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คํานํา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดประกาศนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสําหรับใช
เปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน       
อยางตอเนื่อง 

 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2552    

เนนการรายงานและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในรอบปการศึกษา 2552 
(พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2553) ในมิติตางๆ ประกอบดวย 7 องคประกอบ 37 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถสะทอน
ใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
   

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  
2552 นี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

(อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง) 
รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

            ประธานคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาในรอบปการศึกษา 2552 (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2553) โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้     
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานหองสมุดขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในมิติตางๆ 
ประกอบดวย 7 องคประกอบ 37 ตัวบงชี้ 

ในปการศึกษา 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 2.81 (จาก
ระดับคะแนน 3) ประกอบดวย                                                                                                             

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติงานขององคกร จํานวน 2 ตัวบงชี้           
มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 ทุกตัวบงชี้  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพของตน จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 ทุกตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองคกร

ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 จํานวน 8 ตัวบงชี้ และระดับคะแนน 2 
จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน และ

ประหยัดงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3 ทุกตัวบงชี้ 
องคประกอบที่ 12 การบรหิารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนา

และสงเสริมการดําเนินงานของศูนยบรรณสารฯ ใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
ในระดับคะแนน 3 จํานวน 15 ตัวบงชี้ ระดับคะแนน 2 จํานวน 2 ตัวบงชี้  และระดับคะแนน 1 จํานวน 2 
ตัวบงชี้  



 

สวนที่  1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดทําการกอสรางอาคารบรรณสาร และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ณ อาคาร
บรรณสาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เพื่อใชเปนที่ทําการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารบรรณสาร
เปนอาคารรูปตัวแอล (L) มีพื้นที่ใชสอย 6,828 ตารางเมตร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนหนวยงาน       
ที่รับผิดชอบดานการจัดบริการหองสมุดและสื่อการศึกษาเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก             
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เปดดําเนินงานตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และไดดําเนินงานดานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ (Dynix) ต้ังแต พ.ศ. 2537 ประกอบดวยการดําเนินงานดานการจัดทําขอกําหนด การจัดหา
ฮารดแวรและซอฟแวร การติดต้ังระบบ การฝกอบรมบุคลากร และการจัดเตรียมขอมูล โดยเริ่มใหบริการระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแกผูใช เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537  

ผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ต้ังแต     
ป พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน มีดังนี้ 
 

1.  รองศาสตราจารย ดร.องคการ อินทรัมพรรย    
• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศนูยบรรณสารและสือ่การศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 - 23 เมษายน 2536 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   

ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2536 - 31 พฤษภาคม 2538 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา โกรดิ     

• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศนูยบรรณสารและสือ่การศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 1 มถิุนายน 2538 - 28 กุมภาพันธ 2542 

3.  รองศาสตราจารย ดร.ประภาวดี สืบสนธ์ิ    
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   

ต้ังแตวันที่ 1 มนีาคม 2542 - 28 กุมภาพันธ 2546 
4.  อาจารย ดร.นฤมล รักษาสุข  

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ต้ังแตวันที่ 1 กนัยายน 2543 - 2 มนีาคม 2546       

• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศนูยบรรณสารและสือ่การศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 3 มนีาคม 2546 - 12 พฤศจิกายน 2547 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 - 12 พฤศจิกายน 2551 
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5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ 

ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม 2548 - 12 พฤศจิกายน 2551 
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ   

ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 - 20 กุมภาพันธ 2552 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ   

ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 ถึงปจจุบัน 
6.  อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ 
ต้ังแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 - 1 เมษายน 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ   
ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน 2552 ถึงปจจุบัน 

 
2.  ปรัชญา  
 แหลงความรูล้ําเลิศ กอเกิดปญญา พัฒนางานวิจัย 
 
3.  ปณิธาน 
 พรอมใช พรอมบริการ ทนัเวลา ทันความตองการ 
 
4.  วิสัยทัศน 

เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ       
ของมหาวิทยาลัย 
 
5.  พันธกิจ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามุงพัฒนาขีดความสามารถใหเปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศ 
สื่อการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ เพื่อสงเสรมิภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1.  พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  บริการและสงเสริมการรูสารสนเทศแกชมุชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3.  บริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
     กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4.  พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
6.  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีคณะกรรมการ
ประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษากํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและนโยบายที่กําหนด โดยมี
โครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน ดังนี้ 
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โครงสรางการบริหารงาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
  
   
 
           
 
 
 
 
            
           
 
 
 
 
 
       
           

ฝายธรุการ ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการสือ่การศึกษา

- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและ 
  งบประมาณ 
- งานประสาน  
  และงานประชุม 
- งานพัสดุ 
- งานพิมพ 

- งานบริการทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- งานบริการสืบคนสารสนเทศ 
- งานบริการยืม-คืนระหวาง 
  หองสมุด 

- งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- งานบริการคอมพิวเตอร 
  เพื่อการสืบคนในหองสมุด 
- งานระบบวิดีโอออนดีมานต 
- งานพัฒนาซอฟทแวร 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
- งานบริการเอกสารกลาง 
- งานบริการกราฟกและศิลปกรรม

ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 

- งานสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานพัฒนาคุณภาพการบริการ    
- งานประชาสัมพันธ 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะหทรพัยากรสารสนเทศ 
- งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานจดหมายเหตมุหาวิทยาลยั 
- งานสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา 
 

คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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7.  บุคลากร 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 55 คน (ขอมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2553) 

 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากร รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
  ฝายธุรการ 4 1 3 - - 
  ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11 4 5 2 - 
  ฝายบริการสารสนเทศ 10 8 2 - - 
  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 2 - - 
  ฝายบริการสื่อการศึกษา 23 21 2 - - 
  ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 4 - 3 1 - 

รวม 55 35 17 3 - 
 
 
8.  ผลการดําเนินงาน 

8.1 งบประมาณ 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 54,133,700 
บาท จําแนกเปน 
 

8.1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   จํานวน 36,648,300 บาท  
 1) คาบริการสารสนเทศสําหรับคณาจารย  70,000  
 2) คาเขาเลมวารสารฉบับยอนหลัง  140,000  
 3) คาซอมแซมหนังสือชํารุด  40,000  
 4) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ  1,000,000  
 5) คาใชจายสําหรับกิจกรรมผลิตเอกสาร  1,200,000  
 6) คาใชจายและคาวัสดุกิจกรรมบริการสารสนเทศ  90,000  
 7) คาใชจายกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ  90,000  
 8) คาวัสดุหองสมุด  30,758,300  
 9) คาวัสดุบริการสื่อการศึกษา  3,260,000  
  9.1) คาวัสดุกิจกรรมบริการหองสมุด 1,202,000   
  9.2) คาวัสดุกิจกรรมฝายบริการสารสนเทศ 40,000   
  9.3) คาวัสดุกิจกรรมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000   
  9.4) คาวัสดุกิจกรรมฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 5,000   
  9.5) คาวัสดุกิจกรรมฝายบริการสื่อการศึกษา 808,000   
  9.6) คาวัสดุกิจกรรมผลิตเอกสารกลาง 1,200,000   
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8.1.2 หมวดคาครุภัณฑ       
  ครุภัณฑประจาํหองสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา    จํานวน 17,485,400 บาท 
  1) ครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับ 11,336,500   
   ศูนยบรรณสารฯ     
  2) ครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับ 1,978,900   
   หนวยงานอืน่ๆ   
  3) ครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับ 4,170,000   
   โครงการผลิตแพทย   

 
 

8.2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

      
 
 

ปการศกึษา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
2548 2549 2550 2551 2552 

1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ      
     1.1) หนังสอืฉบับพิมพ (เลม) 88,547 90,473 98,059 104,251 110,643 
     1.2) หนังสอืฉบับอิเล็กทรอนิกส (เลม) 11,932 11,932 13,501 17,764 17,781 
2.  วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ      
    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ (ชื่อเรื่อง) 188 188 185 230 230 
    2.2) วารสารภาษาตางประเทศฉบับพิมพ (ชื่อเรือ่ง) 274 267 295 282 282 
    2.3) วารสารภาษาตางประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส  
          (ชื่อเรือ่ง) 

6,634 8,481 8,825 15,109 15,109 

3.  สือ่โสตทัศนและสือ่อิเลก็ทรอนิกส (รายการ) 4,405 8,968 10,588 9,518 4,590 
4.  ฐานขอมูลออนไลน (ฐาน) 3 14 20 21 19 
5.  ฐานขอมูลซีดีรอม (ฐาน) 1 3 3 4 4 
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สวนที่  2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 

 
1.  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี ้   
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1  : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนนิงาน

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกจิ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    กระบวนการ   
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ 

 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันกิจ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึง่การกําหนด
ปรัชญา และปณิธาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดเปดโอกาสใหบุคลากรของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษามีสวนรวม 
     1.1 ปรัชญา 
          “แหลงความรูล้ําเลิศ กอเกิดปญญา พัฒนางานวิจัย” 
     1.2 ปณิธาน 
 “พรอมใช พรอมบริการ ทนัเวลา ทันความตองการ” 
     1.3 วิสัยทัศน 

เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ  
ของมหาวิทยาลัย 
     1.4 พันธกจิ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามุงพัฒนาขีดความสามารถใหเปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศ 
สื่อการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ เพื่อสงเสรมิภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1.  พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  บริการและสงเสริมการรูสารสนเทศแกชมุชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3.  บริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
     กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4.  พัฒนา จดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

2.  มีการแจงใหบุคลากรภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดรับทราบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และ
พันกิจ โดยผานทางที่ประชุมหัวหนาฝาย จดหมายเวียน ประกาศ และปดปายประชาสัมพันธภายในศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา  
 
3.  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาให
เปนไปตามเปาประสงค และวตัถุประสงค จํานวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก 
           ยุทธศาสตรที่ 1   เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                                 ชัน้นําระดับชาติ  
           ยุทธศาสตรที่ 2   สรางระบบบรหิารจัดการและการบริการที่เปนเลิศ 
           ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูคูคณุธรรม 
           โดยในแตละยุทธศาสตรไดมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินการรองรบั 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
4.  การกําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร จํานวน 8 กลยุทธ ไดแก 
           กลยุทธที่ 1   เปนแหลงสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ  
           กลยุทธที่ 2   เปนแหลงสารสนเทศเฉพาะดานเพื่อสนับสนนุการคนควาวิจัยของศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
                            ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
           กลยุทธที่ 3   เปนแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของชุมชน 
           กลยุทธที่ 4   บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษาเชิงรุกอยางมอือาชีพ 
           กลยุทธที่ 5   พัฒนาการดําเนินงานจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหไดมาตรฐาน 
                            สากล 
           กลยุทธที่ 6   เปนผูนําในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดานการจัดเก็บเอกสารที่ถูกตองตาม 
                            หลักการสารบรรณ 
           กลยุทธที่ 7   พัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเปนสํานักงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
           กลยุทธที่ 8   พัฒนาความรวมมือกับสถาบันบรกิารสารสนเทศในระดับทองถิน่ ระดับชาติ และระดับ 
                            นานาชาติ เพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางาน ขยายพรมแดนการเขาถึงสารสนเทศ 
                            ของผูใชภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 
           โดยในแตละกลยุทธไดกําหนดมาตรการ และโครงการรองรับ 
 
