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คํานํา 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
จึงดําเนินการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําหนด 
และตัวบ่งชี้ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องและเป็นอัตลักษณ์ 
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการประเมินผลการดําเนินงาน และสามารถช่วยสะท้อน 
ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยคณะทํางานประกันคุณภาพศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพในมิติต่างๆ โดยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี้ 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ณฏัฐญา เผือกผ่อง) 
รองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

            ประธานคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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บทสรุปผูบ้รหิาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2553 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์
มาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในมิติต่างๆ ประกอบด้วย 7 องคป์ระกอบ 
29 ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.34 (จากระดบั
คะแนน 5) ประกอบด้วย                                                         

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 
 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติงานขององค์กร จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพของตน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5  
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 5 

ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับ
คะแนน 2 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 
องค์ประกอบที ่12 การบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับ
คะแนน 5 จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 2 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับ
คะแนน 1 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเป็นมา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเปิดทําการ ณ อาคารบรรณสาร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536  
ซึ่งอาคารบรรณสารนี้เป็นอาคารที่ใช้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
เพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มนํา 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดําเนินงานห้องสมุดและให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
เป็นต้นมา และในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เปิดให้บริการยืม-คืน 
ด้วยตนเองและต่อมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้ทําการขยายจุดรับคืนด้วยตนเองทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
เพิ่มอีก 6 จุด รวมเป็น 7 จุด สําหรับอาคารบรรณสารหลังที่สองได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อขยายพื้นที่ 
การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและเปิดให้บริการในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 

ผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน มีดังนี้ 

 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์    

• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผู้อาํนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 23 เมษายน พ.ศ. 2536 

• ดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา   
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2536 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา โกรดิ     
• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผู้อาํนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ตั้งแต่วันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2538 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์    

• ดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา   
ตั้งแต่วันที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2542 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 

4.  อาจารย์ ดร.นฤมล รกัษาสขุ  
• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2543 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2546       
• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผู้อาํนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ตั้งแต่วันที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 
• ดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา   

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 

• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผูอ้ํานวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา  
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
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• ดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา  
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถงึปัจจบุัน 

6.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง 
• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 1 เมษายน พ.ศ. 2552 
• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 
2.  ปรัชญา  
 แหล่งความรู้ลํ้าเลิศ ก่อเกดิปัญญา พัฒนางานวิจัย 
 
3.  ปณิธาน 
 พร้อมใช้ พรอ้มบริการ ทันเวลา ทันความต้องการ 
 
4.  วิสยัทัศน ์

เป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 
5.  พันธกิจ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศ 
ส่ือการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2. บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3. บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 
6.  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีคณะกรรมการ
ประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่กําหนด โดยมี
โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารงาน ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

  
   
 
           
 
 
 
 

            
           
 
 
 
 
 
       
 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและ 
  งบประมาณ 
- งานประสาน  
  และงานประชุม 
- งานพัสด ุ
- งานพิมพ์ 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
- งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
 

- งานบริการทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- งานบริการสืบค้นสารสนเทศ 
- งานบริการยืม-คืนระหว่าง 
  ห้องสมุด 

- งานระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 
- งานบริการคอมพิวเตอร์ 
  เพื่อการสืบค้นในห้องสมุด 
- งานระบบวิดีโอออนดีมานต์ 
- งานพัฒนาซอฟท์แวร์ 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานบริการเอกสารกลาง 
- งานบริการกราฟิกและศิลปกรรม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

- งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานพัฒนาคุณภาพการบริการ    
- งานประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผู้อํานวยการศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

รองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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7.  บุคลากร 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 57 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 

2554) 
 

วุฒิการศึกษา จํานวนบุคลากร รวม ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
  ฝ่ายธุรการ 4 1 3 - - 
  ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 11 5 4 2 - 
  ฝ่ายบริการสารสนเทศ 11 8 3 - - 
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 3 - - 
  ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา 23 21 2 - - 
  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 4 - 3 1 - 

รวม 57 36 18 3 - 
 
8.  งบประมาณ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 56,702,000 
บาท จําแนกเป็น 
 

8.1    หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ                                จํานวน  36,846,300  บาท 
 1) ค่าบริการสารสนเทศสําหรับคณาจารย ์  70,000 
 2) ค่าเข้าเล่มวารสารฉบับย้อนหลงั  140,000 
 3) ค่าซ่อมแซมหนังสือชํารุด  40,000 
 4) ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  680,000 
 5) ค่าใช้จ่ายสําหรบักิจกรรมผลิตเอกสาร  1,000,000 
 6) ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุกิจกรรมบริการสารสนเทศ  110,000 
 7) ค่าใช้จ่ายกจิกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ  130,000 
 8) ค่าวัสดุห้องสมดุ  30,758,300 
 9) ค่าวัสดุบริการส่ือการศกึษา  3,918,000 
  9.1) ค่าวัสดุกิจกรรมบริการห้องสมุด 1,620,000  
  9.2) ค่าวัสดุกิจกรรมฝ่ายบริการสารสนเทศ 90,000  
  9.3) ค่าวัสดุกิจกรรมฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 1,008,000  
  9.4) ค่าวัสดุกิจกรรมผลิตเอกสารกลาง 1,200,000  

   

 
 
   

8.2   หมวดค่าครุภัณฑ์                                                            จาํนวน  18,153,700  บาท 
  ครุภัณฑ์ประจําห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา                 
  1) ครุภัณฑ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์สําหรับศูนย์บรรณสารฯ    15,533,000 
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   - ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 1,010,000  
   - ฝ่ายบริการสารสนเทศ 7,478,000  
   - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 120,000  
   - ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา 5,100,000  
   - ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1,825,000  
  2) ครุภัณฑ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์สําหรับหน่วยงานอืน่ๆ  867,900 

 
 
 

3) ครุภัณฑ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์สําหรับโครงการผลติแพทย ์  1,752,800 

8.3 โครงการทีไ่ด้รับงบสนับสนุน                                                   จํานวน 1,702,000 บาท 

 
1) ให้บรกิารความรู้เกีย่วกับการดาํเนินงานห้องสมุด เพื่อการ

ให้บรกิารแก่ชุมชน  
10,000 

 2) เครือข่ายสารสนเทศนครราชสมีา  100,000 

 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิโอออนดีมานด ์  770,000 
 4) ระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดจิิตอล  150,000 

 5) ปรับปรงุระบบสารสนเทศเพื่อให้บรกิารห้องสมุด  672,000 
     

 
9.  จํานวนทรพัยากรสารสนเทศ 

 

ปีการศึกษา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 
1.  หนงัสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ      
     1.1) หนังสอืฉบับพิมพ์ (เล่ม) 90,473 98,059 104,251 110,643 116,765 
     1.2) หนังสอืฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (เล่ม) 11,932 13,501 17,764 17,781 18,028 
2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ      
    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 188 185 230 230 230 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ ์(ชื่อเรื่อง) 267 295 282 282 282 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
          (ชื่อเรื่อง) 

3,481 3,481 4,738 4,738 5,260 

3.  ส่ือโสตทัศนแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (รายการ) 8,968 10,588 9,518 4,590 4,707 
4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 14 20 21 19 17 
5.  ฐานข้อมูลซดีีรอม (ฐาน) 3 3 4 4 - 
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ส่วนที่ 2   
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี ้

 
 
1.  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1   :    กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :    กระบวนการ   
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับศูนย์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

คือ 1.  พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2.  บริการและส่งเสริม
การรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 3.  บริการและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 4.  พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 

 

 เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
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ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
     โดยบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ ไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์บรรณสารฯ 
3.  ศูนย์บรรณสารฯ มีแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจหลักของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ  
            1.  พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
            2.  บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก  
            3.  บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
                 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย พัฒนา  
            4.  จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
4.  มกีารกําหนดตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อวดัความสําเร็จของแผนกลยุทธ ์
5.  มกีารดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บรรณสารฯ 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บรรณสารฯ และรายงานผลต่อ 
     คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส 
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา 
     ศูนย์บรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของ 
     ศูนย์บรรณสารฯ 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ และ 
     มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ  
     ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(8 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 1.1.1 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2554) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 79 

