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คํานํา 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
จึงดําเนินการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กําหนด และตัวบ่งชี้ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องและเป็น 
อัตลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการประเมินผลการดําเนินงาน และ
สามารถช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยคณะทํางานประกันคุณภาพศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ โดยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี้ 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง) 
  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

            ประธานคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2554 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในมิติต่างๆ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.24 
(จากระดับคะแนน 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 5  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสใน

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของตน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4  
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์กร 

ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ และระดับคะแนน 4 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ

ประกันคุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 
 
 



 ข

องค์ประกอบที่ 12 การบรหิารและการบริการศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนา

และส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ในระดับคะแนน 5 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 2 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
และระดับคะแนน 1 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้  



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเปน็มา 

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

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและ
สื่อการศึกษาเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเริ่มนําระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดําเนินงานห้องสมุดและให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้เปิดให้บริการยืม-คืนด้วยตนเองและต่อมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้ทําการขยายจุดรับคืนด้วย
ตนเองทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 6 จุด รวมเป็น 7 จุด สําหรับอาคารบรรณสารหลังที่สองได้ก่อสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2551 เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและเปิดให้บริการในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 
2554 เป็นต้นมา 

ผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน มีดังนี้ 

 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์    

• ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2536 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผูอํ้านวยการศูนยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  
ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 23 เมษายน พ.ศ. 2536 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา โกรดิ     
• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผูอํ้านวยการศูนยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  

ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2538 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธ์ิ    

• ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแต่วันที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2542 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 
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4.  อาจารย์ ดร.นฤมล รกัษาสุข  
• ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   

ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
• ดํารงตําแหน่งรกัษาการแทนผูอํ้านวยการศูนยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  

ต้ังแต่วันที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2546       
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 

• ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน 2554 

• ดํารงตําแหน่งรักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

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

6.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง 
• ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 
• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2554 
• ดํารงตําแหน่งรักษาการแทนรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 1 เมษายน พ.ศ. 2552 
7.  อาจารย์ ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล 

• ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงปัจจบัุน 

 
2.  ปรัชญา  
 แหล่งความรู้ล้าํเลิศ ก่อเกิดปัญญา พัฒนางานวิจัย 
 
3.  ปณิธาน 
 พร้อมใช้ พร้อมบริการ ทันเวลา ทันความต้องการ 
 
4.  วิสัยทัศน ์

เป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
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5.  พันธกิจ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศ 

สื่อการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
1. พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2. บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3. บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 
6.  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลยั มีการบริหารจัดการทีใ่ช้ระบบบรหิารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดย
มีคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ
นโยบายที่กําหนด โดยมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน 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 

- งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- 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 

2555) 
 

จํานวนบุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก
  ฝ่ายธุรการ 4 1 3 - -
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11 5 4 2 -
  ฝ่ายบริการสารสนเทศ 11 8 3 - -
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 3 - -
  ฝ่ายบริการสือ่การศึกษา 23 21 2 - -
  ฝ่ายส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ 4 - 3 1 -

รวม 57 35 19 3 -
 
8.  งบประมาณ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 จํานวน 42,396,300 
บาท จําแนกเป็น 
 8.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จํานวน    5,958,000  บาท 
 8.2 หมวดค่าวัสดุห้องสมุด        จํานวน   31,428,300  บาท 
 8.3 หมวดค่าครุภัณฑ์         จํานวน    5,000,000  บาท 
 8.4 โครงการที่ได้รับงบสนับสนุน                  จาํนวน        10,000  บาท 
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9.  จํานวนทรพัยากรสารสนเทศ 

 
หมายเหตุ :  ปีการศึกษา 2554 มีการคัดหนังสือเก่า เป็นเชื้อรา และไมม่ีการใช้ (การยืมออก) ออกจาก 

     ฐานข้อมูลของห้องสมุด และตัดหนังสืออิเล็กทรอนิกสข์อง EBSCO (NetLibrary) ที่เคยใช ้
     ร่วมในภาคีออก เนื่องจากสิ้นสุดการบอกรับ 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554
1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 98,059 104,251 110,643 116,765 112,521
     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (เล่ม) 13,501 17,764 17,781 18,028 5,628
2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์  
          (ช่ือเรื่อง) 

185 230 230 230 196

    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์
         (ช่ือเรื่อง) 

295 282 282 282 219

    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับ
          อิเล็กทรอนิกส ์(ช่ือเรื่อง) 