5.  มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป โดยในแตละแผนไดกําหนดเปาหมายของผลผลิต/กิจกรรมรองรับ 
6.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล 
     ตอผูบรหิารและสภามหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีผล 
     การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป รอยละ 91.43  

 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 7 ขอ 

(ระดับ 7) 
3 คะแนน ระดับ 7  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 1.1.1 
 แผนยุทธศาสตรระยะที่ 2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (พ.ศ. 2552-2554) (หนา 99) 

2. เอกสารประกอบ 1.1.2 
 แผนกลยุทธ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (พ.ศ. 2549 - 2552) (หนา 107) 
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องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
การคํานวณ  :       
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

X 100 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการดําเนินการตามจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 70 ตัวบงชี ้ 
 

ขอมูล จํานวน 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 70 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่บรรลุเปาหมาย 64 
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 91.43 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 91.43 3 คะแนน รอยละ 100  

 
รายการหลักฐาน  :  
1. เอกสารประกอบ 1.2.1 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หนา 117) 
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องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.1  : มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนด  

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการ 
แกสังคม  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ 

แกสังคมเขากับการเรียน การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ
อื่นๆ ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม จาํนวน 
10 กิจกรรม โดยแตงต้ังคณะทํางาน ตัวอยางเชน คณะทํางานงานจัดแสดงและจําหนายหนังสือ SUT Book Fair 
ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายของศูนยบรรณสารฯ เพื่อการมีสวนรวม และชวยใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย ทั้งนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคมตอไป  
        ยกตัวอยาง การนําผลการประเมินไปใช เชน ผูใชบรกิารตองการทราบผลการคัดเลือกหนงัสือ จากงาน
จัดแสดงและจําหนายหนังสือ SUT Book Fair ทําใหศูนยบรรณสารฯ มีบรกิารเชิงรุก Email แจงผลการคัดเลือก
หนังสือไปยังผูใชบริการโดยตรง   
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(ระดับ 7) 
3 คะแนน ระดับ 5  

 
รายการหลักฐาน :  
1. เอกสารประกอบ 5.1.1 
 ตัวอยางสําเนาโครงการ / บนัทึก / กําหนดการ โปสเตอรประชาสัมพันธ ภาพกิจกรรม / แบบสอบถาม 

(หนา 127) 
2. เอกสารประกอบ 5.1.2 
 ตารางแสดงรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (หนา 129) 
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องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.3  : จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการนอยกวา 

3 กิจกรรม/โครงการ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 กิจกรรม/โครงการ 
มีการดําเนินการมากกวาหรือ
เทากับ 5 กิจกรรม/โครงการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพจํานวน 10 กิจกรรม โดยแบงตาม
ลักษณะของกจิกรรมออกเปน 4 ลกัษณะ ดังนี ้
 
  จํานวน (ครัง้) 
      1. จัดการอบรม/บรรยาย/เสวนา      4 

2. หองสมุดเคลื่อนที ่      3 
3. งานจัดแสดงและจําหนายหนงัสือ      2 
4. กิจกรรมสงเสรมิการอาน      1 

 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
10 กิจกรรม 3 คะแนน 11 กิจกรรม  

 
รายการหลักฐาน :  
1. เอกสารประกอบ 5.3.1 
 ใชเอกสารชุดเดียวกับตัวบงชี้ 5.1  (หนา 127) 
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องคประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.4  : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 ขึ้นไป 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดใหมีการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชแบบสอบถาม สอบถามจากบุคลากร นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่เขารวม
กิจกรรม โดยเก็บขอมูลหลังจากผูรับบริการเขารวมกิจกรรม  
         ในปการศึกษา 2552 ศูนยบรรณสารฯ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพจํานวน 10 กิจกรรม โดยรวม
ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 3.88 ) ดังนี้ 
  
 คะแนนความพึงพอใจ 
1.  หองสมุดเคลื่อนที ่: โรงเรยีนหนองปร ู 4.61 
2.  งานจัดแสดงและจําหนายหนังสือ SUT Book Fair 2010 3.90 
3.  เสวนาหองสมุด เรื่อง "การจัดการเปลี่ยนแปลงหองสมดุ เพื่อรองรับการเปน 2.82 
    มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต"ิ   
4.  งานพบนักเขียน : คุณชมยัภร แสงกระจาง 4.21 
5.  กิจกรรมสงเสริมการอาน : รักการอาน รกัการออม ครั้งที่ 3 4.32 
6.  SET Corner เคลื่อนที ่: The Mall 3.88 
7.  อบรม "เงินเดือนนอยนิด ใชชีวิตอยางไร" 3.66 
8.  การจัดการสารสนเทศทองถิ่น กรณีนนทบุรีศึกษา 3.57 
9. SET Corner เคลื่อนที ่: โรงแรมดุสิต ปริน๊เซส โคราช 3.12 
10. งานจัดแสดงและจําหนายหนังสือ SUT Book Fair 2009 ครั้งที ่2 4.05 

รวม 3.88 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 3.88 3 คะแนน รอยละ 4.00  

_ 
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รายการหลักฐาน :  
1. เอกสารประกอบ 5.4.1 
 ใชเอกสารชุดเดียวกับตัวบงชี้ 5.1  (หนา 129) 
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องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1  : มีระบบและกลไกในการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 

และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ  
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศ 
ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และ 
มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตางๆ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดโครงการอยางตอเนื่องในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิน่นครราชสีมา มีการจัดทําสื่อประสม
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา และจัดการประชุมความรวมมือในกับหนวยงานอื่นๆ ในปการศึกษา 2552 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัดทําสื่อ จํานวน 3 เรือ่ง และกิจกรรม จํานวน 1 กจิกรรม ไดแก 
 

ชื่อเรื่อง วันที่แลวเสร็จ วัตถุประสงคในการจัดทํา 
1.  สื่อประสม 
    1.1 วัดในเขตเมืองนครราชสีมา  
    1.2 คําขวัญเดิมของจังหวัดนครราชสีมา 

1 ก.ย. 2552 1.  เพือ่รวบรวม จัดระบบ และเผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาในรูป 
สื่อประสม 
2.  เพือ่เพิ่มพนูแหลงสารสนเทศ 
ภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา 
3.  เพือ่เผยแพรชื่อเสียงและผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
แกสาธารณชน 
 

2.  หนังสือการตูนภูมิปญญาทองถิน่นครราชสีมา 
เรื่อง หมี่ตะค ุ

30 มิ.ย. 2552 1.  เพือ่รวบรวม จัดระบบ และเผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาในรูป
หนังสือการตูน 
2.  เพือ่เปนการเพิ่มพนูแหลง
สารสนเทศภูมิปญญาทองถิน่
นครราชสีมา 
3.  เพือ่เผยแพรชื่อเสียงและผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
แกสาธารณชน 
 

3.  อบรมทางวิชาการ หัวขอ “การจัดการ
สารสนเทศทองถิ่น กรณนีนทบุรีศึกษา” 

31 ก.ค. 2552 เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศทองถิ่น แกบคุลากร
เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

2.  มีการจัดบอรดนิทรรศการหมนุเวียน เกีย่วกับประเพณี และวันสําคัญตางๆ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ
เกี่ยวกับประเพณี และวันสําคัญตางๆ ของไทย ในปการศึกษา 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัดบอรด
นิทรรศการ จํานวน 6 เรื่อง ไดแก  
 
 ชื่อเรื่อง ระยะเวลา 

1. กวาจะมาเปนวันสงกรานต 5 เม.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2553 
2. วันมาฆบูชา 15 ก.พ. 2553 - 8 มี.ค. 2553 
3. ประเพณีลอยกระทง 21 ต.ค. 2552 - 3 พ.ย. 2552 
4. วันออกพรรษา 21 ก.ย. 2552 - 5 ต.ค. 2552 
5. วันวิสาขบูชา 6 พ.ค. 2552 - 1 มิ.ย. 2552 
6. วันพืชมงคล 6 พ.ค. 2552 - 1 มิ.ย. 2552 

  
 

 

3.  เขียนไทยรายเดือน เปนกิจกรรมรณรงคการสะกดภาษาไทยใหถูกตอง กิจกรรมจะนํา “คํา” ในภาษาไทย 
ที่มักเขียนผิด สวนใหญเปนคาํที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยจะหมุนเวียนเดอืนละ 1 คํา ออกแบบในรูปของบอรด
ขนาด 80x60 เซนติเมตร จํานวน 2 บอรด ติดต้ังบริเวณบันไดทางขึ้น อาคารบรรณสาร ชัน้ 2  
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 

(ระดับ 4) 
3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 6.1.1 
 แผนการดําเนนิงาน/ ภาพกิจกรรม/ แบบประเมิน โครงการ “สารสนเทศนครราชสีมา” (หนา 131) 

2. เอกสารประกอบ 6.1.2 
 แผนการดําเนนิงาน/ ภาพกิจกรรม “การจัดบอรดนิทรรศการหมนุเวียน” (หนา 137) 

3. เอกสารประกอบ 6.1.3 
 ภาพกิจกรรมรณรงคการสะกดภาษาไทยใหถูกตอง “เขียนไทยรายเดือน” (หนา 139) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1  : คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

และสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :    กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. กรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

2. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
อยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

 

3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ีย 
ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจําศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษา อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

 

4. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดใหมีการประเมิน 
ผลงานของผูบริหารสูงสุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

 

5. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการดําเนินงานโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ทั่วทั้งองคกร 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  ในปการศึกษา 2552 จัดการประชุมคณะกรรมการประจาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อการมี 
สวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร จํานวน 3 ครัง้  
2.  กรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เขาประชุมมากกวารอยละ 80 
         - ครั้งที ่1/2552  คณะกรรมการประจาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 17 คน  
                              เขารวมประชุม จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 82.35  
         - ครั้งที ่2/2552  คณะกรรมการประจาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 18 คน  
                              เขารวมประชุม จํานวน 16 คน คดิเปนรอยละ 88.89 
         - ครั้งที ่1/2553  คณะกรรมการประจาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 18 คน  
                              เขารวมประชุม จํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 83.33  
 

รายงานผลการประชุมประจําป พ.ศ. 2552 
ของคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 

ครั้งที ่
ประชุม 

วัน เดือน ป 
จัดสงหนังสือเชิญ 

วัน เดือน ป 
จัดสงเอกสารประชุม 

กําหนดการ 
วัน เดือน ป 

รอยละ 
ดําเนินการ 
ตามแผนการ 
สงเอกสาร 
ประชุม 

เหตุผล 

1/2552 *ศธ 5631/ว0005 
ลว. 30 เม.ย. 2552 

31 มี.ค. 2552 13 พ.ค. 2552 82.35  

2/2552 **ศธ 5631/ว0017 
ลว. 26 ต.ค. 2552 

26 ต.ค. 2552 3 พ.ย. 2552 88.89  

1/2553 ศธ 5631/ว0002 
ลว. 17 ก.พ. 2553 

17 ก.พ. 2553 25 ก.พ. 2553 83.33  

ผลการจัดสงเอกสารการประชุม 84.69  
วิธีการคํานวณผลการจัดสงเอกสารการประชุม   

     
 ผลรวมรอยละการประชุมทั้งหมด x 100   

จาก 

 จํานวนครั้งที่จดัประชุม   
 
 *  จัดสงหนังสอืครั้งที ่2 เนื่องจากเลื่อนวันประชุม 
**  จัดสงหนังสอืครั้งที ่2 เนื่องจากเลื่อนวันประชุม 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ   
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(5 ขอ) 3 คะแนน 5 ขอ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.1.1 
 บันทึกเชญิประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (หนา 141) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.2  : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา

ที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของศูนยและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับในศูนย 

 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผล 
การประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบรหิารที่
ชัดเจน และจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(ระดับ 4) 
3 คะแนน ระดับ 4  
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รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 7.2.1 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (หนา 147) 

2. เอกสารประกอบ 7.2.2 
 ตารางแสดงจํานวนครั้งการเขาอบรม/สัมมนา/เสวนา ของ ผอ. รอง ผอ. และหัวหนาฝาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 (หนา 149) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.3  : มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษารับทราบ 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ไมนอยกวา รอยละ 50 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100 

 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  
จึงกําหนดจัดสัมมนา ในหัวขอ “การจัดการความรูเชิงปฏิบัติการ” ระหวางวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2552 
เพื่อใหบุคลากรไดเกิดการรับรู เรียนรู เขาใจกระบวนการจัดการความรู ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ 
ประกอบดวยบุคลากรภายในศูนยบรรณสารฯ และผูแทนจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งสิ้น 122 คน  
         ตอมา ศูนยบรรณสารฯ แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรูประจาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ประกอบไปดวย ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา และหัวหนาฝาย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         ในปการศึกษา 2552 ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดทําเอกสารการจัดการความรู (KM) จํานวน 27 เรื่อง 
ดังนี ้

1. การจัดการความรูเรื่อง งานสารบรรณ งานพสัดุ งานการลาออนไลน งานเงินสํารองจาย  
งานบริหารงบประมาณ 

2. การจัดการความรูเรื่อง งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. การจัดการความรูเรื่อง งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
4. การจัดการความรูเรื่อง งานจดหมายเหตุ 
5. การจัดการความรูเรื่อง งานสารสนเทศทองถิน่นครราชสีมา 
6. การจัดการความรูเรื่อง งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
7. การจัดการความรูเรื่อง บริการสืบคนสารสนเทศ 
8. การจัดการความรูเรื่อง บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ 
9. การจัดการความรูเรื่อง บริการยืม - คืน 

10. การจัดการความรูเรื่อง บริการยืมระหวางหองสมุด 
11. การจัดการความรูเรื่อง บริการทําบัตรสมาชิกหองสมุด 
12. การจัดการความรูเรื่อง งานวารสาร 
13. การจัดการความรูเรื่อง งานธุรการ 
14. การจัดการความรูเรื่อง บริการเครือ่งคอมพวิเตอรเพื่อการสืบคนและเตรยีมเอกสาร 
15. การจัดการความรูเรื่อง Music on Demand 
16. การจัดการความรูเรื่อง การใชงานโปรแกรม TASIPAC20 
17. การจัดการความรูเรื่อง การแปลงสัญญาณวีดิทัศนจากแผน VCD เปน WMV 
18. การจัดการความรูเรื่อง การแปลงสัญญาณวีดิทัศนจากแผน DCD เปน WMV 
19. การจัดการความรูเรื่อง การติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยวิธี Cloning Hard disk  
20. การจัดการความรูเรื่อง ระบบบันทึกภาระงานประจําวันประกอบการประเมินผลงาน 
21. การจัดการความรูเรื่อง งานบริการโสตทัศนปูกรณ 
22. การจัดการความรูเรื่อง งานบริการกราฟกและศิลปกรรม 
23. การจัดการความรูเรื่อง งานบริการเอกสารกลาง 
24. การจัดการความรูเรื่อง การจัดอบรมการคนคืนสารสนเทศ 
25. การจัดการความรูเรื่อง ชองทางการประชาสัมพันธ 
26. การจัดการความรูเรื่อง การจัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมการใชสารสนเทศ 
27. คูมือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบรกิารหองสมุดและสื่อการศึกษา  

(แลวเสร็จ พ.ศ. 2552) 
  
 หมายเหตุ :  ลําดับที่ 1 – 26 แลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 
  
          

         นอกจากนี้ ในการประชุมหัวหนาฝายของศูนยบรรณสารฯ มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะทํางานการ
จัดการความรูอาคารบรรณสาร หลังที ่2 เพือ่ใหมีองคความรูเกี่ยวกับการกอสรางอาคารบรรณสาร  
หลังที่ 2   
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ  
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.3.1 
 บันทึกขอความ การสัมมนาพนักงานประจาํป 2552 ในหวัขอ “การจัดการความรูเชิงปฏิบัติการ”  

(หนา 151) 
2. เอกสารประกอบ 7.3.2 
 เอกสารแตงต้ังและเชิญประชมุ คณะทํางานการจัดการความรู ประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

(หนา 155) 
3. เอกสารประกอบ 7.3.3 
 เอกสารแตงต้ังและเชิญประชมุ คณะทํางานการจัดการความรูอาคารบรรณสาร หลังที่ 2 (หนา 157) 

4. เอกสารประกอบ 7.3.4 
 ตัวอยางปกผลงาน เอกสารการจัดการความรู (KM) (หนา 161) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.4  : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห 
ขอมูลเชิงประจักษ  

 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดี 
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมี ศักยภาพสูงใหมี โอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมี

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดเปาหมายใหบุคลากรภายในศูนยบรรณสารฯ ไดเขาอบรม/สัมมนา/
เสวนา ครบทุกคน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ในปการศึกษา 2552 บุคลากรภายใน
ศูนยบรรณสารฯ ไดเขาอบรม/สัมมนา/เสวนา ครบทุกคน ซึง่บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 
2.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม “ผอ.ศบส. พบพนักงาน” ทุก 2 สัปดาห เปนการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น ปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานและวิธีแกปญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนการเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รับทราบถึงปญหาในการทํางาน นําไปสูการหารือแนวทางแกไขปญหารวมกัน ทําใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานที่จัดกิจกรรม ณ หองอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร 
      นอกจากนี้พนักงานที่เขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจจะตองนําเสนอ เพือ่ถายทอดความรูที่
ไดรับจากการอบรมใหเพือ่นรวมงานรับฟง 
 

รายละเอียดกิจกรรม “ผอ. ศบส. พบพนักงาน” 

บุคลากรนําเสนอความรูทีไ่ดรับจากเขารวมอบรม วันที ่
จัดกิจกรรม 

จํานวน 
ผูเขารวม 

(คน) ชื่อ-สกุล หัวขอ 
18 มี.ค. 2553 12 นางพัชรนิทร ดานกลาง เพิ่มศักยภาพการทํางาน  

ดวยกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ 
4 มี.ค. 2553 12 นางสาวสายสุดา ดาสุโพธ์ิ การคิดเปนระบบครบวงจร 
18 ก.พ. 2553 13 นางสาวพรสุรีย บุตรวิชา สุข... สําเร็จ เคล็ดลับการพัฒนางานและ

จัดการตนเอง 
21 ม.ค. 2553 19 นายจักรี รังคะวัต 

นางศุภธนิศร ครองสวัสดิกุล 
เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทํางาน
ดวยหลักการ ทําทุกครั้ง ถูกตองทุกครั้ง 

12 พ.ย. 2552 26 นางสุภารักษ เมินกระโทก การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร  
โดยใชหลักการ 7 Habits 

8 ก.ย. 2552 14 - - 
25 ส.ค. 2552 16 - - 
4 ส.ค. 2552 15 - - 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(ระดับ 6) 
3 คะแนน ระดับ 5  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.4.1 
 ตัวอยางตารางแสดงจํานวนครั้งการเขาอบรม/สัมมนา/เสวนา ของบคุลากรศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หนา 163) 
2. เอกสารประกอบ 7.4.2 
 กําหนดการกิจกรรม “ผอ.ศบส. พบพนักงาน” (หนา 165) 

3. เอกสารประกอบ 7.4.3 
 ตัวอยางรายงานบันทึกการประชุมกิจกรรม “ผอ.ศบส. พบพนักงาน” (หนา 169) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.5 (ก)  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารและการเรียนการสอน 

     ก. ฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาผาน

ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อเปนฐานขอมูลการ
ทํางานของผูปฏิบัติการและสรุปรายงานผลเพื่อการตัดสินใจใหแกผูบริหาร   
 

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

ชื่อระบบฐานขอมูล วัตถุประสงคของการใช 
ผูใชระบบ 
ฐานขอมูล 

ผูดูแลระบบฐานขอมูล 

ระบบ MIS ขอมูลเพื่อบริหารงาน ทุกฝาย ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบลาออนไลน  เพื่อตรวจสอบผลการลาและนําไปใชใน

การประเมิน 
ทุกฝาย ฝายธุรการ / 

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบบันทึกขอมูล 
ฝกอบรม สัมมนา 
ประชุม 

เพื่อเสนอผูบริหารในการเปนขอมูล
พิจารณาการเขารับการอบรม สัมมนา 
และเปนแผนในการอบรม สัมมนา  
ครั้งตอไป 

ฝายธุรการ ฝายธุรการ / 
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 

(ระดับ 3) 
3 คะแนน - - 

 

หมายเหตุ :  ไมมีการต้ังเปาหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแจงใหเก็บขอมูลในเดือนมนีาคม 2553 
 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.5.1 (ก) 
 ตัวอยางหนาจอการใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร (หนา 171) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.5 (ข)  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารและการเรียนการสอน 

     ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาผาน

ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดพัฒนาฐานขอมูล เพื่อการเรียนการสอน เชน video on demand  
คลังปญญา มทส. คลังขอสอบเกาออนไลน เอกสารประกอบการสอนออนไลน และเทปบันทึกการเรียนการ
สอน  
      นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีระบบ SUTCat (OPAC) เพื่อใหผูใชบริการสืบคนหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ พรอมทั้งการประเมินความพึงพอใจการใชฐานขอมูล SUTCat จาก
ผูใชบริการดวยแบบสอบถาม  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการเรยีนการสอน 

ชื่อระบบฐานขอมูล วัตถุประสงคของการใช 
ผูใชระบบ 
ฐานขอมูล 

ผูดูแลระบบฐานขอมูล 

video on demand เผยแพรเทปบันทึกการเรียน 
การสอนและบนัเทิง 
(สื่อบันเทิงบางรายการถูก
นํามาใชประกอบการเรียน
การสอน) 

นักศึกษา, อาจารย ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คลังปญญา มทส. เผยแพรผลงานดานวิชาการ
ของอาจารย นกัศึกษา 
พนักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นักศึกษา, อาจารย ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
/ ฝายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

คลังขอสอบเกา
ออนไลน 

เผยแพรขอสอบเกายอนหลัง 
ในรายวิชาตางๆ 

นักศึกษา, อาจารย ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
จํานวนรายวชิาที่มีเอกสารประกอบการสอนออนไลน  

และเทปบันทกึการเรียนการสอนอยูบนเครือขายคอมพิวเตอร 
ปการศกึษา 2552 

 