2. เอกสารประกอบ 1.1.2 
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 เอกสารผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 หนา้ 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5   :   ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :    ปัจจัยนาํเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    ข้อ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 

3. มีบริการด้านกายภาพที่ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ 
การพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ  
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

หมายเหต ุ: เกณฑ์มาตรฐานขอ้ 1 ดําเนินการโดยศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดหา 
               เครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่ผู้ใช้ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผลการดําเนินงาน ดงันี ้
1.  การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาเป็นการดําเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยที่ศูนย์บรรณ
สารฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตที่อาคารบรรณสาร จํานวน 168 เครื่องและเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการสืบค้นบรรณานุกรมและบริการอื่นๆ ของห้องสมุด จํานวน 35 เครื่อง คิดเป็น 
50.55 FTES ต่อเครื่อง 
 
2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ดังนี้  
        1) มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง (RFID)  
        2) จัดพื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นพื้นที่โล่ง และจัดสัดส่วนเป็นห้อง ดังนี้ ห้องค้นคว้าเดี่ยว จํานวน  
            32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จํานวน 12 ห้อง และห้อง Silent Zone จํานวน 3 ห้อง 
        3) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้า ดังนี้ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner ด้านเศรษฐศาสตร์  
            การลุงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้ 
            สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา  
        4) บริการ Video On Demand รวบรวมเทปบันทึกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ 
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        5) บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ มาอยู่ใน 
            รูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถรับชมได้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา 
        6) คลังปัญญา มทส. (SUTIR) รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วยตํารา งานวิจัย  
            บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ 
        7) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ 
            อุดมศึกษาบอกรับ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
        นอกจากนี้ยังมีการแนะนําการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้ง
มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Video on Demand ฐานข้อมูลออนไลน์ และมีการ
อบรมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา 
 
3.  ด้านกายภาพมีการจัดพื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นพื้นที่โล่ง และพื้นที่ที่เป็นห้องโดยมีห้องค้นคว้าเดี่ยว 
จํานวน 32 ห้องห้องค้นคว้ากลุ่ม จํานวน 12 ห้อง และห้องสําหรับทบทวนหนังสือ 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless และแบบ LAN ครอบคลุมทุกชั้นทั่วอาคารบรรณสาร มีบริการวัสดุ 
อุปกรณ์การศึกษา เพื่อช่วยสําหรับให้นักศึกษาทํารายงาน เช่น เครื่องสแกนเนอร์ ปกรายงาน กรรไกร เป็นต้น 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น มีร้านกาแฟและขายอาหารว่าง ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ  
 
5.  มีระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยให้บริการ เช่น ไฟทางเดิน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
บันไดหนีไฟ กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย และพนกังานรักษาความปลอดภัย  
 
6.  มีการประเมินบริการห้องสมุด และบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น การประเมินการอบรมการใช้
ห้องสมุด การประเมินการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การประเมินฐานข้อมูลที่จัดให้มีบริการ   
 
7.  มีการนําผลการประเมินการใช้บริการห้องสมุดและบริการต่างๆ ของห้องสมุด นํามาปรับปรุงการให้บริการ
ให้ดีขึ้น เช่น การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่ม  
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 2 - 7) 4 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 2.5.1 
 ภาพถ่ายส่ิงอาํนวยความสะดวก และความปลอดภัย หน้า 103 

2. เอกสารประกอบ 2.5.2 



 12

 ตารางแสดงจํานวนรายวิชาที่มกีารเรยีนการสอนทางเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) ปกีารศึกษา 2553 หน้า 109 
3. เอกสารประกอบ 2.5.3 
 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในเรือ่งหอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ปีการศกึษา 2553 หน้า 117 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1  :   ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    ขอ้ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการให้บริการและการ
เรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการให้บริการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการให้บริการ การเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
กิจกรรม และได้รับคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.17 ดังนี้ 
                1.  กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองรังกา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู นักเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 85 
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คน (แบ่งเป็นครู จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 80 คน) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                     - ตกแต่งห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรยีนรู ้
                     - กิจกรรมสันทนาการ 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
                     - กิจกรรม “แนะนําการรกัษาหนังสือ” 
                     - กิจกรรม “เรื่องเล่าจากหนงัสือ” 
                     - กิจกรรม “หนังสือทํามอื” 
                     - มอบหนังสอืแก่โรงเรียนบ้านหนองรังกา 
                ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดําเนินกิจกรรมทําให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และ
ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 
 
                2.  กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน วันที่ 4 สิงหาคม 2553 
ณ โรงเรียนบ้านโปร่งแมลงวัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู นักเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 78 คน 
(แบ่งเป็นครู จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 73 คน) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                     - ตกแต่งห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรยีนรู ้
                     - กิจกรรมสันทนาการ 
                     - กิจกรรม “แสดงละครประกอบการเล่าเรื่อง” 
                     - กิจกรรม “ต่อ Jigsaw” 
                     - กิจกรรม “Jigsaw ต่อภาษา” 
                     - ภาพกิจกรรม “ท่องโลกสารานุกรม” 
                     - มอบหนังสอืแก่โรงเรียนบ้านโปร่งแมลงวัน 
                ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดําเนินกิจกรรมทําให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และ
ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.25 
 
                3.  กิจกรรม “พบนักเขียน ทมยันตี” วันที่ 19 มกราคม 2554 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ 
4 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 160 
คน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                    - การเล่าประสบการณ์ด้านงานเขียน 
                    - การจําหน่ายหนังสือผลงานของทมยันต ี
                    - การแจกลายเซ็นโดยทมยันต ีและร่วมถ่ายรปูกับผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
                ในการจดักิจกรรมครั้งนี้ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.52 
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รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
                4.  กิจกรรม “SUT Book Fair 2010” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ได้คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2553 
ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 326 คน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                     - คัดเลือกหนงัสือเข้าห้องสมดุ 
                     - เลือกซื้อหนงัสือในราคาพิเศษ 
                     - กิจกรรมแนะนําหนังสือน่าอ่าน 
                     - กิจกรรมการแสดงจากกลุ่มนักศึกษา 
                     - กิจกรรมการแสดงดนตร ี
                     - กิจกรรมประกวด “Pretty Library Boy and Girl 2010” 
                ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการดําเนินกิจกรรมทําให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 3.98 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 5.1.1 
 ภาพการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม หน้า 121 

2. เอกสารประกอบ 5.1.2 
 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ หนา้ 137 

3. เอกสารประกอบ 5.1.3 
 ตัวอย่างแบบสอบถามความพงึพอใจ หน้า 139 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.1  :   ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
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คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    ข้อ 
   

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดแสดงนิทรรศการ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ และส่ือการเรียนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งศูนย์
บรรณสารฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                1.  จัดบอร์ดนิทรรศการหมุนเวียน จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  
                     - วันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553 
                     - วันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2553 
                2.  จัดบอร์ด “ภาษาไทยรายเดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเขียน สะกดภาษาไทย 
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                     ที่ถูกต้อง 
                3.  กิจกรรม “พบนักเขียน ทมยันตี” วันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
                     การอ่านและรณรงค์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
               4.  จัดทํารายการบรรณานุกรม โดยการนําข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม 
                    งานวิจัยสารสนเทศนครราชสีมาลงในฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon  
                    Ratchasima Information Network - NARINET) จํานวน 571 รายการ 
               5.  จัดทําหนังสือการ์ตูน และซีดีรอม เรื่อง ขนมจีนประโดก จํานวน 3,500 เล่ม เพื่อให้บริการ ณ  
                    ห้องสารสนเทศนครราชสีมา อาคารบรรณสาร ชั้น 3 นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้กับโรงเรียน 
                    ประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 150 แห่ง 
        ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดให้มีห้องสารสนเทศนครราชสีมา จํานวน 1 ห้อง เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้
และทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ หนังสือ แผ่นพับ ส่ิงของสําคัญ รูปภาพ และจัด
ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา สําหรับ
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า 
               6.  กิจกรรมฉายภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ผู้สนใจได้
ตระหนักถึงความเป็นไทย ปลูกจิตสํานึกความรักชาติบ้านเมือง และเรียนรู้วัฒนธรรมในอดีต ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการข้อ 1 – 5 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 6.1.1 
 ภาพบอร์ดนทิรรศการ และการจัดกิจกรรม หนา้ 143 

