828        129    66      44            18      -     6,085       
วศิวกรรมศำสตร์ วศ.เกษตร 1,278       3       11     3           -    -    1,295       

     /วศเกษตรและอำหำร - - - -    -          
วศ.ขนส่ง 1,035       23     18     19          2       -    1,097       
วศ.คอมพวิเตอร์ 5,535       7       16     10          1       -    5,569       
วศ.เคมี 2,534       37     46     14          7       -    2,638       
วศ.เครือ่งกล 3,562       117    132    29          6       1       3,847       
     /วศ.ยำนยนต์ - - 16          1       -    17           
     /วศ.อำกำศยำน - - 1           1       -    2            
      /วศ.วสัดุ - - - -    -    -          
      /แมคคำทรอนิกส์ - - - 1       -    1            
      / กำรจดักำรพลงังำน - - - -    -    -          
วศ.กำรผลติ 416         48     53     17          5       -    539         
วศ.เซรำมกิ 1,029       58     21     10          3       -    1,121       
วศ.โทรคมนำคม 1,346       41     100    43          2       -    1,532       
วศ.พอลเิมอร์ 1,343       14     15     1           5       -    1,378       
วศ.ไฟฟ้ำ 5,260       61     12     10          5       -    5,348       

หลักฐาน AUN-QA 9.2-2    จ านวนหนังสือประจ าปีงบประมาณ จ าแนกตามสาขาวิชาและปีงบประมาณ 2559-2563

รวม

รวม

รวม
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ส ำนกัวชิำ สำขำวชิำ/หลกัสตูร
ยอดสะสม
 ณ 2558

2559 2560 2561 2562 2563 ยอดสะสม

วศ.อเิลก็ทรอนิกส์ - 1       4           4       1       10           
วศ.โยธำ 3,928       6       1       27          22     -    3,984       
วศ.โลหกำร 1,099       15     7       13          -    -    1,134       
วศ.สิง่แวดลอ้ม 1,829       6       15     17          -    -    1,867       
วศ.อุตสำหกำร 1,477       21     89     14          4       1       1,606       
เทคฯธรณี 1,236       12     86     19          7       -    1,360       
เทคกำรออกแบบ - - 2           9       -    11           

32,907      466    623    269          85      3        34,350     
แพทยศำสตร์ แพทยศำสตร์ 1,263       23     36     38          14     1       1,375       

1,263        23      36      38            14      1        1,375       
สำธำรณสุขศำสตร์ อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 1,902       35     20     17          1       -    1,975       

อนำมยัสิง่แวดลอ้ม 1,318       2       12     12          2       -    1,346       
3,220        37      32      29            3        -     3,321       

พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ 2,202       73     75     108        38     4       2,500       
2,202        73      75      108          38      -     2,496       

ทนัตแพทยศำสตร์ ทนัตแพทยศำสตร์ 81     61     19          12      -     173         

81     61     19          12      -     173         
บรรณสำรฯ BestSeller 3,057       398    176    154        110    37     3,932       

Reference 3,012       20     93     5           -    3,130       
ศบส 4,794       117    59     70          63     92     5,195       

83,320     2,033 1,512 1,024      502    178    88,569     
1,468       864    488    491        272    346    3,929       

45     1,242 513        111    365    2,276       
125,007    2,852 758    1,002       663    159    130,441   

หน่วยงำน สถำนพฒันำคณำจำรย์ 11     - 16          -    27           
E-book 2,319       196    180    336        95     302    3,428       
สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 4,428       8       5       - -    -    4,441       

ขอ้มลู ณ 31 กรกฎำคม 2564 จำกฐำนขอ้มลู ALIST

รวมจ ำนวนเล่มสะสมท่ีมีในห้องสมุดทัง้หมด

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเล่มทีจ่ดัซือ้ประจ ำปี
จ ำนวนเล่มทีไ่ดร้บับรจิำค
จ ำนวนหนงัสอืจ ำหน่ำยออก

รวม

รวม
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ศบส. 2.6.3

วันและเวลาท่ีให้บริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

       ปีการศึกษา 2563 (ส.ค. 63 - ส.ค. 64)

ช่วงเวลาท่ีให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 20.00 น.

- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 17.00 น.

ก่อนสอบ

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 24.00 น.

- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ 09.00 - 24.00 น.

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 24.00 น.

ระหว่างสอบ

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 24.00 น.

- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ 09.00 - 24.00 น.

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 24.00 น.

ระหว่างปิดภาคการศึกษา

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ปิดบริการ

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ: 

นักศึกษาสามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือฐานข้อมูลท่ีศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาเอง ได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ี ศูนย์บรรณสารฯ ยังจัดให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับ

สืบค้นสารสนเทศและเคร่ืองพิมพ์ไว้พิมพ์ผล เตรียมเอกสาร โดยให้บริการทุกวัน 

ต้ังแต่เวลา 8.30-24.00 น รวมท้ังห้องบริการอ่านหนังสือ ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง จ านวน 2 ห้อง

วันท าการ

Z:\AUNQA_ปีกศ63@4สค64\สง่มทส\AUN-QA-9-2 เวลาใหบ้รกิาร_ok\เวลาบรกิาร ศบส.



ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกทีศู่นย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริการ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564) 

 

โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network - VPN) และผ่านระบบ EZproxy ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
  2.  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริหาร 
1. บริการสืบค้นสารสนเทศจาก Internet  
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless Network และแบบ Local Area Network (LAN) 
    ครอบคลุมทุกชั้นทั่วพ้ืนที่อาคารบรรณสาร 
3. พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล แบ่งเป็น  
   3.1 ห้องค้นคว้าเดี่ยว 32 ห้อง  
   3.2 ห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 12 ห้อง  
   3.3 ห้อง Silent Zone จ านวน 3 ห้อง 
   3.4 Learning Space @SUT Library 24 hrs. 
4. ห้อง Bookstore จ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียน ฯลฯ 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 128,569 129,079 128,982 130,441 

     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 19,623 26,377 27,595 9,272 

2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
    2.1) นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรับ(ชื่อเรื่อง) 153 153 128 - 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 66 66 57 - 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 4,819 6,200 6,178 3,341 

3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (รายการ) 4,441 4,441 4,126 4,441 

4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 26 28 20 22 
5.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ฐาน) 2 2 2 2 



นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลค าศัพท์ 
(Quicktionary) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook reader) iPad, iPod, Mini Projecter เป็นต้น 

 

3. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้บริการ 
มีการน าระบบเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการ

ให้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
1. การใช้ระบบ RFID เพ่ือพัฒนาการให้บริการ เช่น ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ใช้บริการ

สามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านตู้ Shelf checkout จ านวน 4 เครื่อง และ ตู้ Book 
return จ านวน 8 จุด ที่ติดตั้งไว้ ณ อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารวิชาการ 1-2 อาคาร
ศูนย์เครื่องมือฯ 9  อาคารเรียนรวม 1-2 อาคารหอพักนักศึกษา อาคารบรรณสาร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
ส่งคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ฐานข้อมูลคลังปัญญามทส. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มที่เป็นผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได ้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์บรรณสารฯ 

3. การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือควบคุมระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าห้องสมุด และระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันทั้งรูปแบบ

ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan) มีการบอกรับทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบภาคี (Consortia purchasing)  