  เอกสาร
ประกอบการสอน

ออนไลน  
(รายวิชา) 

เทปบนัทกึ 
การเรียนการสอน 

(Lecture On Demand) 
(รายวิชา) 

        1.  สํานกัวิชาวิทยาศาสตร 25 3 
        2.  สํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม 20 1 
        3.  สํานกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 7 - 
        4.  สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร 28 - 
        5.  สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร - - 
        6.  สํานกัวิชาแพทยศาสตร 6 - 
 รวม 86 4 
 

หมายเหตุ  :    ไมนับรวมรายวิชาที่ซ้ํา  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
จํานวนทรัพยากรที่ใหบริการในรูปแบบวีดิโอออนดีมานด (Video On Demand) 

ปการศกึษา 2552 
 

     จํานวน (รายการ) 
        1.  ภาพยนตร (Movies) 126 
        2.  เทปบันทึกการแสดงสดคอนเสิรต (Live Concert)   27 
        3.  มิวสคิวีดิโอ (Music video)    11 
        4.  เทปบันทึกการเรียนการสอน (Lecture)   26 
        5.  สารคดี (Feature)     2 
    
หมายเหตุ  :    เทปบันทึกการเรียนการสอน (Lecture) นับรวมรายวิชาที่ซ้ํา 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก 

(ระดับ 5) 
3 คะแนน ระดับ 3  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.5.1 (ข) 
 ตัวอยางหนาจอการใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน (หนา 173) 

2. เอกสารประกอบ 7.5.2 (ข) 
 แบบประเมินความพึงพอใจบริการ SUTCat (OPAC) และบริการ Video on Demand (หนา 175) 

3. เอกสารประกอบ 7.5.3 (ข) 
 จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) (หนา 177) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.6  : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอกอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ 
เชน เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกผานชองทางที่เปดเผยและ
เปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

 

3. มีการนําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไปประกอบการบริหารงาน โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ 
มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกัน 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการเปดเผยแพรขอมูลขาวตางๆ ของศูนยบรรณสารฯ ผานทางเว็บไซต 
นิทรรศการ แผนพับตางๆ รวมทั้งมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก 
หลากหลายชองทาง เชน แบบสอบถาม อีเมล กลองรับฟงความคิดเห็น เว็บบอรด เปนตน รวมทั้งมีเครือขาย
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานขององคกรใหดียิ่งขึ้น  
และมีการติดตามตรวจสอบดานการเงินจากสํานักงานตรวจสอบการเงิน 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.6.1 
 แผนพับแนะนาํศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (หนา 185) 

2. เอกสารประกอบ 7.6.2 
 เอกสารการติดตามตรวจสอบการเงินจากสํานักงานตรวจสอบการเงิน (หนา 187) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.8  : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
   
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษารวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสู งตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง 
ในการบริหารความเสี่ยง 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยางเปนรูปธรรม 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ 

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   38 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินการครบทุกขอ โดยมีหัวหนาฝายทกุฝายรวมเปนผู
ควบคุมดูแลความเสี่ยงในฝาย และมีผูบริหารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รวมเปนคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง มีการกําหนดมาตรการ และการ
ดําเนินการแกไขเพื่อลดความเสี่ยง 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.8.1 
 สําเนาแตงต้ังคณะทํางานและบันทึกเชิญประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา (หนา 189) 
2. เอกสารประกอบ 7.8.2 
 ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ระหวางป 2552 – 2554 (หนา 191) 

3. เอกสารประกอบ 7.8.3 
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (หนา 193) 

4. เอกสารประกอบ 7.8.4 
 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (หนา 199) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.9  : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในศูนย 
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

4. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับศูนยใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตางๆ  

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับ

ระบบการสรางแรงจูงใจ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัดใหมีการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร 
ของศูนยไปสูระดับบุคคลโดยมีการกําหนดตัวบงชี้ เปาหมาย พันธกิจและยุทธศาสตรของศูนยบรรณสารฯ มี 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร เพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 8) 

3 คะแนน ระดับ 7  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.9.1 
 ใชเอกสารชุดเดียวกับตัวบงชี้ 1.1  (หนา 99) 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.10  : ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบรกิารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาแบบ 

รวมบริการประสานภารกิจ 
      ก.  บริการหองสมุด 
      ข.  บริการสื่อการศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 3.00 3.00 – 3.99 มากกวาหรือเทากับ 4.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดใหมีการวัดผลความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม แบงเปนแบบสอบถามสําหรับพนักงาน 
และแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา  
        การเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจ มีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลกัษณะ คือ  
        1.  เก็บขอมูลหลังจากผูรับบริการมาขอรับบริการ 
        2.  เก็บขอมูลกอนสิน้ภาคการศึกษา  
        ในปการศึกษา 2552 พบวาโดยรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) :- 
    
 จํานวน 

(174 คน) 
    

        1.  ความพึงพอใจดานทรัพยากรหองสมุดและการบริการสารสนเทศ 3.78   
        2.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบรกิาร 3.77   
        3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร 3.78   
        4.  ความพึงพอใจดานสถานที่ / สิ่งอาํนวยความสะดวก 3.44   
        5.  ความพึงพอใจดานบริการสื่อการศึกษา 2.91   
        6.  ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ 3.37   
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 2 คะแนน คาเฉล่ียเทากับ 4  
  
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.10.1 
 แบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (หนา 203) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   43 
 

องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.2  : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน

อื่น 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานรวมกับเครือขายความรวมมือ ประกอบดวย 
1.  เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) 
          1.1 จัดทําบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา เพ่ิมเติม 

   ผลการดําเนนิงาน : สืบคนและรวบรวมรายการบรรณานกุรม พรอมจัดทําขอมูลในรูปบทคัดยอ
และเอกสารฉบบัเต็มทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา ลงในฐานขอมูลเครอืขาย
สารสนเทศนครราชสีมา จํานวน 504 รายการ ซึ่งสามารถสืบคนไดจาก www.narinet.in.th จําแนกเปน  
   

1. หนังสือ จํานวน 8 รายการ 
2. งานวิจัย จํานวน 104 รายการ 
3. วิทยานิพนธ จํานวน 392 รายการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

           1.2 จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น กรณีนนทบุรศีึกษา 
    ผลการดําเนินงาน :  จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น กรณีนนทบุรี

ศึกษา โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ (อ.วรนุช สุนทรวินิต) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหความรู
และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทองถิ่นแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสารสนเทศทองถิ่น
นครราชสีมา จาก 7 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยนครราชสีมาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา สถาบันละ 3 ทาน เมื่อวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ หองอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
           1.3 จัดทําส่ือประสมภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา 
               ผลการดําเนินงาน :  จัดทําสื่อประสมภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา จํานวน 2 เรื่อง ไดแก วัดใน
เขตเมืองนครราชสีมา และคําขวัญเดิมของจังหวัดนครราชสีมา โดยไดเผยแพรแจกจายใหกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200 แหง 
           1.4 จัดทําหนังสือการตูนภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา 
           ผลการดําเนินงาน : จัดทาํหนังสือการตูนภูมิปญญาทองถิน่นครราชสีมาพรอมซีดีรอม จํานวน 1 
เรื่อง คือ หมี่ตะคุ และเผยแพรแจกจายใหกบัโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 150 แหง 
 
2.  เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด (ThaiLIS) 
     ผูใชบริการสามารถเขาเว็บไซตของเครอืขายความรวมมือระหวางหองสมุด ThaiLIS ผานทาง Link ที่ 
ศูนยบรรณสารฯ จัดไวให  
 
3.  ขายงานหองสมุดสวนภมูิภาค (PULINET) 
    ศูนยบรรณสารฯ จัดบริการยืม-คืนระหวางหองสมุด ผูใชบริการสามารถสมัครเปนสมาชิกขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) โดยดาวนโหลดเอกสารการสมัครหรือเดินทางมาสมัครดวย
ตนเองที่ศูนยบรรณสารฯ อีกทั้งผูใชบริการยังสามารถเขาเว็บไซตของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาคผานทาง Link ที่ศูนยบรรณสารจัดไวให  
     นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ ยังเขารวมการประชุมขายงานหองสมุดสวนภูมิภาค เพื่อรับทราบการ
ดําเนินงานรวมกับหองสมุดในเครือขายฯ 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(ระดับ 5) 
3 คะแนน ระดับ 5  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 8.2.1 
 ตัวอยางหนาจอ เครือขายความรวมมือ (หนา 205) 

2. เอกสารประกอบ 8.2.2 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานเครือขายนครราชสีมา (NARINET) (หนา 207) 

3. เอกสารประกอบ 8.2.3 
 แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดในเครือขายนครราชสีมา (หนา 209) 

4. เอกสารประกอบ 8.2.4 
 แบบคําขอใชบริการสืบคนสารสนเทศ เครือขายนครราชสีมา (หนา 211) 

5. เอกสารประกอบ 8.2.5 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานหองสมุด ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย 

สวนภูมิภาค (PULINET) (หนา 213) 
6. เอกสารประกอบ 8.2.6 
 แบบฟอรมสมัครสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (หนา 217) 

7. เอกสารประกอบ 8.2.7 
 แบบฟอรมขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด (หนา 219) 
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องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  : มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคี
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ศูนย และสถาบัน 
 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        มีการแตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเปนตัวแทนใน
การประสานงานรวบรวบขอมลูและรายการหลักฐานในแตละฝายของศูนยบรรณสารฯ เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบในเอกสาร แบบประเมินตนเอง (SAR)  
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 7) 

3 คะแนน ระดับ 6  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 9.1.1 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (หนา 221) 

2. เอกสารประกอบ 9.1.2 
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพหองสมุดมหาวิทยาลัยฯ (หนา 223) 

3. เอกสารประกอบ 9.1.3 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพหองสมุดมหาวิทยาลัย ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ครั้งที ่1/2553 (หนา 227) 
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องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.3  : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลติ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับศูนยและสถาบันอยางตอเนื่อง 
 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 

 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ  

 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        จากการที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับศูนยและสถาบันอยางตอเนื่อง ศูนยบรรณสารฯ ไดทราบถึงจุดเดนของศูนย ทาํใหมี
การนําจุดเดนในดานตางๆ มาพัฒนาบริการอยางตอเนื่อง ดังนี้  
        1.  มีความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบันในการจัดหาและใชทรัพยากรสารสนเทศ 
              รวมกัน 
         2.  มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
         3.  มีการใหบริการเบด็เสร็จในขั้นตอนเดียวใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทาํงานปกติ 
         4.  มีจาํนวนบริการอิเล็กทรอนิกสหลายบริการ เพือ่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ 
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        ทั้งนี้ นางสุภารักษ เมินกระโทก และนางสาวธันยกานต สินปรุ เปนตัวแทนของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา นําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานการบริการแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียว (One 
Stop Service) และการบริการเชิงรุก ในการประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพหองสมุด
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 9.3.1 
 ใชเอกสารชุดเดียวกับตัวบงชี้ 9.1  (หนา 227) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1  : รอยละของงบดําเนนิการของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษาตองบดําเนนิการของมหาวิทยาลยั 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 4 รอยละ 4 - รอยละ 7 มากกวาหรือเทากับรอยละ 8 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
ขอมูล จํานวน 

จํานวนงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา* 41,261,265.56 บาท 
จํานวนงบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 1,386,917,414.21 บาท 
รอยละงบดําเนนิการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 2.98 
* หมายเหตุ : งบดําเนินการหองสมุดและบริการสื่อการศึกษา 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 2.98 1 คะแนน รอยละ 5  
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.2  : รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนนิการของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1 - รอยละ 2 มากกวาหรือเทากับรอย 3 

 
ผลการดําเนนิงาน  :  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
ขอมูล จํานวน 

จํานวนงบประมาณพัฒนาบุคลากรศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 211,500 บาท 
จํานวนงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา* 41,261,265.56 บาท 
รอยละงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนินการของศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 

0.51 

* หมายเหตุ : งบดําเนินการหองสมุดและบริการสื่อการศึกษา 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 0.51 1 คะแนน รอยละ 1.00  
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.3   : รอยละของบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้  :   ปจจัยนําเขา 
 
สูตรในการคํานวณ  : 

 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันา 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

X  100 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 - รอยละ 69 มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
 

ขอมูล จํานวน 
จํานวนบุคลากรศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาทั้งหมด 55 คน 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาตามภารกิจที่มอบหมาย 55 คน 
รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่มอบหมาย รอยละ 100 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 100 3 คะแนน รอยละ 100  

 
รายการหลักฐาน  : 
 

1. เอกสารประกอบ 12.3.1 
 ใชเอกสารชุดเดียวกับตัวบงชี้ 7.4 (หนา 163) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.4  : การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 - 7  ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีสถานที่ที่เปนสัดสวนสําหรับใหผูรับบริการศึกษาคนควาเดี่ยวและกลุม  
2. ฉตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐาน (ความเขมของแสงสวางไมตํ่ากวา  200 

ลักซ) 
 

3. มีการจัดการใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรียนรู อาทิ การใช
เครื่องปรับอากาศหรือมีการถายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เปนตน 

 

4. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และการใหบริการที่ชัดเจน  
5. มีการจัดสถานที่ใหสวยงามและรมรื่น อาทิ การจัดสวนหยอม การตกแตงใน

รูปแบบตางๆ เปนตน  
 

6. มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบายๆ  
7. มีมุมศึกษาคนควา วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่เอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัย

หลากหลายรูปแบบ  
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดสถานที่ที่เปนสัดสวนสําหรับใหผูรับบริการศึกษาคนควาเดี่ยวและกลุม ไดแก  
     1.1 หองคนควากลุม จํานวน 4 หอง  
     1.2 หอง Silent Zone จํานวน 3 หอง  
2.  มีที่อานหนงัสือเฉพาะบุคคลพรอมหลอดไฟเพื่อใหนักศึกษาไดมีแสงสวางอยางพอเพียงตอการอาน 
     หนังสือ  
3.  มีการจัดสวนหยอมทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
4.  มีพืน้ที่ที่เอือ้ใหผูใชบริการไดเรียนรูแบบสบายๆ ไดแก มุมอานหนงัสือพิมพ จํานวน 2 จุด  
    มุมอานนิตยสาร จํานวน 1 จุด มุมชมภาพยนตร มุม Music Corner จํานวน 5 เครือ่ง มุม Plug-in Corner  
    จํานวน 5 ที่นั่ง มุมอาน Fiction / Juvenile นวนิยาย / เรื่องสั้น / เยาวชน มุมนิทรรศการหมุนเวียน  
    มุม SETCorner และหอง Video room จํานวน 1 หอง  
5.  มหีอง Self Access Learning จํานวน 1 หอง หองบริการสืบคนสารสนเทศและเตรียมเอกสาร (Online  
     Information Access Room) จํานวน 1 หอง เพือ่ศึกษาคนควา วิจัย มุม SUTCat จาํนวน 11 เครือ่ง 
6.  วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่เอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  
     Quicktionary iPod และ eBook Reader 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 3 คะแนน 8 ขอ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.4.1 
 ตัวอยางภาพการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู (หนา 229) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.5  : การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา          
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดลอม 
 

2. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 

3. มีการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม  
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม  
โดยการจัดหาเครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศ กลองวรจรปด มีสัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ  
อุปกรณดับเพลิง 
2.  บุคลากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 10 คน ไดรับการแตงต้ังเปน คณะอนุกรรมการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําหนวยงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ 230/2553 เปนเวลา 2 ป เพือ่ทาํหนาที่
รับผิดชอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้ 
        1.1 กําหนดแผนปฏิบติัการและเปาหมายการดําเนินกิจกรรม 5ส  
        1.2 ปรบัปรุงมาตรฐานการดําเนินกจิกรรม 5ส  
        1.3 สงเสริมและประสานการดําเนินกจิกรรม 5ส  
        1.4 ติดตามผลการดําเนินการ และรายงานความคืบหนาการดําเนินกิจกรรมตอคณะกรรมการดําเนิน 
             กิจกรรม 5ส 
        1.5 ดําเนินกิจกรรมอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนนิกิจกรรม 5ส มอบหมาย  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
3.  คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดมีการศึกษาดูงาน “5ส”  
ในวันอังคารที ่7 กรกฎาคม 2552 ณ บริษัท เอ็น โอ เค พรซิิชั่น คอมโพเนน (ประเทศไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางประอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา เพื่อนําความรูใหมๆ ที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุง/พัฒนาการทํากิจกรรม 5ส ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
4.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เปนประจาํทุกป  
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.5.1 
 ภาพเครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศ กลองวรจรปด สญัญาณเตือนภัย ประตูหนไีฟ  

อุปกรณดับเพลิง (หนา 231) 
2. เอกสารประกอบ 12.5.2 
 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําหนวยงาน (หนา 233) 

3. เอกสารประกอบ 12.5.3 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 5ส (หนา 239) 

4. เอกสารประกอบ 12.5.4 
 บันทึกขอความขออนุมัติศึกษาดูงานในกิจกรรม 5ส (หนา 241) 

5. เอกสารประกอบ 12.5.5 
 ภาพการจัดกิจกรรม 5ส (หนา 243) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.6  : รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดในปที่ประเมิน   
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 20 รอยละ 20 - รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงรอยละ 60 ไดแก การจัดหา
เครื่องบนัทึกเงนิสดอัตโนมัติมาใชในการรับเงินคาจําหนายเอกสารประกอบการสอน ซึง่ชวยใหบุคลากรและ
นักศึกษาไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง โดยสามารถลดขัน้ตอนการทํางานจาก 5 เหลือ 3 ขัน้ตอน 
 
1.  ขัน้ตอนเดมิ 
    1.1 เมื่อนักศึกษาซื้อเอกสารประกอบการสอน เจาหนาที่จดจํานวนเอกสารฯ ที่จําหนายไวเพื่อลงรายการ    
    1.2 ในกรณีที่มีเงินทอน เจาหนาที่จะคํานวณโดยใชเครือ่งคิดเลข 
    1.3 เจาหนาที่ลงรายการเอกสารฯ ที่จําหนาย ดวยโปรแกรม Excel  
    1.4 เจาหนาที่สรุปผลการจําหนายในวันรุงขึน้    
    1.5 เมื่อเอกสารฯ มีจํานวนนอย เจาหนาที่จะตองสํารวจจํานวนเอกสารคงเหลือ และแจงขอมูลไปยัง 
         หองผลิตเอกสารกลาง ศูนยบรรณสารฯ 
 
2.  ขัน้ตอนใหม 
    2.1 เมื่อนักศึกษาซื้อเอกสารประกอบการสอน เจาหนาที่ลงรายการเอกสารฯ ที่จําหนาย ดวยโปรแกรม 
         สําหรับการจัดจําหนาย 
    2.2 ในกรณทีี่มีเงินทอน เจาหนาที่จะใชเครื่องบนัทึกเงินสดอัตโนมัติในการคํานวณเงินทอน 
    2.3 เจาหนาที่สามารถรายงานผลการจาํหนายเอกสารแบบ Real Time หรือ Online ไปยัง 
         หองผลิตเอกสารกลาง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดในทันที 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
3.  ขอดีของบริการ 
    3.1 มีความถูกตองในการจัดเก็บและทอนเงินคาเอกสารแกนักศึกษามากขึ้น 
    3.2 มีความรวดเร็ว รองรับจํานวน และปรมิาณการจําหนายเอกสารฯ มากขึ้น 
    3.3 มีความเปนมาตรฐานในการจัดจําหนาย เชน มหีนาจอแสดงราคาสินคาหนาราน มีใบเสร็จรับเงนิ  
 
4.  ขอจํากัดของบริการ 
    ระบบดังกลาวตองมีเครือขาย Internet รองรับ 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 60 3 คะแนน รอยละ 50  
 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.6.1 
 ภาพหนาจอการใชงานเครื่องบันทึกเงินสดอตัโนมัติ (หนา 245) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.7  : จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 4 ประเภท 4 – 5 ประเภท มากกวาหรือเทากับ 6 ประเภท 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน   : 
 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีชองทางการประชาสัมพันธ 17 ประเภท ดังนี ้

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

จดหมายขาว  
หนังสือติดตอราชการ (บันทึกขอความ)  
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 
บอรดประชาสัมพันธ   
แผนพับ   
โทรศัพท    
อีเมล (E-mail) 
SMS 
เว็บไซต (เว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และเว็บไซตมหาวิทยาลัย)   
วีดิทัศน   
LCD TV 
Digital frame 
มีการประชาสัมพันธโดยมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เชน โครงการหองสมุดเคลื่อนที ่
ศบส. เคาะประตูบาน (เจาหนาที่นัดพบอาจารย เพือ่แนะนําบริการตางๆ ใหอาจารย 
ไดรับทราบ) 
สปอรตวิทยุ (Book Fair 2010) 
กระเปาบรรจุหนังสือ 
ที่คั่นหนังสือ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
17 ประเภท 3 คะแนน 8 ประเภท  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.7.1 
 เอกสารตัวอยางชองทางการประชาสัมพันธ (หนา 247) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   61 
 

องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.8  : รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบคุลากรหองสมดุที่นําไปใชประโยชนหรือ 

มีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลติ  
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 4 รอยละ 4 - รอยละ 7 มากกวาหรือเทากับรอยละ 8 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มผีลงานทางวชิาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชน จาํนวน 
2 เรือ่ง คือ  
        1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส: ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม ตีพิมพในวารสาร อินฟอรเมชั่น ปที่ 
16 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)  
        2.  ปรมิาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 (ระยะที่ 2) 
  สูตรในการคํานวณ:  
                                    2 เรื่อง   X  100    =  10 
                                   20 คน 
            ดังนัน้ รอยละผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดเทียบกับจํานวนบุคลากรหองสมุด 
สายวิชาชีพเทากับ 10 
 
หมายเหตุ  : บรรณารักษ 11 คน ; เจาหนาที่วิเคราะหระบบ 2 คน ; นักเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน ;     
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 คน 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 10 3 คะแนน รอยละ 10  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.8.1 
 ตัวอยางเอกสารผลงานทางวชิาการ (หนา 251) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.9  : รอยละของผูรบับริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 46 รอยละ 46 - รอยละ 75 มากกวาหรือเทากับรอยละ 76 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 
จํานวน 5 กิจกรรม พบวาผูรบับริการไดเขารวมกิจกรรมเตม็เวลารอยละ 93.40 ของเวลาการจัดกิจกรรม 
 