2. เอกสารประกอบ 6.1.2 
 รายงานสรุปผลการดาํเนนิงาน (รูปเลม่อยูท่ี่ศูนยบ์รรณสารฯ) หน้า 145 

3. เอกสารประกอบ 6.1.3 
 ภาพผลงานหนังสือการ์ตูน และซีดีรอม เรื่อง ขนมจีนประโดก หน้า 151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1  :    ภาวะผู้นําของผู้บริหารทกุระดับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  
ชนิดของตัวบ่งชี ้  :    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :     ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  
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รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7. คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประเมินผลการ
บริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานดังนี ้
1.  คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ มีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ  
     เป็นประจําทุกไตรมาส 
2.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ มีการมอบนโยบายของศูนย์บรรณสารฯ ที่ชัดเจนตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากร 
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและรายการผลการดําเนินงาน 
    ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย 
4.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การแต่งตั้ง 
    คณะทํางานชุดต่างๆ โดยให้ทุกคนในศูนย์บรรณสารฯ เป็นคณะทํางาน ดําเนินงานและตัดสินใจ 
    ร่วมกัน 
5.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ให้สามารถ 
    ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรม “ผอ. พบพนักงาน” เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ  
    ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา สู่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งร่วมกันเสนอ    
    ปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม จํานวน 4 ครั้ง คือ  
             1.  วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 จํานวน 4 ฝ่าย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
                  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีพนักงานเข้าร่วม จํานวน 24 คน 
             2.  วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เฉพาะพนักงานฝ่ายบริการส่ือการศึกษา เข้าร่วมจํานวน 21 คน 
             3.  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 มีพนักงานเข้าร่วม จํานวน 50 คน 
             4.  วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีพนักงานเข้าร่วม จํานวน 50 คน 
6.  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 
    ศูนย์บรรณสารฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ในด้านสวัสดิการ หรอืปญัหา 
    ของการทํางาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น 
7.  คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของศูนย์บรรณสารฯ และ 
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    ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสาร นําผลการประเมิน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการศูนย์บรรณสารฯ  
    มาปรับปรุงพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประเมินหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการ 
    เรียนการสอนประจําภาคการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงระบบ 
    ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ และจัดหาอุปกรณ์ส่ือที่ทันสมัยมาให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้ดําเนินการ 
    แล้วเสร็จ ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ ให้ข้อเสนอแนะเห็นควร 
    ให้มีการจัดมุม SUT Corner เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปสู่โรงเรียน 
    และชุมชนต่างๆ โดยให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.1.1 
 บันทึกเชญิประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 153 

2. เอกสารประกอบ 7.1.2 
 เอกสาร “ผอ. พบพนักงาน” หน้า 167 
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2  :   มีการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่สถาบันการเรยีนรู ้
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
   
เกณฑ์มาตรฐาน  :    ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนกลยุทธ์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
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รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารฯ แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบ
ไปด้วย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทําเอกสารการจัดการความรู้ของฝ่ายต่างๆ เอกสารการจัดการความรู้อาคารบรรณสาร 
หลังที่ 2 และเอกสารการจัดการความรู้หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้เริ่มดําเนินการแล้วแต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการข้อ 1 – 2 

(2 ข้อ) 
2 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.2.1 
 เอกสารแตง่ตัง้คณะทํางานการจัดการความรู้ ประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 181 

2. เอกสารประกอบ 7.2.2 
 เอกสารแตง่ตัง้คณะทํางานการจัดการความรู้อาคารบรรณสาร หลังที่ 2 หน้า 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
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เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
กําหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 
1.  ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร 
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการเพื่อเปน็ฐานข้อมูลการ
ทํางานของผู้ปฏิบัติการและสรุปรายงานผลเพือ่การตดัสินใจใหแ้ก่ผู้บริหาร   
 

ชื่อระบบฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ของการใช ้ ผู้ใช้ระบบ 
ฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

ระบบ MIS ข้อมูลเพื่อบริหารงาน ทุกฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระบบลาออนไลน์  เพื่อตรวจสอบผลการลาและนําไปใช้ใน
การประเมิน 

ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบบันทึกข้อมูล 
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุม 

เพื่อเสนอผู้บริหารในการเป็นข้อมูล
พิจารณาการเข้ารับการอบรม สัมมนา
และเป็นแผนในการอบรม  สัมมนา  
ครั้งต่อไป 
 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.  ระบบฐานข้อมูลเพือ่การเรียนการสอน 
 
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอนให้เหมาะสําหรบั
การศึกษาค้นคว้า ช่วยเพิ่มชอ่งทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ดังนี้   
1.  มีการวางแผนระบบสารสนเทศสําหรับด้านการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ  
     มหาวิทยาลัย มีการวางแผนการใช้งบประมาณสําหรับระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนในแต่ละปี   
2.  มีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทําขึ้นเอง เพื่อไว้ใช้ 
     สําหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการต่าง ให้กับผู้ใช้บริการและ   
     นักศึกษา เช่น ฐานข้อมูลสถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวารสาร 
     อิเล็กทรอนิกส์ 
3.  มีการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล Video on Demand ฐานข้อมูลคลัง 
     ข้อสอบเก่า ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection  เป็นต้น และมีการบอกรับ  
     ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล ACM, ฐานข้อมูล ASTM, ฐานข้อมูล ACS,  
     ฐานข้อมูล EBSCO, ฐานข้อมูล SCOPUS,   ฐานข้อมูล ScienceDirect  เป็นต้น 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีให้บริการ และมีการนําผลการประเมินที่ได้มา 
     ปรับปรุงการให้บริการ เช่น การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่ม  
5.  มีการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ในรูปเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ไป 
     ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ http://dcms.thailis.or.th ซึ่งเป็น 
     เครือข่ายความร่วมมือพัฒนา ห้องสมุดสถานบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Thai Digital Collection  
     นอกจากนี้ยังมีการส่งเนื้อหาในฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนไปยัง Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร ์
     ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
     ฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://library.sut.ac.th/clremsite/information_self_access 
     _learning.php ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.3 ก1 
 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร หนา้ 185 

2. เอกสารประกอบ 7.3 ข1 
 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพือ่การเรียนการสอน หน้า 191 

3. เอกสารประกอบ 7.3 ข2 
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจบริการ SUTCat (OPAC) และบริการ Video on Demand หน้า 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.4  :    ระบบบรหิารความเสี่ยง  
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    ข้อ 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดําเนินการตามนโยบายระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
โดยปรับให้สอดคล้องกับภารกิจศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อทําหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ตามบริบทของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน และส่งแผนการ

บริหารความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน จากหน่วยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยและรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัยไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.4.1 
 สําเนาแต่งตั้งคณะทํางานและบันทึกเชญิประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษา หน้า 195 
2. เอกสารประกอบ 7.4.2 
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 รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน หน้า 197 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.5  :    ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 

      ก.  บริการห้องสมุด 
      ข.  บริการสื่อการศึกษา 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  :    ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
คะแนน 1.00 - 1.50 คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน 4.51 – 5.00 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มกีารวดัผลความพึงพอใจตอ่การให้บริการของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็นแบบสอบถามสําหรับพนักงานและแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษา  
        การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ มกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ คือ  
                1.  เก็บขอ้มูลหลังจากผู้รับบรกิารมาขอรับบรกิาร 
                2.  เก็บขอ้มูลก่อนสิ้นภาคการศึกษา จํานวน 3 ครั้ง  
        ประเด็นในการสอบถาม 6 ประเด็น คือ 

  1.  ความพงึพอใจด้านทรพัยากรหอ้งสมุดและการบรกิารสารสนเทศ   
                2.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ    
                3.  ความพึงพอใจด้านบุคลากร    
                4.  ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ส่ิงอํานวยความสะดวก    
                5.  ความพึงพอใจด้านบริการส่ือการศึกษา    
                6.  ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์    
        ในปีการศึกษา 2553 พบว่าโดยรวมผู้รบับริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.25) 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
4.25 4 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.5.1 
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
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คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรอื 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    ข้อ 