3,481 4,738 4,738 5,260 5,284

3.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    (รายการ) 

10,588 9,518 4,590 4,707 4,915

4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 20 21 19 17 21
5.  ฐานข้อมูลซีดีรอม (ฐาน) 3 4 4 - -
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ส่วนที่ 2   
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

 
1.  ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :    กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 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.  บริการและ
ส่ง เสริมการรู้ สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3.  บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 4.  พัฒนา 
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
        1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยพนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2552 – 2554  และในปีพ.ศ.2554 ศูนย์
บรรณสารฯ มีการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาปี พ.ศ. 2555 – 2559 
โดยพนักงานทุกคนของศูนย์ได้ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทําแผน 
        2.  ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้แก่พนักงานศูนย์บรรณสารฯ 
ได้รับทราบเพื่อดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
        3.  มีแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจหลักของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ   
            1) พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
            2) บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก  
            3) บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
               และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย พัฒนา  
            4) จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
        4.  พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี 
เพื่อวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
        5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บรรณสารฯ โดยหากมีแผนใดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายจะมีการนําเข้าในที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อระดมความคิดในการหากลวิธีการดําเนินงานให้
สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ อาทิ กิจกรรม “ศบส.เคาะประตูบ้าน” ที่มีการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจึงหารือถึงสาเหตุ ซึ่งเนื่องมาจากภารกิจในการฝึกอบรมของฝ่ายทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 
แต่ทางผู้รับผิดชอบจะดําเนินการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
     6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บรรณสารฯ และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
        7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลในระบบรายงาน
ผลแผนปฏิบัติในระบบของส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ 
        8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ 
และมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ 
ให้ดีขึ้น 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 
ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 1.1.1 
 แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2554 หน้า 79 

2. เอกสารประกอบ 1.1.2 
 แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 หน้า 87 

2. เอกสารประกอบ 1.1.3 
 เอกสารผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2554 หน้า 105 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5 :   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน

อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ  
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

หมายเหต ุ :   เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ดําเนินการโดยศูนย์คอมพิวเตอร์  เป็นการประเมินในภาพรวมของ 
        ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
 
 
 
 



 11

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        1.  จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา  
            มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 
1,287 เครื่อง (ศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 488 เครื่อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 
583 เครื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 168 เครื่อง และหอพักนักศึกษา จํานวน 870 
เครื่อง) และนักศึกษามีการลงทะเบียนใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 4,350 เครื่อง (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 870 เครื่อง และ notebook จํานวน 3,480 เครื่อง) รวมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัด
ให้บริการสําหรับนักศึกษาทั้งหมด 5,637 เครื่อง และในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เท่ากับ 10,246.06 คิดเป็นสัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 
0.55 เครื่องต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หรือ 1.82 FTES ต่อเครื่อง 
        2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
                1) มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง (RFID)  
              2) บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network - VPN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
              3) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Online Public Access 
Catalog - OPAC) นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการใน
ศูนย์บรรณสารฯ แล้ว ผู้ ใช้บริการยังสามารถเข้าถึงแหล่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้สร้าง Link เชื่อมโยงไว้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private 
Network - VPN) ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
                4) บริการ Video On Demand ให้บริการรับชมภาพยนตร์ สารคดี และเทปบันทึกการเรียน
การสอน โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและรับชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับภาพยนตร์ สารคดี
สามารถรับชมได้เฉพาะที่ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กรณี
เทปบันทึกการเรียนการสอนสามารถรับชมได้ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ช่ัวโมง     
                5) บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ มาอยู่
ในรูปแบบฐานข้อมูล สามารถรับฟังได้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารและสื่อศึกษา 
                6) คลังปัญญา มทส. (SUTIR) รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วยตํารา งานวิจัย 
บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ ผู้ใช้บริการสามารถ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 

สืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

                7) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ พร้อมคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าดังนี้ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner 
ด้านเศรษฐศาสตร์ การลุงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุม
เรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา  
                8) มีการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
                        - แนะนําการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
                        - จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะ 
                          สาขาวิชาอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ใช้สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 
                          ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
        3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
                1) จัดพื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้า ทั้งที่เป็นพื้นที่โล่งและจัดสัดส่วนเป็นห้อง  
                        - พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้า เปิดบริการตามวันเวลาทําการของศูนย์บรรณสารฯ ได้แก่ 
                         ห้องค้นคว้าเด่ียว จํานวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จํานวน 12 ห้อง และห้อง 
                         Silent Zone จํานวน 2 ห้อง  
                        - พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้า เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ ห้อง Silent Zone จํานวน 
                         1 ห้อง ห้อง Information Commons 24 hrs. จํานวน 1 ห้อง พ้ืนที่บริเวณโถง 
                         ด้านล่าง และพื้นที่โดยรอบของอาคารบรรณสาร ช้ัน 1  
                2) มีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless และแบบ LAN ครอบคลุมทุกช้ันทั่วอาคาร
บรรณสาร  
                3) มีห้อง Bookstore สําหรับบริการจําหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
        4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่ 
                1) มีระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (RFID)  
                2) ให้บริการ Quicktionary จํานวน 10 เครื่อง CyberDict 8 plus จํานวน 20 เครื่อง 
iPOD จํานวน 10 เครื่อง iPAD 2 จํานวน 10 เครื่อง eBook reader จํานวน 10 เครื่อง โคมไฟตั้งโต๊ะ 10 
อัน ปลั๊กไฟ 10 อัน กระเป๋าสําหรับใส่หนังสือ จํานวน 30 ใบ 
                3) มีจุดบริการ Term paper resources corner ให้บริการอุปกรณ์เพื่อช่วยสําหรับให้ 
นักศึกษาทํารายงาน เช่น ปกรายงาน ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์ อุปกรณ์เย็บกระดาษ เป็นต้น พร้อม
บริการเครื่องสแกนเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 
                4) มีเครื่องพิมพ์สําหรับบริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร จํานวน 4 เครื่อง 
แบ่งเป็นเครื่องพิมพ์ขาว-ดํา จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สี จํานวน 2 เครื่อง  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
                 5) บริการ Ask a Librarian โดยใช้ IP video phone เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรแจ้ง
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการให้บริการ จํานวน 5 จุด 
                6) มีบริการถ่ายเอกสาร  
                7) มีบริการชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย 
                8) มีร้านกาแฟและขายอาหารว่าง 
        5.  มีระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยให้บริการ เช่น ไฟทางเดิน อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย บันไดหนีไฟ กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย  
        6.  มีการประเมินบริการห้องสมุด และบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น การประเมินการ
อบรมการใช้ห้องสมุด การประเมินการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การประเมินฐานข้อมูลที่จัดให้มีบริการ   
        7.  มีการนําผลการประเมินการใช้บริการห้องสมุดและบริการต่างๆ ของห้องสมุด นํามาปรับปรุง
การให้บริการให้ดีขึ้น เช่น บริการ Ask a Librarian โดยใช้ IP video phone เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
โทรแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการให้บริการ จํานวน 5 จุด 
 
 

หมายเหตุ :  FTES (Full-time Equivalent Student) หมายถึง จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 2.5.1 
 ภาพถ่ายสิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย หน้า 115

2. เอกสารประกอบ 2.5.2 
 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพึงพอใจคุณภาพบรกิารในเรือ่งห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรยีนรู ้ปีการศึกษา 2554 หน้า 121 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1 :   ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการให้บริการและ
การเรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการให้บริการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการให้บริการ การเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 5 
กิจกรรม และได้รับคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.20 ดังนี้ 
        1.  STI Camp  
        ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 และ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 38 คน และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
        2.  ห้องสมุดเคลื่อนที ่ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา  
        วันที่ 20 มิถุนายน 2554 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู และนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่นักเรียน มอบหนังสือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุดของโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 136 คน และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
( X = 4.52) 
 
        3.  SUT Book Fair 2011  
        ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2554 ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานได้คัดเลือก 
และเสนอหนังสือเข้าห้องสมุด และเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที 
อาทิ การแนะนําหนังสือน่าอ่าน การแสดงจากกลุ่มนักศึกษา การแสดงดนตรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาคัดเลือก
หนังสือได้มีส่วนร่วม และเป็นการเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีให้มาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละครั้งมีร้านหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ร้าน การจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปตอบแบบสอบถาม จํานวน 184 คน และได้รับความพึง
พอใจในระดับมาก ( X = 3.97) 
 