ลําดับ วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอ 
เปาหมาย 
ตามแผน 

(คน) 

เขารวม 
จริง (คน) รอยละ 

เขารวม 
>=80% 
(คน) 

รอยละ 
(เทียบเปาหมาย 

ตามแผน) 
1. พ.ค. 2552 แนะนําศูนยบรรณสาร 

และสื่อการศึกษาในกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

430 430 100 430 100 

2. พ.ค. 2552 แนะนําศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษาในกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ระดับปริญญาตรี 

1,950 1,950 100 1,950 100 

3. มิ.ย.-ก.ย. 2552 อบรมการใชหองสมุด 
แกนักศึกษาใหม 

1,560 1,412 90.51 1,412 90.51 

4. มิ.ย. 2552- 
เม.ย. 2553 

อบรมการใชโปรแกรม  
EndNote 

260 219 84.23 219 84.23 

5. มิ.ย. 2552- 
เม.ย. 2553 

อบรมการใชฐานขอมูล 
เฉพาะสาขาวิชา  

300 274 91.33 274 91.33 

รวม 4,500 4,285 95.00 4,285 95.00 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 93.40 3 คะแนน รอยละ 70  
 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.9.1 
 ตัวอยางภาพกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต (หนา 253) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.10  : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ 

การเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบงชี ้  :    ผลผลติ 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 3.00 3.00 - 3.99 มากกวาหรือเทากับ 4.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดใหมีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบรกิารใน
กิจกรรมสงเสรมิการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชแบบสอบถาม ถามผูทีเ่ขารวมกิจกรรม  
        ในปการศึกษา 2552 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 3.32 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 3.32 2 คะแนน รอยละ 3.00  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.10.1 
 ตัวอยางแบบสอบถามกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต (หนา 255) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.11  : ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม (รายการ : คน) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :    ผลผลิต  
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 11 รายการ 11 - 30 รายการ มากกวาหรือเทากับ 31 รายการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

ขอมูล จํานวน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 128,334 รายการ 
จํานวนสมาชิกผูมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 10,687 คน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูมีสิทธิยืม 12 รายการ : คน 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
12 รายการ : คน 2 คะแนน 15 รายการ : 1 คน  
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.12  : รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต  
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 70 รอยละ 70 - รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดรบัขอรองเรียน จํานวน 8 เรื่อง และไดรับการแกไขครบทุกเรือ่ง  
คิดเปนรอยละ 100 
 

ปญหา การแกไข 
1.  หนังสือทีอ่าจารยสั่งซื้อ Out of Stock และมีการ
เวนชวงในการจัดพิมพ ทําใหไมทันกับความตองการ
ของอาจารยผูสอน 

แจงใหอาจารยผูสอนทราบ และเมื่อไดรับตัวเลม
หนังสือรับจัดสงใหอาจารยผูสอนทันท ี

2.  ไมทราบผลการคัดเลือกหนังสือ แจงผลการคัดเลือกหนงัสือผานทาง Email 
ผูใชบริการ 

3.  การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพือ่การสืบคน ปรับปรุงโปรแกรมภายในใหสามารถใชงานได 
4.  สําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรในหองบริการสืบคน
และเตรียมเอกสาร ไมสามารถบันทึกขอมูลลงแผน 
CD/DVD 

ดําเนินการแกไขปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถใชงาน
ได 

5.  ตําแหนงโตะผูสอนหองเรยีนอาคารเรียนรวม 1 
ไมเหมาะสม เนื่องจากอยูตรงกลางหอง 

ไดดําเนินการแกไข ยายตําแหนงโตะตามผูสอน
ตองการแลว 

6.  คุณภาพของเครือ่งฉายภาพไมดีพอ สําหรับการ   
นําเสนอภาพที่มีความละเอียดสูง ของอาจารย     
สํานักวิชาแพทยศาสตร 

แกไขโดยการจัดหา LCD คุณภาพสูง เพื่อนาํเสนอ
สื่อการเรียนการสอน ของอาจารยสํานักวิชา
แพทยศาสตร 

7.  อากาศในหองสมุดรอน 1) แจงไปยังผูรับผิดชอบ 
2) ติดต้ังพัดลมไอน้ําในชวงที่เครื่องปรับอากาศเสีย 

8.  ผูใหบริการพูดจาไมสุภาพ มีการพัฒนาบุคลากรผูใหบรกิารใหมี Service mind 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 100 3 คะแนน รอยละ 90  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.12.1 
 ตัวอยาง การแจงผลการคัดเลอืกหนงัสือผานทาง Email ผูใชบริการ (หนา 257) 

2. เอกสารประกอบ 12.12.2 
 ภาพการติดต้ังพัดลมไอน้ําในชวงที่เครื่องปรบัอากาศเสีย (หนา 259) 

3. เอกสารประกอบ 12.12.3 
 หัวขออบรมในการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการใหมี Service mind (หนา 261) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.13  : จํานวนการใหบริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)   
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2-3 บริการ มากกวาหรือเทากับ 4 บริการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัดใหมีการใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 9 บรกิาร 
ไดแก 
1.  บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery) 
     1.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  เมื่อผูใชบริการตองการยืมหนงัสือ ตองทําการสืบคนรายการหนังสือจากฐานขอมูล SUTCat 
         2.  ผูใชบริการจดเลขเรียกหนังสือเพือ่ไปคนหาที่ชั้นหนังสือ 
         3.  ผูใชบริการนําหนังสือมาทําการยืม ณ เคานเตอรบริการยืม - คืน 
         4.  เมื่อครบกําหนดสง ผูใชนําหนังสอืมาคืน ณ เคานเตอรบริการยมื – คืน 
      1.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  เมื่อผูใชบริการตองการยืมหนงัสือ ตองทําการสืบคนรายการหนังสือจากฐานขอมูลของหองสมุด  
              และสงรายการทางบรรณานุกรมมาที่ email ของหองสมุด หรอืแจงมาทางโทรศัพท 
         2.  เจาหนาที่หองสมุดไปนําหนังสือจากชั้นมาทําการยืมในระบบ และสงใหผูใช ณ สํานักวิชาที่สังกัด  
             (หากผูใชบริการแจงความตองการหลัง 09.00 น. หองสมุดจะจัดสงใหในเวลา 09.00 น. ของวันรุงขึ้น 
         3.  เมื่อครบกําหนดสง ผูใชบริการสามารถสงคืนหนงัสือ ณ กลองรบัคืนที่อาคารวชิาการ  
             โดยไมตองเดินทางมาที่หองสมุด 
 
2.  บริการยืมระหวางหองสมุด (Inter Library Loan)          
     2.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชบริการสืบคนรายการที่ตองการยืมระหวางหองสมุด 
         2.  ผูใชมาติดตอเพื่อกรอกขอมูลในแบบฟอรม ณ เคานเตอรบริการยืมระหวางหองสมุด 
         3.  เจาหนาที่ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมวาถูกตองครบถวนหรือไม 
         4.  เจาหนาที่สงคําขอยืมระหวางหองสมุด ไปยังหองสมุดที่ตองการยืม 
         5.  เมื่อทรัพยากรสารสนเทศมาถึงแลว เจาหนาที่แจงใหผูใชบริการทราบ 
         6.  ผูใชบริการมารับทรัพยากรที่หองสมุด 
         7.  เมื่อครบกําหนดสงผูใชบริการสงคืนที่หองสมุด 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
     2.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชบริการสืบคนรายการที่ตองการยืมระหวางหองสมุด และสงรายการทางบรรณานุกรมมาที่  
              email : library@sut.ac.th หรอืแจงมาทางโทรศัพท หรือแบบฟอรมออนไลนในเว็บไซตของ 
              ศูนยบรรณสารฯ 
         2.  เจาหนาที่ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมวาถูกตองครบถวนหรือไม 
         3.  เจาหนาที่สงคําขอยืมระหวางหองสมุด ไปยังหองสมุดที่ตองการยืม 
         4.  เมื่อทรัพยากรมาถงึแลว เจาหนาที่แจงใหผูใชบริการทราบ และจัดสงเอกสารใหผูใชบริการที่ 
              สํานักวิชา (กรณทีี่เปนอาจารย) ถาเปนนักศึกษาใหมารับเอกสารที่หองสมดุ 
         5.  เมื่อครบกําหนดสง ผูใชบริการสามารถสงคืนที่ตูรับคืนได โดยไมตองมาที่หองสมุด 
 
3.  บริการ ISBN และ CIP 
     3.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชตองเดินทางมาที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดวยตนเอง 
         2.  ผูใชกรอกขอมูลการขอ ISBN หรอื CIP ลงในแบบฟอรมและสงใหเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ 
         3.  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับผูใชบริการ 
         4.  ดําเนินการสงคําขอ ISBN ใหหอสมุดแหงชาติ  
         5.  เมื่อไดรับ ISBN จากหอสมุดแหงชาติแลว สงคําขอใหกับผูใชบริการ (ใชเวลาดําเนินการ ประมาณ  
              2 - 3 วันทําการ) 
     3.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชกรอกขอมูลการขอ ISBN หรอื CIP ทางเว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
         2.  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และดําเนินการการขอ ISBN และสงขอมูล ISBN หรอื  
             CIP ใหกับผูใชบรกิารภายใน 1 วันทําการ ทางโทรศัพท อีเมลหรือโทรสาร โดยที่ผูใชบริการ 
             ไมตองเดินทางมาที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
4.  บริการส่ือกราฟกและศิลปกรรม 
     4.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชตองเดินทางมาติดตอกับงานบริการสื่อกราฟกดวยตนเอง 
         2.  กรอกแบบฟอรมขอใช 
         3.  ตรวจสอบความถูกตอง 
         4.  ผลติสื่อ 
         5.  สงมอบใหผูใช 
     4.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  เจาหนาที่กรอกขอมูลคําขอบริการผานเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ 
         2.  เจาหนาที่ผลิตสื่อและสงขอมูลใหผูใชบริการดทูางอีเมล 
         3.  สงมอบใหผูใช 
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5.  บริการยืม – คืนโสตทัศนูปกรณ (กรณีที่ใชโสตทัศนูปกรณภายในมหาวิทยาลัย) 
     5.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชบริการตองกรอกแบบฟอรม/ บันทึก และไดรับการรับรองจากหัวหนาหนวยงานกอน จึงสามารถ 
              ขอใชบริการยืมโสตทัศนูปกรณ 
         2.  เจาหนาที่แจงกลับในกรณีที่โสตทศันูปกรณไมเพียงพอ  
         3.  ในกรณีที่โสตทัศนูปกรณเพียงพอ เจาหนาที่แจงวันเวลาใหผูใชบริการมารบัโสตทัศนูปกรณ  
              ณ หองบริการโสตทัศนูปกรณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
         4.  เมื่อผูใชบริการใชงานเรียบรอยแลวตองนํามาคืน ณ หองบริการโสตทัศนูปกรณ อาคารบรรณสาร  
             ชั้น 1      
     5.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชบริการสามารถขอใชบริการยืมโสตทัศนูปกรณผานทางโทรศัพท หรือ e-mail 
         2.  เจาหนาที่แจงวันเวลาใหผูใชบริการมารับโสตทัศนูปกรณ ณ หองบริการโสตทัศนูปกรณ  
              อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
         3.  เมื่อผูใชบริการใชงานเรียบรอยแลวตองนํามาคืน ณ หองบริการโสตทัศนูปกรณ อาคารบรรณสาร  
             ชั้น 1 
 