 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามตัวอัตลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา 

 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองค์ประกอบที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเกี่ยวข้อง 

 

 เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ และเป็นตัวแทนในการ
ประสานงานรวบรวบข้อมูลและรายการหลักฐานในแต่ละฝ่ายของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนําข้อมูลมาประกอบใน
การจัดทําคู่มือ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์บรรณสารฯ และรายงานการประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 
 
2.  มีการนําเสนอตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้อํานวยการ 
ศูนย์บรรณสารฯ และคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ 
 
3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีจํานวน 
19 ตัวบ่งชี้ 
 
4.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารฯ ทุกปี เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและมีการ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในศูนย์บรรณสารฯ และจากมหาวิทยาลัย รวมถึงมี
การนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนย์บรรณสารฯ และมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการดําเนินงานของศูนย์
บรรณสารฯ 
 
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
การบอกรับฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น การจัดให้มีบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น การปรับแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารฯ ให้มีความ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
6.  มรีะบบสารสนเทศที่ให้ข้อมลูสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของศนูย์บรรณสารฯ เช่น ระบบ MIS 
ศบส. ระบบรายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาสของมหาวิทยาลัย 
 
7.  ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ สามารถเสนอแนะข้อคิดเหน็และบริการต่างๆ ต่อศูนย์บรรณสารฯ ได้ เพื่อที่
ศูนย์บรรณสารฯจะได้นํามาปรบัปรุงการให้บรกิารให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด 
 
8.  มีเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างศูนย์บรรณสารฯ กบั
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ์ เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 
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เกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 

ข้อ 1 – 3 และข้อ 5 – 8 
(7 ข้อ) 

4 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 9.1.1 
 คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 213 

2. เอกสารประกอบ 9.1.2 
 ตัวอย่างปกรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) หน้า 215 

3. เอกสารประกอบ 9.1.3 
 ภาพมุมความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 217 
  

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.1  :   ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่องบดําเนินการของ 
                      มหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   ปัจจัยนําเข้า 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
งบดําเนินการของมหาวทิยาลัย X 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 2 ร้อยละ 2 – 3 ร้อยละ 4 – 5 ร้อยละ 6 – 7 มากกว่าหรือเทา่กับ 

ร้อยละ 8 ขึ้นไป 
 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  : 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
ข้อมูล จํานวน 

จํานวนงบดําเนนิการของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 49,729,663 บาท 
จํานวนงบดําเนนิการของมหาวทิยาลัย 1,674,225,806 บาท 
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ร้อยละงบดําเนนิการของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา ร้อยละ 2.97 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 2.97 2 คะแนน ร้อยละ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.2  :  ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตอ่งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ 
                        ส่ือการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   ปัจจัยนําเข้า 
 
สูตรในการคํานวณ  : 

 
งบประมาณเพือ่การพัฒนาบุคลากร 

งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 – 1.99 ร้อยละ 2 – 2.99 ร้อยละ 3 – 3.99 มากกว่าหรือเทา่กับ 

ร้อยละ 4 ขึ้นไป 
 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  :  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
ข้อมูล จํานวน 

จํานวนงบประมาณพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 439,000 บาท 
จํานวนงบดําเนนิการของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 49,579,663 บาท 
ร้อยละงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 

ร้อยละ 0.89 

 
การประเมินตนเอง : 
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ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 0.89 1 คะแนน ร้อยละ 1.00  

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.3  :    ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   ปัจจัยนําเข้า 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50 – 59  ร้อยละ 60 – 69 ร้อยละ 70 – 79 มากกว่าหรือเทา่กับ

ร้อยละ 80 
 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกร ทําให้มีการกําหนด
เป้าหมายให้บุคลากรต้องเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 57 คน 148 ครั้ง ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
         

ข้อมูล จํานวน 
จํานวนบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทัง้หมด 57 คน 
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจทีม่อบหมาย 57 คน 
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่มอบหมาย ร้อยละ 100 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 100  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.3.1 
 ตารางแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรม / สัมมนา ของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) หน้า 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.4  :  การจดัสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู ้
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 – 3 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

5 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

6 ข้อ 
มีมากกว่าหรอืเท่ากบั 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :     ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม  
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของ

แสงสว่างไม่ต่ํากว่า  200 ลักซ์) 
 

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เครื่อง 
ปรับอากาศหรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 

 

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน  
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งใน

รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
 

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ  
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
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รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และยังมีการนําข้อมูล ความรู้ ที่มีอยู่ใน
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดให้เป็นระบบ เพื่อจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ 
ได้รับความรู้ มีเจตคติที่ดี และสามารถนําความรู้ในแหล่งการเรียนรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ได้  
        นอกจากนี้ อาคารบรรณสาร หลังที่ 2 ได้เปิดทําการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ศูนย์บรรณสารฯ จึงมี
พื้นที่ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการ ดังนี้   
                1.  มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม ได้แก่  
                           - ห้องค้นคว้าเดี่ยว จํานวน 32 ห้อง  
                           - ห้องค้นคว้ากลุ่ม สามารถเข้าใช้ได้ 3-8 คนต่อห้อง จํานวน 12 ห้อง  
                           - ห้อง Silent Zone จํานวน 3 ห้อง 
                2.  ห้องบรรณสารสาธิต บรรจุได้ 100 ที่นั่ง รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย เสวนา  
                     ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร เป็นต้น 
                3.  มีโต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล บางจุดได้ติดตั้งหลอดไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาได้มี 
                     แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการอ่านหนังสือ  
                4.  มีการจัดสวนหย่อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
                5.  มีพื้นที่ที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้แบบสบายๆ ได้แก่ มุมอ่านหนังสือพิมพ์ จํานวน 2 จุด  
                     มุมอ่านนิตยสาร จํานวน 2 จุด มุมชมภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอน 
                     ย้อนหลัง จํานวน 15 เครื่อง มุม Music Corner จํานวน 4 เครื่อง มุมอ่านนวนิยาย/ เรื่องสั้น/  
                     หนังสือเยาวชนจํานวน 1 จุด มุม SET Corner (แหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุน เศรษฐศาสตร์)  
                     จํานวน 1 จุด มุม STI Corner  (แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จํานวน 1 จุด  
                     และมุมนิทรรศการหมุนเวียน 1 จุด 
                6.  มีห้องสารสนเทศนครราชสีมา จํานวน 1 ห้อง เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้และทรัพยากร 
                     สารสนเทศที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
                7. จัดให้มเีครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต จํานวน 168 เครื่อง และเครื่อง 
                  คอมพิวเตอร์สําหรับให้บรกิารสืบค้นบรรณานกุรมและบริการอืน่ๆ ของห้องสมุด จํานวน  
                   35 เครื่อง พรอ้มทั้งบริการ Wireless ครอบคลุมทุกชั้นทัว่อาคารบรรณสาร 
                8.  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
                     iPod จํานวน 10 เครื่อง Quicktionary จํานวน 10 เครื่อง และ eBook Reader จํานวน 10  
                     เครื่อง 
 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(8 ข้อ) 
5 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
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1. เอกสารประกอบ 12.4.1 
 ตัวอย่างภาพการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ หน้า 227 

2. เอกสารประกอบ 12.4.2 
 ใช้เอกสารเดยีวกันกับตวับ่งชี้ 2.5 : เอกสารประกอบ 2.5.1 หน้า 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.5  :  การจดัการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและ 
                        ส่ือการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อแรก 
มีการดาํเนนิการ 

2 ข้อแรก 
มีการดาํเนนิการ 

3 ข้อแรก 
มีการดาํเนนิการ 

4 ข้อแรก 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    ระดับ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม 

 

2. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

3. มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม  
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานดังนี ้
                1.  ศูนย์บรรณสารฯ มีการวางแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
การติดตามข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เช่น การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ และจัดบริการเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และชุด
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
                2.  บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ จํานวน 10 คน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดําเนิน 
กิจกรรม 5ส ประจําหน่วยงาน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย เลขที่ 230/2553 เป็นเวลา 2 ปี เพื่อทําหนา้ทีร่บัผิดชอบ
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ดังนี้                      
                            - กําหนดแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดําเนินกิจกรรม 5ส  
                            - ปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินกิจกรรม 5ส  
                            - ส่งเสริมและประสานการดําเนินกิจกรรม 5ส  
                            - ติดตามผลการดําเนินการ และรายงานความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมต่อ 
                              คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส 
                            - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส มอบหมาย 
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                     ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ซึ่งจัดพร้อมกันทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 และสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส 
ประจําศูนย์บรรณสารฯ ได้มีโอกาสการศึกษาดูงาน “5ส” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท  
ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําความรู้ใหม่ๆ 
ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง/พัฒนาการทํากิจกรรม 5ส ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
                3.  มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดหาเครื่องฟอก 
อากาศ พัดลมดูดอากาศ กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ ไฟทางเดิน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
                4.  ศูนย์บรรณสารฯ มีการประเมินด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม และนําผลการ 
ประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน ระดับ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.5.1 
 คําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินกิจกรรม 5ส ประจําหน่วยงาน หน้า 229 

2. เอกสารประกอบ 12.5.2 
 ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day หน้า 235 

3. เอกสารประกอบ 12.5.3 
 ตัวอย่างภาพเครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศ กล้องวงจรปดิ สัญญาณเตอืนภัย บันไดหนีไฟ ไฟทางเดิน 

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หน้า 237 
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องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.6  :  ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บรกิารลงไดใ้นปีที่ประเมิน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนขั้นตอนการให้บรกิารทีล่ดลง 
จํานวนขั้นตอนการให้บรกิารทัง้หมด x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ร้อยละ 20 - 29 ร้อยละ 30 - 39 ร้อยละ 40 - 49 มากกว่าร้อยละ 50 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ติดตั้งตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) จํานวน 4 เครื่อง 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง ทําให้ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงร้อยละ 67 และ
ขั้นตอนในการยืม จาก 6 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนเดิม 
        1.  ผู้ใชบ้ริการนําหนังสอืที่ต้องการยืมมาติดต่อยืม ณ เคาน์เตอร์บริการ พรอ้มแสดงบตัรนักศึกษา 
        2.  เจ้าหน้าที่ทําการสแกนบาร์โค้ดรหัสนกัศึกษา 
        3.  เจ้าหน้าที่ทําการสแกนบาร์โค้ดหนังสอืครั้งละ 1 เล่ม 
        4.  เจ้าหน้าที่ทําการลบสัญญาณแม่เหลก็ครั้งละ 1 เล่ม 
        5.  เจ้าหน้าที่แจ้งวันกําหนดส่งแก่ผู้ใช้บรกิารไดร้ับทราบ 
        6.  ผู้ใชบ้ริการประทับวนักําหนดสง่ลงในแบบฟอร์ม “กําหนดส่ง” ที่ตดิอยู่หน้ารองปกหนังสือ 
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ขั้นตอนใหม่ 
        1.  ผู้ใชบ้ริการนําหนังสอืที่ต้องการยืมวางลงบนแผ่นวางที่ตูย้ืมด้วยตนเอง (Self Checkout) 
        2.  ผู้ใชบ้ริการทําการเลือกภาษาเพือ่ให้ระบบแสดงผล  
        3.  ผู้ใชบ้ริการสแกนบตัรและป้อนรหสัผ่าน (PIN no) 
        4.  ผู้ใชบ้ริการพิมพใ์บบันทึกรายการยมื 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
ข้อด ี
        1.  ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการต้องการยืมมากกว่า 1 คน ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ด้วยตนเองได้เลย โดยไม่ 
             ต้องรอติดต่อที่เคาน์เตอร์ 
        2.  ตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) สามารถยืมได้มากกว่า 10 เล่มต่อครั้ง ทําให้ช่วยลด 
             ระยะเวลาในการยืมได้มาก  
 
ข้อจํากัด 
        1.  ตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) ต้องมีเครือข่าย Internet รองรับ 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 67 5 คะแนน ร้อยละ 50  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.6.1 
 ภาพแสดงการยมืด้วยตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) หน้า 241 
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องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.7  :   จํานวนช่องทางการประชาสมัพันธ ์
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :     กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกวา่ 4 ชอ่งทาง 4 ช่องทาง 5 ช่องทาง   6 ช่องทาง มากกว่าหรือเทา่กับ 

      7 ช่องทาง 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 17 ประเภท และในปีการศึกษา 2553 ศูนย์
บรรณสารฯ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 6 ประเภท รวมทั้งสิ้น 23 ประเภท ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 17 ประเภท 
 1. 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

จดหมายข่าว  
หนังสือติดต่อราชการ (บันทกึข้อความ)  
หนังสือเวยีนอิเล็กทรอนิกส์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์   
แผ่นพับ   
โทรศัพท ์   
อีเมล์ (e-mail) 
SMS 
เว็บไซต์ (เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเว็บไซตม์หาวิทยาลัย)   
วีดิทัศน์   
LCD TV 
Digital frame 
มีการประชาสัมพันธ์โดยมีการจดักิจกรรมนอกสถานที่ เช่น โครงการหอ้งสมุดเคล่ือนที ่
ศบส. เคาะประตูบ้าน (เจ้าหน้าที่นัดพบอาจารย์ เพื่อแนะนําบริการต่างๆ ใหอ้าจารย ์
ได้รับทราบ) 
สปอร์ตวทิยุ (Book Fair 2010) 
กระเป๋าบรรจหุนังสือ 
ที่ค่ันหนังสือ 

  รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
 

 
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 6 ประเภท 

 1.  
2. 

จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) 
จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้คืนด้วยตนเอง (Book Return) 
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3. 
4. 
5. 
6. 

สมุดโน้ต 
เสียงประกาศสาธารณะภายในอาคารบรรณสาร 
Face Book 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แนะนําห้องสมุดในสัปดาห์แรกของการเปิดอาคารบรรณสาร 2 

   
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
23 ประเภท 5 คะแนน 15 ประเภท  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.7.1 
 ตัวอย่างภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นในปกีารศึกษา 2553 หน้า 243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.8  :  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหอ้งสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ 
                        มีการเผยแพร่เทียบกับจํานวนบุคลากร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :    ผลผลิต  
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมกีารเผยแพร่    
จํานวนบุคลากรห้องสมุดที่ปฏิบัติงานประจํา x 100 
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เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกวา่รอ้ยละ 4 ร้อยละ 4 - 5 ร้อยละ 6 - 7   ร้อยละ 8 - 9  มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 10 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
         
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทํารายงานวิจัยสถาบัน ที่ดําเนินการสําเร็จ และนําไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ จํานวน 2 รายการ โดยมีบุคลากรประจํา (สายวิชาชีพ) จํานวน 20 คน จะได้รับคะแนน
เท่ากับร้อยละ 10 ดังนี้ 
 

= 2 x 100 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ  
  20 

= 10 

          

        รายละเอียดของงานวิจัย คือ 
                1.  รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความต้องการและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษาบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ดวงใจ  
กาญจนศิลป์ และขวัญแก้ว เทพวิชิต แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2553 
                2.  รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2551 โดย ธันยกานต์ สินปรุ คนึงนิตย์ 
หีบแก้ว และพุทธชาติ เรืองศิริ แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2554 
 
หมายเหต ุ:  บรรณารักษ์ 11 คน ; เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ระบบ 2 คน ; นักเทคโนโลยีการศึกษา 2 คน ;     
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 10 5 คะแนน ร้อยละ 10  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.8.1 
 ภาพหน้าปกเอกสารงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ หน้า 245 
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องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.9  :   ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  :     ผลผลิต 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยูร่่วมกจิกรรมเปน็เวลาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกจิกรรมทัง้หมด 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 45 ร้อยละ 46 – 60 ร้อยละ 61 – 75 ร้อยละ 76 – 90 มากกว่าร้อยละ 90 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จํานวน 5 กิจกรรม พบว่าผู้รับบริการได้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาร้อยละ 97.96 ของเวลาการจัดกิจกรรม 
 

ลําดับ หัวขอ้ 
เป้าหมาย 
ตามแผน 

(คน) 

เข้าร่วม 
จริง 
(คน) 

ร้อยละ 

เข้าร่วม 
>=80
% 

(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบ

เป้าหมาย 
ตามแผน) 
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1. แนะนําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

311 311 100 311 100 

2. แนะนําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ 
ปริญญาตรี 

2,132 2,132 100 2,132 100 

3. อบรมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ 2,300 2,211 96.13 2,211 96.13 
4. อบรมการใช้โปรแกรม EndNote 180 176 97.78 176 97.78 
5. อบรมการใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา  280 267 95.36 267 95.36 

รวม 5,203 5,097 97.96 5,097 97.96 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 97.96 5 คะแนน ร้อยละ 70  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.9.1 
 ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรูต้ลอดชีวิต หน้า 247 
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องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.10  :   ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ 
                        การเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :     ผลผลิต 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทกุกิจกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
คะแนนเฉลี่ย  
1.00 – 1.50 

คะแนนเฉลี่ย  
1.51 – 2.50 

คะแนนเฉลี่ย  
2.51 – 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  
3.51 – 4.50 

คะแนนเฉลี่ย  
4.51 – 5.00 

 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  :  
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
        ในปีการศึกษา 2553 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมตอ่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
และการเรียนรูต้ลอดชีวิต จํานวน 5 กจิกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.34 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 4.34 4 คะแนน ร้อยละ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
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1. เอกสารประกอบ 12.10.1 
 ตัวอย่างแบบสอบถามกจิกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรยีนรู้ตลอดชวีิต หน้า 251 

 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.11  :   ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้รับบรกิารที่มีสิทธิ์ยืม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :    ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ปริมาณการยืม 
1 – 10 รายการ 

ปริมาณการยืม 
11 – 20 รายการ 

ปริมาณการยืม 
21 – 30 รายการ 

ปริมาณการยืม 
31 – 40 รายการ 

ปริมาณการยืมมากกว่า
หรือเท่ากับ 41 รายการ 

 
สูตรในการคํานวณ  :  

ปริมาณการให้ยมืทรัพยากรสารสนเทศ 
สมาชิกซ่ึงมีสิทธิย์ืมทรพัยากรสารสนเทศ 

 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  : 
 

ข้อมูล จํานวน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 99,206 รายการ 
จํานวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 12,402 คน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้มีสิทธิยืม 8 รายการ : 1 คน 
หมายเหตุ :  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ยกเลิกบริการยืมวีซีดี ภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึก 
                   การเรียนการสอน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบ  
                   Video On Demand ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้เฉพาะที่ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านเครื่อง 
                   คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น   
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
8 รายการ : 1 คน 1 คะแนน 15 รายการ : 1 คน  

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.12  :   ร้อยละของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไข 



 48

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต  

 
สูตรในการคํานวณ  : 
   

ข้อรอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไข    
ข้อรอ้งเรียนทั้งหมด x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 - 89 ร้อยละ 90 - 99 ร้อยละ 100 

 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  : 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไดร้ับข้อร้องเรยีน จํานวน 6 เรือ่ง และได้แก้ไขครบทกุเรื่อง คิดเปน็รอ้ยละ 100 

ปัญหา การแก้ไข 
1.  อณุหภูมิในห้องสมุดเย็นเกนิไป ปิด-เปิดเครือ่งปรับอากาศบางตวั 
2.  หาหนังสือไม่พบ จัดบรกิารหาตัวเล่มให้ผู้ใช้บริการ 
3.  หนงัสือจัดเรียงไมถู่กต้อง เจ้าหน้าที่จัดเรียงหนังสือเป็นประจํา และมีบรรณารักษ์

ตรวจสอบความถูกต้อง 
4.  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ 

ติดตั้งโปรแกรม Update ป้องกันไวรัส 

5.  ส่ังพิมพ์เอกสารไม่ได ้ แนะนําการแก้ไขปัญหา และ ทําป้ายวิธีการแก้ไขด้วย
ตนเอง 

6.  Projector ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร
เรียนรวม 1 ความสว่างไม่เพียงพอ และห้องเรียนมี
ลักษณะเป็นห้องยาวทําให้นักศึกษาที่นั่ งด้านหลัง
มองเห็นไม่ชัด 

ติดตั้งเครื่อง LCD Projector ใหม่ ทําให้การใช้งาน
ดีกว่าเดิม 

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 90  

 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.13  :   จํานวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
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คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2 บริการ จํานวน 3 บริการ จํานวน 4 บริการ จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 

5 บรกิาร 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 4 บรกิาร ได้แก ่
1.  บริการยืมด้วยตนเอง 
     1.1 ขั้นตอนเดิม 
           1.  ผู้ใช้บริการนําหนังสือที่ต้องการยืมมาติดต่อยืม ณ เคาน์เตอร์บริการ พรอ้มแสดงบตัรนักศึกษา 
           2.  เจา้หน้าที่สแกนบาร์โค้ดรหัสนักศึกษา 
           3.  เจา้หน้าที่สแกนบาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่ม 
           4.  เจา้หน้าที่ลบสัญญาณแม่เหล็กครั้งละ 1 เล่ม 
           5.  เจา้หน้าที่แจ้งวันกาํหนดส่งแก่ผู้ใชบ้ริการได้รับทราบ 
           6.  ผู้ใชบ้ริการประทบัวันกําหนดสง่ลงในแบบฟอรม์ “กําหนดส่ง” ที่ติดอยู่หน้ารองปกหนงัสือ 
 
     1.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1.  ผู้ใช้บริการนําหนังสือที่ต้องการยืมวางลงบนแผ่นวางที่ตูย้ืมด้วยตนเอง (Self Checkout) 
           2.  ผู้ใช้บริการเลือกภาษาเพื่อใหร้ะบบแสดงผล  
           3.  ผู้ใช้บริการใส่บัตรและรหัสผ่าน 
           4.  ผู้ใช้บริการพิมพใ์บบันทึกรายการยืม 
 
 
2.  บริการคืนด้วยตนเอง 
     2.1 ขั้นตอนเดิม 
           1.  ผู้ใช้บริการนําหนังสือมาคืน ณ เคาน์เตอร์บริการ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
           2.  เจา้หน้าที่รับคืนโดยสแกนบาร์โค้ดหนังสือครัง้ละ 1 เล่ม 
           3.  เจา้หน้าที่ทําการตัง้สัญญาณแม่เหล็กครั้งละ 1 เลม่ 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
     2.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1.  ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนด้วยตนเอง (Book Return) ณ จุดที่ให้บริการ  
                จํานวน 7 จุด  
           2.  เจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บหนังสือจากตู้รับคืนด้วยตนเอง (Book Return) พร้อมทั้งสแกน 
                บาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่มด้วยเครื่อง PDA ณ จุดที่ให้บริการ 
           3.  เจ้าหน้าที่ทําการรับคืนผ่านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
 
3.  บริการ Video On Demand 
     3.1 ขั้นตอนเดิม 
           1.  ผู้ใช้บริการสืบค้นหาภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอนที่ต้องการผ่าน OPAC เพื่อ 
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               ตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของทรัพยากรสารสนเทศ 
           2.  ผู้ใช้บริการจดเลขเรียกทรัพยากร (Call No.)  
           3.  ผู้ใช้บริการแจ้งเลขเรียกทรัพยากร (Call No.) แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน พร้อม 
              แสดงบัตรนักศึกษา 
           4.  เจ้าหน้าที่หาวีซีดีตามรายการที่ผู้ใช้บริการแจ้ง 
           5.  เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดบัตรนักศึกษา 
           6.  เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดวีซีดี 
           7.  เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหูฟัง ครั้งละ 1 อัน 
           8.  เจ้าหน้าที่รับบัตรนักศึกษาไว้แล้วให้ป้ายหมายเลขเครื่องแก่ผู้ใช้บริการ 
           9.  ผู้ใช้บริการนําแผ่นวีซีดีที่ได้ไปเปิด 
         10.  เมื่อตอ้งการคืนผู้ใช้บริการนําวีซีดี หูฟัง และป้ายหมายเลขเครื่องมาติดต่อคืนที่เคาน์เตอร์บริการ 
         11.  เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดวีซีดี 
         12.  เจ้าหน้าที่รับคืนหูฟังโดยสแกนบาร์โค้ดหูฟัง ครั้งละ 1 อัน จากนั้นคืนบัตรนักศึกษาแก่ผู้ใช้ 
 