6.  บริการรับเงินคาบรกิารตางๆ ของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
     6.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชบริการเดินทางมาศูนยบรรณสารฯ เพื่อรับงาน 
         2.  ผูใชบริการตองไปชําระคาบริการที่สวนการเงิน 
     6.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชบริการมารับงานที่ศูนยบรรณสารฯ พรอมชําระคาบริการ 
 
7.  บริการแกไขและตอบคําถามเกี่ยวกบัการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
     7.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  รับแจงปญหา 
         2.  รวบรวมปญหา 
         3.  จัดคนออกไปแกไขเครื่องคอมพวิเตอร 
         4.  กรณีบางปญหาแกไขเองไมได ตองแจงซอมทีศู่นยคอมพิวเตอรตอไป 
    7.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  รับแจงปญหา 
         2.  นําครุภัณฑ วัสดุ หรือเครื่องสํารองใหใชกอน และแจงซอมศูนยคอมพิวเตอรเพื่อแกไขตอไป 
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8.  บริการ Movies on demand 
     8.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชตองสืบคืนชื่อเรื่อง รหัสสื่อ และจดบันทึกมาแจงที่เคานเตอรใหบริการเพื่อเลือกสื่อนั้นให 
         2.  เจาหนาที่ยืมสื่อผานระบบยืม - คนื จากนัน้ผูใชนําสื่อไปเปดที่เครื่องเลน 
         3.  เมื่อผูใชดูเสร็จก็ถือสื่อนั้นมาคืนในระบบยืม - คืน ที่เคานเตอร   
         4.  จากนั้นเจาหนาที่ก็ตองนําสื่อนั้นไปเก็บบนชั้น 
         5.  กรณีที่ผูใชตองการเปลี่ยนเรือ่ง ตองมาแจงที่เคานเตอรใหเปลี่ยนสื่อและเดนิไปเปดที่เครือ่งใหม 
     8.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชสามารถใชบริการ Movies on demand ที่เครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตที่ใดก็ไดภายใน 
             ศูนยบรรณสารฯ   
         2.  เมื่อผูใชเขาเว็บเพจที่ใหบริการ video on demand ก็สามารถคนหาสื่อที่ตองการไดจากเมนูโดยตรง 
         3.  เมื่อพบส่ือที่ตองการก็คลิกเพื่อเขาชมไดเลย และเม่ือดูสื่อเสร็จก็ปดการใชโปรแกรมเปนการเสร็จสิ้น 
 
9.  บริการ Lecture on demand 
     9.1 ขั้นตอนเดิม 
         1.  ผูใชตองสืบคืนชื่อเรื่อง รหัสสื่อ และจดบันทึกมาแจงที่เคานเตอรใหบริการเพื่อเลือกสื่อนั้นให 
         2.  เจาหนาที่ยืมสื่อผานระบบยืม - คนื จากนัน้ผูใชนําสื่อไปเปดที่เครื่องเลน 
         3.  เมื่อผูใชดูเสร็จก็ถือสื่อนั้นมาคืนในระบบยืม - คืนที่เคานเตอร   
         4.  จากนั้นเจาหนาที่ก็ตองนําสื่อนั้นไปเก็บบนชั้น 
         5.  กรณีที่ผูใชตองการเปลี่ยนเรือ่ง ตองมาแจงที่เคานเตอรใหเปลี่ยนสื่อและเดนิไปเปดที่เครือ่งใหม 
 
     9.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
         1.  ผูใชสามารถใชบริการ Lecture on demand ที่เครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตที่ใด 
             ก็ไดในศูนยบรรณสารฯ   
         2.  เมื่อผูใชเขาเว็บเพจที่ใหบริการ video on demand ก็สามารถคนหาสื่อที่ตองการไดจากเมนูโดยตรง 
         3.  เมื่อพบส่ือที่ตองการก็คลิกเพื่อเขาชมไดเลย และเม่ือดูสื่อเสร็จก็ปดการใชโปรแกรมเปนการเสร็จสิ้น 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
9 บริการ 3 คะแนน 10 บริการ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.13.1 
 ตัวอยางแบบฟอรมบริการแบบเบ็ดเสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) (หนา 263) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.14   : จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลิต  
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1-2 บริการ จํานวน 3 - 6 บริการ มากกวาหรือเทากับ 7 บริการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการใหบริการเชิงรุก จํานวน 13 บริการ ดังนี ้
            1.  บริการตรวจสอบขอมูลการผลิตเอกสารการเรียนการสอนเพื่อจําหนายนกัศึกษากอนเปดภาคเรียน 
            2.  บริการ Email แจงผลการดําเนินการคัดเลือกหนังสือไปยังผูใชบริการโดยตรง 
            3.  บริการยืม-คืนโคมไฟต้ังโตะ 
            4.  บริการ Bag to home เปนบรกิารยืมกระเปาสําหรับใสหนังสือ 
            5.  บริการ iPod เพื่อ Download ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
            6.  บริการ eBook Reader เครือ่งมือสงเสริมการใชหนังสืออิเลก็ทรอนิกส 
            7.  บริการ Quicktionary เครื่องชวยแปลคําศัพท 
            8.  บริการ VPN สบืคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภายนอกมหาวิทยาลัย 
            9.  บริการ New Books แนะนําหนังสือใหม จัดแสดงหมุนเวียนทุกสัปดาห 
            10.  บริการ Best Seller แนะนําหนังสือขายดี จดัแสดงหมุนเวียนทุก 2 สัปดาห 
            11.  ระบบประชาสัมพันธผานจอภาพขนาดใหญ       
            12.  ระบบประชาสัมพันธผาน Digital frame 
            13.  ศบส. เคาะประตูบาน เจาหนาที่พบอาจารย เพื่อแนะนําบริการของศูนยบรรณสาร 
                  และสื่อการศึกษา                
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
13 บริการ 3 คะแนน 8 บริการ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.14.1 
 ตัวอยางภาพบริการเชิงรุก (หนา 265) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.15  : รอยละของปรมิาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึน้ (เฉพาะฐานขอมูลที่จัดซื้อ) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1 - รอยละ 4 มากกวาหรือเทากับรอยละ 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึน้ คิดเปนรอยละ 5.16 
 
สูตรในการคํานวณ : 
 
รอยละที่เพิ่มขึน้ = ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน - ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน  x 100 
                                          ในปปจจบุัน                    ในปที่ผานมา                      
                                       ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐานในปที่ผานมา 
 
                                                    1,026,411 ครั้ง     -     992,408 ครั้ง  
                                              9603 คน*25 ฐาน     10,166 คน*24 ฐาน      x 100 
                                                                  992,408 ครั้ง 
                                                              10,166 คน*24 ฐาน       
                          
                              (4.28 – 4.07) x 100  =   5.16 
                                                            4.07 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
รอยละ 5.16 3 คะแนน รอยละ 20  
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.16  : จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1 - 2 บริการ จํานวน 3 - 6 บริการ มากกวาหรือเทากับ 7 บริการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดใหมีบริการอิเลก็ทรอนิกส จํานวน 14 บริการ ดังนี ้
                1.  บริการแจงขาวประชาสัมพันธทาง SMS 
                2.  การสั่งซือ้ทรพัยากรสารสนเทศ 
                3.  บริการตอบคําถามทางเว็บบอรด ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส   
                4.  แนะนําการใชบริการสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด 
                5.  บริการเอกสารประกอบการสอนออนไลน 
                6.  แจงขาวสาร และผลการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศในบรกิารยืมระหวางหองสมุดทาง 
                     ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
                7.  แบบฟอรมอเิล็กทรอนิกสบริการนําสงทรพัยากรสารสนเทศ 
                8.  แบบฟอรมขอสํารองหนังสอื 
                9.  แบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด 
              10.  แบบฟอรมขอใชบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ 
              11.  แบบฟอรมขอใชบริการผลติเอกสาร 
              12.  แบบฟอรมการขอหมายเลข ISBN 
              13.  แบบฟอรมขอใชบริการสื่อกราฟกและศิลปกรรมผานระบบเครือขาย 
              14.  แบบฟอรมขอทําบัตรหองสมุด 
                 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
14 บริการ 3 คะแนน 20 บริการ  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.16.1 
 ตัวอยางแบบฟอรมบริการอิเลก็ทรอนิกส (หนา 267) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้  12.17  : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูรับบริการตอวัน (เครื่อง : คน) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เครื่องตอ มากกวา 20 คน 1 เครื่องตอ 20 - 11 คน 1 เครื่องตอนอยกวาหรอืเทากับ 10 คน 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
                                     

ขอมูล จํานวน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการทั้งหมด 207 เครื่อง 
จํานวนผูรับบรกิารตอวัน 853 คน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูรับบริการตอวัน 1 เครือ่ง : 4 คน 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
1 เครือ่ง : 4 คน 3 คะแนน 1 เครือ่ง : 7 คน  
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้  12.18  : ประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาที่ใหบริการ  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ(Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย  
2. การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมีความรวดเร็ว  
3. มีการบํารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน  
4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน 
 

5. มีบุคลากรของหนวยงานทีร่ับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
1.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีโปรแกรมตรวจสอบและจัดเก็บประวัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
2.  จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบเครื่องคอมพวิเตอร และโปรแกรมทํางานประจําวัน 
 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
ความพรอมใชของเครือ่งคอมพิวเตอร จํานวนครั้ง 

ตรวจสอบความพรอมใชเครือ่งคอมพิวเตอร จํานวน 207 เครื่อง 
 

264 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(5 ขอ) 3 คะแนน 4 ขอ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.18.1 
 รายงานการตรวจประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาที่ใหบริการ (หนา 269) 
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องคประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้  12.19  : ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 
 
ชนิดตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน :   ขอ 
 

 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณใหสามารถใชงานไดเปนปกติทุกวัน  
2. มีกระบวนการบํารุงรักษา ปองกันโสตทัศนูปกรณเปนประจํา (รายเดือน, 

รายไตรมาส)  
 

3. มีการสํารวจความเพียงพอและอายุการใชงานของโสตทัศนูปกรณที่
ใหบริการ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพื่อการบริการและ
ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใชงาน 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        งานบริการโสตทัศนูปกรณ ฝายบริการสื่อการศึกษา ไดมีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณใหสามารถใช
งานไดเปนปกติทุกวัน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจํากลุมอาคาร ไดแก หองเรียนมาตรฐาน หองเรียน
ปฏิบัติการ หองประชุมตางๆ รวมทั้งงานใหบริการโสตทัศนูปกรณกลางแจง เพื่อใหการบริการสนับสนุนทุก
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย   
        กําหนดใหมีการตรวจสอบประจําวัน ประจําเดือน และประจําภาคการศึกษา เชน ตรวจสอบความ
พรอมใชของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ในทุกวันทําการ จะตรวจสอบและรายงานผลการใชงาน เชน อายุหลอด
เครื่อง LCD Projector ทุกสิ้นเดือน ทุกปดภาคเรียน จะมีการลางเครื่อง LCD Projector ทุกเครื่อง  สํารวจ
ตรวจสอบระบบภาพและเสียงของหองเรียน หองประชุม  สํารวจรายการครุภัณฑที่ใชงานประจําสถานที่
ตางๆ รวมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
 