     3.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1.  ผู้ใช้บริการติดต่อยืมหูฟัง ณ เคาน์เตอร์ Information พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา 
           2.  เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหูฟัง ครั้งละ 1 อัน ตามจํานวนที่ผู้ใช้บริการแจ้ง 
           3.  เจ้าหน้าที่คืนบัตรนักศึกษา ให้ป้ายเครื่องแก่ผู้ใช้บริการ 
           4.  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชมภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบ Video On  
                Demand ณ จุดที่ให้บริการได้เลย 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
4 บรกิาร 4 คะแนน 10 บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.14  :    จํานวนบรกิารเชงิรกุ (Proactive Service) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :    ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
จํานวน 1 – 2 

บริการ 
จํานวน 3 – 4 

บริการ 
จํานวน 5 – 6 

บริการ 
จํานวน 7 – 8 

บริการ 
จํานวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 9 บรกิาร 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามกีารให้บริการเชงิรกุ จํานวน 11 บรกิาร ดงันี ้
              1.  ตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) จํานวน 4 เครื่อง 
              2.  ตู้คืนด้วยตนเอง (Book Return) จํานวน 7 เครื่อง 
              3.  บริการ IP Video phone จํานวน 5 จุด 
              4.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือ (Best seller) ผ่านทาง E-mail 
              5.  บริการแจ้งรายชื่อสารคดี ภาพยนตรใ์หม่ (New audio visual) ผ่านทาง E-mail 
              6.  จัดแสดงรายการสารคดี ภาพยนตร์ใหม่ (New audio visual) 
              7.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชา 
              8.  บริการฐานขอ้มลูวารสารวิชาการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับทัง้ในรูปแบบฉบับ 
                   พิมพ์และออนไลน์ โดยแยกตามสาขาวิชา 
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              9.  จุดบรกิารวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทํารายงาน (Term paper resources corner) 
            10.  จุดบรกิารสแกนเนอร ์
            11.  การมอบของทีร่ะลึกแก่ผู้ยืมหนงัสือสูงสุดในแตล่ะเดือน 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
11 บริการ 5 คะแนน 8 บรกิาร  

 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.15  :   ร้อยละของปริมาณการใชฐ้านข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ที่เพิ่มขึ้น 
 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :  ผลผลิต 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

ปริมาณการใชฐ้านข้อมูลต่อ login  - ปริมาณการใชฐ้านข้อมูลต่อ login  
ต่อฐานในปีปจัจุบัน  ต่อฐานในปทีี่ผ่านมา 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ = 

ปริมาณการใชฐ้านข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปทีี่ผ่านมา 
x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

ร้อยละ  
1.00 – 2.99 

ร้อยละ  
3.00 – 4.99 

ร้อยละ  
5.00 – 6.99 

มากกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 7 

 
รายละเอยีดการดําเนินงาน  : 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้  = (551,053/(2,115 x 26)) - (493,173/(2,400 x 26) 
 (493,173/2,400 x 26) x 100 

= (10.02 – 7.90) 
 7.90 x 100 

= 26.84 
 
        ในปีการศึกษา 2552 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 
5.16 แต่ในปีการศึกษา 2553 มีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.84 
 
การประเมินตนเอง : 
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ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 26.84 5 คะแนน ร้อยละ 20  

 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.16  :    จํานวนบรกิารอเิล็กทรอนกิส์ (E-Service)  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :    ผลผลิต 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
จํานวน 1 – 2 

บริการ 
จํานวน 3 – 4 

บริการ 
จํานวน 5 – 6 

บริการ 
จํานวน 7 – 8 

บริการ 
จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 

9 บรกิาร 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดการดําเนินงาน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) จํานวน 14 บริการ และในปี 
การศึกษา 2553 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เพิ่มจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) จํานวน 2 บริการ รวมทั้งสิ้น 
16 บริการ ดังนี้  
        ปีการศึกษา 2552 จํานวน 14 บริการ 
                1.  บริการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทาง SMS 
                2.  การส่ังซือ้ทรพัยากรสารสนเทศ 
                3.  บริการตอบคาํถามทางเว็บบอร์ด E-mail 
                4.  แนะนําการใชบ้ริการสารสนเทศผ่านเว็บไซตข์องห้องสมุด 
                5.  บริการเอกสารประกอบการสอนออนไลน ์
                6.  แจ้งข่าวสาร และผลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในบรกิารยืมระหว่างห้องสมุดทาง E-mail 
                7.  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บรกิารนําส่งทรพัยากรสารสนเทศ 
                8.  แบบฟอร์มขอสํารองหนงัสือ 
                9.  แบบฟอร์มขอยืมระหว่างห้องสมุด 
              10.  แบบฟอร์มขอใช้บรกิารส่ือโสตทัศนูปกรณ ์
              11.  แบบฟอร์มขอใช้บรกิารผลิตเอกสาร 
              12.  แบบฟอร์มการขอหมายเลข ISBN 
              13.  แบบฟอร์มขอใช้บรกิารส่ือกราฟิกและศิลปกรรมผ่านระบบเครือข่าย 
              14.  แบบฟอร์มขอทําบัตรห้องสมดุ 
 
        ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 บรกิาร 
               1.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือ (Best seller) ผ่านทาง E-mail 
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               2.  บริการแจ้งรายชื่อสารคดี ภาพยนตรใ์หม่ (New audio visual) ผ่านทาง E-mail 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
18 บริการ 5 คะแนน 20 บริการ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.16.1 
 หน้าจอแบบฟอร์มบรกิารอเิล็กทรอนกิส์ใหม่ ปกีารศึกษา 2553 หน้า 253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.17  :   จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นห้องสมุดต่อผู้รับบริการต่อวนั 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :     ปัจจยันําเข้า 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนเฉลี่ยของผู้รับบรกิารต่อวัน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้รับบรกิาร 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
1 เครื่อง :  
20 คน 

1 เครื่อง :  
16 - 20 คน 

1 เครื่อง :  
11 - 15 คน 

1 เครื่อง :  
6 - 10 คน 

1 เครื่อง : น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 5 คน 

 
รายละเอยีดการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูล จํานวน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการทัง้หมด 203 เครื่อง 
จํานวนผู้รับบรกิารทั้งป ี  60,165 ครัง้ 
จํานวนผู้รับบรกิารตอ่วัน 179 คน 
จํานวนวันเปิดให้บริการทัง้ป ี 336 วัน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตอ่ผู้รับบรกิารตอ่วัน 1 เครื่อง : 1 คน 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
1 เครื่อง : 1 คน 5 คะแนน 1 เครื่อง : 7 คน  

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.18  :    ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและ 

   ส่ือการศึกษาที่ให้บริการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :    ปจัจัยนาํเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
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คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิงาน 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

2 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

3 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

4 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ (Network Stability)  
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
3. มีการบํารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับ

สภาพการใช้งาน 
 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
 
        1.  ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มคีอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ จํานวน 203 เครื่อง โดยมีระบบเครือขา่ยที่
มีเสถียรภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ทกุครั้ง ผู้ใช้บริการต้องมรีหัสผ่านในการเข้าใชง้าน กําหนดโดยผูใ้ช้งานเอง ทําใหก้ารเข้าใช้สามารถ
ระบุชื่อ รหัสประจําตัวผู้เข้าใช้บริการ ทัง้นี้การกําหนดรหัสดังกล่าวเป็นการปอ้งกันไมใ่ห้ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก
ห้องสมุดเข้าใชง้านได้  
        2.  มกีารติดตัง้โปรแกรมตรวจสอบและจัดเก็บประวัตกิารใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์
        3.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทํางานประจําวัน 
        4.  เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพศูนย์บรรณสารฯ จงึมีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรใ์น
ระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใชง้านเสมอ 
        5.  มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่ในการดูแลระบบ และความพร้อมใช้ จํานวน 4 คน 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.18.1 
 ภาพตัวอย่างจุดที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ หน้า 255 