 
การตรวจสอบความพรอมใชของโสตทศันูปกรณ 

 

 
จํานวนครั้ง 

 

1. ตรวจสอบความพรอมการใชงานประจําสัปดาห และประจาํเดือน โดยเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบประจํา 

5 ครั้ง/ สัปดาห 

2. สํารวจ ตรวจสอบ ซอมบํารุง อุปกรณสื่อโสตฯ ชวงปดภาคเรียน 3 ครั้ง/ปการศึกษา 
3. สํารวจความเพียงพอและอายกุารใชงานของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
4. สํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา

อยางตอเนื่อง 
1 ครั้ง/ไตรมาส 

5. วางแผนในการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพื่อการบริการ ตลอดปงบประมาณ 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(5 ขอ) 3 คะแนน 5 ขอ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.19.1 
 แบบฟอรม ตารางการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ (หนา 271) 
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2.  ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมนิ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

3 ครบทุกขอ 
 
 

3 

ตัวบงชี ้1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

3 รอยละ 91.43 3 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม 3 ครบทุกขอ 3 
ตัวบงชี ้5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

3 10 กิจกรรม 3 

ตัวบงชี ้5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการ 3 เทากับ 3.88 3 
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 ขอ 1-4 3 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
จัดการและสามารถผลักดันใหแขงขันได 
ในระดับสากล 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
สูองคกรแหงการเรียนรู 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

3 ครบทุกขอ 3 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
และการเรียนการสอน 
     ก.  ฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร 

3 ขอ 1-3 3 ตัวบงชี้ 7.5 

     ข.  ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 3 ขอ 1-5 3 
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ผลการประเมนิ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล 

ภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี ้7.10 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 
     ก.  ดานบรกิารหองสมุด 
      ข.  ดานบรกิารสื่อการศึกษา 

3 รอยละ 3.51 2 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.2 การใชทรพัยากรภายในและภายนอกหนวยงาน 

รวมกัน 
3 ครบทุกขอ 3 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3 ครบทุกขอ 3 

องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบรกิารศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสาร

และ ส่ือการศึกษาตองบดํา เนินการของ
มหาวิทยาลัย 

2 รอยละ 2.98 1 

ตัวบงชี้ 12.2 รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
ตองบดําเนินการของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
 

2 รอยละ 0.51 1 

ตัวบงชี้ 12.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

3 รอยละ 100 3 

ตัวบงชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 3 ครบทุกขอ 3 
ตัวบงชี้ 12.5 การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและสือ่การศกึษา 
 

3 ครบทุกขอ 3 
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ผลการประเมนิ 
องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวบงชี้ 12.6 รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ

ลงไดในปที่ประเมิน 
3 รอยละ 60 3 

ตัวบงชี้ 12.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 3 17 ประเภท 3 
ตัวบงชี้ 12.8 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือมี
การเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 

3 รอยละ 10 3 

ตัวบงชี้ 12.9 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม 
การรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2 รอยละ 93.40 3 

ตัวบงชี้ 12.10 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 

2 เทากับ 3.32 2 

ตัวบงชี้ 12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน 
ผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 

3 12 รายการ : 
คน 

2 

ตัวบงชี้ 12.12 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข 3 รอยละ 100 3 
ตัวบงชี้ 12.13 การใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One 

stop service) 
3 9 บริการ 3 

ตัวบงชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service) 3 13 บริการ 3 
ตัวบงชี้ 12.15 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ที่เพิ่มขึ้น 
3 รอยละ 5.16 3 

ตัวบงชี้ 12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) 3 14 บริการ 3 
ตัวบงชี้ 12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูรับบริการตอวัน 3 1 เครื่อง :  

4 คน 
3 

ตัวบงชี้ 12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายภายในศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาที่ใหบริการ 

3 ครบทุกขอ 3 

ตัวบงชี้ 12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 3 ครบทุกขอ 3 
เฉลี่ยภาพรวม 2.81 

 
 
 
 
 
 
 



 

   84 
 

3.  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ และในภาพรวม 
 

ผลการประเมนิ องคประกอบ / ตัวบงชี้ 
2548 2549 2550 2551 2552 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

- 5 3 1 3 

ตัวบงชี ้1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

5 5 3 3 3 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม - - 3 3 3 
ตัวบงชี ้5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

3 3 3 3 3 

ตัวบงชี ้5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการ - 4 3 3 3 
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - - 3 3 3 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล 

- - 3 3 3 

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 

- - 2 3 3 

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
สูองคกรแหงการเรียนรู 

- 3 1 1 3 

ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

- - 3 2 3 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
และการเรียนการสอน 
     ก.  ฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร 

- - - - 3 ตัวบงชี้ 7.5 

     ข.  ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน - 3 3 3 3 
 

หมายเหตุ :  ในป 2548-2549 ใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ในป 2550-2552 ใชเกณฑการประเมิน 3 ระดับ 
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ผลการประเมนิ 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ 
2548 2549 2550 2551 2552 

ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล 
ภายนอกเข ามามี ส วนร วม ในการพัฒนา 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

- - 3 3 3 

ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ ยงมาใช ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

- - 2 1 3 

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ 
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

- 4 1 2 3 

ตัวบงชี ้7.10 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 
     ก.  ดานบริการหองสมุด 
     ข.  ดานบริการสื่อการศึกษา 

3 4 3 2 2 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 
- 5 3 3 3 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
- 5 3 3 3 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา 
ภายใน 

- 4 3 3 3 

องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบรกิารศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาตองบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
- 3 2 1 1 

ตัวบงชี้ 12.2 รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
ตองบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

- 1 1 1 1 

ตัวบงชี้ 12.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

- 1 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู - - 3 3 3 
ตัวบงชี้ 12.5 การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
- - 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.6 รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ
ลงไดในปที่ประเมิน 

- - 3 3 3 

 

หมายเหตุ :  ในป 2548-2549 ใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ในป 2550-2552 ใชเกณฑการประเมิน 3 ระดับ 
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ผลการประเมนิ องคประกอบ / ตัวบงชี้ 

2548 2549 2550 2551 2552 
ตัวบงชี้ 12.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ - 5 3 3 3 
ตัวบงชี้ 12.8 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือมีการ
เผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 

- - 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.9 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม 
การรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 

- 3 2 3 3 

ตัวบงชี้ 12.10 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

- 4 3 3 2 

ตัวบงชี้ 12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน
ผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 

- - 1 2 2 

ตัวบงชี้ 12.12 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข - 5 3 3 3 
ตัวบงชี้ 12.13 การใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One  

stop service) 
- 3 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service) - 5 3 2 3 
ตัวบงชี้ 12.15 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ที่เพิ่มขึ้น 
- 5 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) - 2 3 3 3 
ตัวบงชี้ 12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูรับบริการตอวัน 4 4 3 3 3 
ตัวบงชี้ 12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ที่ใหบริการ 

3 5 3 3 3 

ตัวบงชี้ 12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ - 5 3 3 3 
เฉลี่ยภาพรวม 3.60 3.74 2.67 2.60 2.81 

 

หมายเหตุ :  ในป 2548-2549 ใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ในป 2550-2552 ใชเกณฑการประเมิน 3 ระดับ 
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4.  ตารางสรุปตัวบงชี้ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ หมายเหตุ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

 

ตัวบงชี ้1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ 
การปฏิบัติงานที่กําหนด  

 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม   
ตัวบงชี ้5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสร า งความเขมแข็ งของสั งคม  ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 
 

 

ตัวบงชี ้5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการ   
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 
ผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล 

 
 

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบรรณสาร 
และสื่อการศึกษา  

 

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
สูองคกรแหงการเรียนรู  

 

ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 
 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน 
     ก.  ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  

 ตัวบงชี้ 7.5 

     ข.  ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน   
ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
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องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ 

บริหารการศึกษา  
 

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

 

ตัวบงชี ้7.10 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 
     ก.  ดานบริการหองสมุด 
     ข.  ดานบริการสื่อการศึกษา 

 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน   
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน  

 

องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบรกิารศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาตองบดําเนินการของมหาวิทยาลัย  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.2 รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตอ
งบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.5 การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.6 รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 
ในปที่ประเมิน  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.8 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

หองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพร
เทียบกับจํานวนบุคลากร 

 ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.9 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.10 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม 
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
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องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ 12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน

ผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.12 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.13 การใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop 

service)  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service)  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.15 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ที่เพิ่มขึ้น  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services)  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูรับบริการตอวัน  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบงชี้ 12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาที่
ใหบริการ 

 ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบงชี้ 12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ  ตัวบงชี้เฉพาะของ ศบส. 
 
หมายเหตุ  หมายถึง ตัวบงชี้หลักของมหาวิทยาลัยที่หนวยงานควรม ี

  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR 
  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR 
  หมายถึง ตัวบงชี้คุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 



 

 

สวนที่  3 

จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข 
 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในสวนที่ 2 สรุป
จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
องคประกอบ – ตัวบงชี้ จุดเดน แนวทางเสริม             

องคประกอบที่ 8  ดานเครอืขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน 
ตัวบงชี้ 8.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน มีความรวมมือกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบันในการจัดหาและใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  

ควรมีการสรางองคความรูหรือนวัตกรรม
ใหมๆ รวมกันระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบันใหมากขึน้  

องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย ควรพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธให

ทันสมัยและเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 
ตัวบงชี้ 12.13 การใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service) พัฒนาใหบริการเบ็ดเสร็จในขัน้ตอนเดียว

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการทํางานปกติ 
ควรมีการประเมินผลและพัฒนา การใหบริการ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

ตัวบงชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) มีจํานวนบริการเชิงรุกหลายบริการ  
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ 
 
 

ควรพัฒนาบริการเชิงรุกใหทันสมัยและ
เขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

ตัวบงชี ้12.16 จํานวนบรกิารอเิล็กทรอนิกส (E-Services) มีจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกสหลายบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ 

คว รมี ก า รป ร ะ เ มิ นผลกา ร ใ ช บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสและนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
บริการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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จุดออนและแนวทางแกไข 
 

องคประกอบ – ตัวบงชี้ จุดออน                             แนวทางแกไข                       
องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตอ 
                งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดรับการ
จัดสรรอยางจํากัด 

มหาวิทยาลยัควรจัดสรรงบประมาณสนับสนนุ
ใหกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 

ตัวบงชี้ 12.2 รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนนิการ 
                ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพของบุคลากรมีจํากัด 
 

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและ
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) 

ปการศึกษา 2552 
(พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2553) 
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เอกสารประกอบ 7.2.1 
 

1.  เอกสารประกอบ 7.2.1 
    แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
 

- เอกสารประกอบอยูศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา - 
 























































































































































236



237
























