2. เอกสารประกอบ 12.18.2 
 รายงานการตรวจประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษาที่ให้บริการ หน้า 257 
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องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.19  :    ประสิทธภิาพของโสตทัศนูปกรณท์ี่ให้บรกิาร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :    ปัจจยันาํเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิงาน 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

2 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

3 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

4 ข้อ 
มีการดาํเนนิงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :     ข้อ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน มี ( )หรือไม่มี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน  
2. มีกระบวนการบํารุงรักษา ป้องกันโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจํา (รายเดือน, 

รายไตรมาส) 
 

3. มีการสํารวจความเพียงพอและอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ  
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4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการและ
ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่าเกณฑ์การใช้งาน 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
         
        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของ
โสตทัศนูปกรณ์เป็นประจําทุกวันทําการ โดยเฉพาะห้องเรียนมาตรฐาน ห้องเรียนปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบ
ความพร้อมการใช้งานสื่อโสตฯประจําห้องเรียน ก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน การตรวจสอบอายุ
หลอดเครื่องฉายภาพประจําเดือน  การบํารุงรักษาอุปกรณ์ช่วงปิดภาคเรียน   การสํารวจความพร้อมของสื่อ
โสตฯประจําห้องประชุมหน่วยงานต่างๆ และการสํารวจรายการครุภัณฑ์ที่ศูนย์บรรณสารฯรับผิดชอบตาม
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการ
บริการอย่างต่อเนื่อง  
 
 

การตรวจสอบความพร้อมใชข้องโสตทัศนูปกรณ์ จํานวนครั้ง 
1. ตรวจสอบความพร้อมการใชง้านประจําวัน โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจํา 5 ครั้ง/สัปดาห ์
2.  สํารวจ ตรวจสอบ บํารุงรักษา อุปกรณ์ส่ือโสตฯ ช่วงปิดภาคเรียน  3 ครั้ง/ปีการศึกษา 
3.  สํารวจความเพียงพอ และอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
4.  สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนําผลประเมินมาปรับปรุง  
     พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 

1 ครั้ง/เดอืน 

5.  วางแผนจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการ ตลอดปีงบประมาณ 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทกุขอ้ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.19.1 
 ภาพการตรวจสอบและทําความสะอาดโสตทัศนูปกรณ์ หน้า 261 

2. เอกสารประกอบ 12.19.2 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ หน้า 267 
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2.  ตารางเป้าหมายและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งชี ้2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ 
7 ข้อ ดําเนินการ 

ข้อ 2-7 
(6 ข้อ) 

4 คะแนน 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งชี ้5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํ านุบํ า รุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ข้อ ดําเนินการ 

ข้อ 1-5 
(5 ขอ้) 

5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา 
7 ข้อ ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่
สถาบันการเรียนรู้ 

5 ข้อ ดําเนินการ 
ข้อ 1-2 
(2 ข้อ) 

2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

5 ข้อ 
 
 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

ก. ด้านบริการห้องสมุด 
ข. ด้านบริการส่ือการศึกษา 

 

เท่ากับ 4 เท่ากับ 4.25 4 คะแนน 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
 

8 ข้อ ดําเนินการ 
(ข้อ 1-3, 5-8) 

(7 ข้อ) 

4 คะแนน 

องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษาต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.97 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ต่องบดํ า เนินการของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา 

ร้อยละ 
1.00 

ร้อยละ 
0.89 

1 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.5 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ระดับ 5 ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.6 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
ลงได้ในปีที่ประเมิน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 67 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.7 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 15 ประเภท 23 ประเภท 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 12.8 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่
นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับ
จํานวนบุคลากร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.9 ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 97.96 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4.34 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวน
ผู้รับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 

15 รายการ 
: 1 คน 

8 รายการ  
: 1 คน 

1 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.12 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวบ่งชี ้12.13 จํานวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
(One stop service) 

10 บริการ 4 บรกิาร 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service) 8 บรกิาร 11 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้12.15 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
20.00 

ร้อยละ 26.84 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) 20 บริการ 18 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้12.17 จํานวนเครื่ องคอมพิว เตอร์ ในห้องสมุดต่อ

ผู้รับบริการต่อวัน 
1 เครื่อง  
: 7 คน 

1 เครื่อง  
: 1 คน 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ที่ให้บริการ 

5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ 5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยภาพรวม 4.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ตารางสรุปตัวบ่งชี้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ สัญลักษณ์ หมายเหต ุ
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้
  

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 
ตัวบง่ชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม   
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา 
  

ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาสู่สถาบัน
การเรียนรู ้

  

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   
ตัวบ่งชี้ 7.5   ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบรกิาร

ประสานภารกิจ 
ก. ด้านบริการห้องสมุด 
ข. ด้านบริการส่ือการศึกษา 

  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษาต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี้ 12.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่อ
งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี้ 12.4 การจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ สัญลักษณ์ หมายเหต ุ
ตัวบ่งชี้ 12.5 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

ส่ิงแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี้ 12.6 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ 
ในปีที่ประเมิน 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี้ 12.7 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบ่งชี้ 12.8 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

ห้องสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบ
กับจํานวนบุคลากร 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
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ตัวบ่งชี้ 12.9 ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวน
ผู้รับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.12 ร้อยละของขอ้รอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไข  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบ่งชี ้12.13 การให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service) 
 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.14 จํานวนบรกิารเชิงรกุ (Proactive Service)  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบ่งชี ้12.15 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

เพิ่มขึ้น 
 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.16 จํานวนบรกิารอเิล็กทรอนิกส์ (E-Services)  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบ่งชี ้12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้รับบริการต่อวัน  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
ตัวบ่งชี ้12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่
ให้บริการ 

 ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 

ตัวบ่งชี ้12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บรกิาร  ตัวบง่ชี้เฉพาะของ ศบส. 
 
หมายเหต ุ  หมายถงึ ตัวบ่งชี้หลกัของมหาวิทยาลัยทีห่น่วยงานควรม ี

  หมายถงึ ข้อมูลที่หนว่ยงานต้องรายงานใน SAR 
  หมายถงึ ข้อมูลที่หนว่ยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR 
  หมายถงึ ตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 



 

 

 

ส่วนที่  3 

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนนิงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศกึษาดงัที่กล่าวไวใ้นส่วนที่ 2 สรุปจุดเด่น/
แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี ้ จุดเด่น แนวทางเสริม             

องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ 12.7 จาํนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย ควรพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้

ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 12.13 จํานวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) พัฒนาให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกต ิ
ควรมีการประเมินผลและพัฒนา การให้บริการ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

ตัวบ่งชี้ 12.14 จํานวนบรกิารเชิงรกุ (Proactive Service) มีจํานวนบริการเชิงรุกหลายบริการ  
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

ควรพัฒนาบริการเชิงรุกให้ทันสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

ตัวบง่ชี้ 12.16 จาํนวนบรกิารอิเลก็ทรอนกิส์ (E-Services) มีจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์และนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี ้ จุดอ่อน                        แนวทางแก้ไข                    
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
1.  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และไม่มีการเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. จัดกิจกรรมให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร และแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ตัวบ่งชี้ 7.2 มีการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 

2.  ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่
ผ่านมาหรือปีปัจจุบันยังไม่มีการนํามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

2.  นําความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการความรู้มาปรบัใช้
ในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที ่12 ด้านการบริหารและบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อ
งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
 

งบประมาณสนบัสนุนการดําเนนิการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศกึษาไดร้บัการจดัสรร
อย่างจํากัด 

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 

ตัวบ่งชี ้12.2 รอ้ยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

งบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวชิาชีพของบุคลากรมีจํากัด 
 

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) 

ปีการศกึษา 2553 
(พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) 

 
 
 

ภาคผนวก 
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