        4.  SUT Book Fair 2012  
        ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานได้คัดเลือก 
และเสนอหนังสือเข้าห้องสมุด และเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที 
อาทิ การแนะนําหนังสือน่าอ่าน การแสดงจากกลุ่มนักศึกษา การแสดงดนตรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาคัดเลือก
หนังสือได้มีส่วนร่วม และเป็นการเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีให้มาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละครั้งมีร้านหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ร้าน การจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปตอบแบบสอบถาม จํานวน 227 คน และได้รับความพึง
พอใจในระดับมาก ( X = 4.12) 
 
        5.  กิจกรรมพบนักเขียน “จเด็จ กําจรเดช”  
       วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ช้ัน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากร นักศกึษา ผู้สนใจทัว่ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท้ี่สนใจด้านการอ่านและการเขียน
หนังสือได้เรียนรู้ประสบการณ์จากนักเขียนโดยตรง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากร นกัศึกษา ผู้สนใจ
ทั่วไปตอบแบบสอบถาม จํานวน 42 คน และได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.25)  
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการข้อ 1-4 

(4 ข้อ) 
4 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 5.1.1 
 ภาพการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม หน้า 125

3. เอกสารประกอบ 5.1.2 
 ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ หน้า 131
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.1 :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
   

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

การดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดแสดงนิทรรศการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
         1.  มีแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมและการบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
                1) จัดทําป้าย “เขียนไทยรายเดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเขียน สะกดภาษาไทย
ที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LCD TV 
                2) กิจกรรมพบนักเขียน “จเด็จ กําจรเดช” วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องบรรณสารสาธิต 
อาคารบรรณสาร ช้ัน 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและรณรงค์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
                3) บริการห้องสารสนเทศนครราชสีมา จํานวน 1 ห้อง ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 3 เพื่อเป็น 
แหล่งรวมความรู้และทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับนครราชสีมา อาทิ หนังสือ แผ่นพับ สิ่งของ
สําคัญ รูปภาพ และจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศ
นครราชสีมา สําหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า 
         2.  มีการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและ 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
         3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะวัฒนธรรม 
         4.  มีการนําผลการประเมินมาเป็นพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและบริการด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการข้อ 1 – 4 

(4 ข้อ) 
4 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 6.1.1 
 ภาพการจัดทําป้าย “เขียนไทยรายเดือน” หน้า 133

2. เอกสารประกอบ 6.1.2 
 ภาพกิจกรรม “พบนักเขียน จเด็จ กําจรเดช” หน้า 135

3. เอกสารประกอบ 6.1.3 
 ภาพห้องสารสนเทศนครราชสีมา หน้า 137
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 :    ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

การดําเนินการ 
1. คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7. คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประเมินผลการ
บริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานดังนี้ 
        1.  คณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ มีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของ 
ศูนย์บรรณสารฯ  
        2.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ มีการมอบนโยบายของศูนย์บรรณสารฯ ที่ชัดเจนตามแผนกลยุทธ์ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและรายการผล 
การดําเนินงานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย 
        4.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น 
การแต่งต้ังคณะทํางานชุดต่างๆ โดยให้บุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นคณะทํางาน ดําเนินงานและ
ตัดสินใจร่วมกัน 
        5.  ผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรม “ผอ. พบพนักงาน” เพื่อให้บุคลากร 
ศูนย์บรรณสารฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา สู่เพื่อนร่วมงาน 
รวมทั้งร่วมกันเสนอปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม จํานวน 3 
ครั้ง คือ  
              1) วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 มีพนักงานเข้าร่วม จํานวน 44 คน 
               2) วันพฤหสับดีที ่15 มนีาคม 2555 เฉพาะพนกังานฝ่ายบริการสื่อการศกึษา เข้าร่วม จํานวน 
15 คน 
               3) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 จํานวน 5 ฝ่าย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝา่ยส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มพีนักงานเข้าร่วม 
จํานวน 22 คน 
        6.  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของศูนย์บรรณสารฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ในด้านสวัสดิการ 
หรือปัญหาของการทํางาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 
ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการข้อ 1 - 6 
(6 ข้อ) 

4 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
 

1. เอกสารประกอบ 7.1.1 
 ตัวอย่างเอกสารบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 139

2. เอกสารประกอบ 7.1.2 
 ตัวอย่างเอกสาร “ผอ. พบพนักงาน” หน้า 147
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2 :   มีการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
   
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามแผน
กลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 23

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
         1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยคณะทํางานการจัดการความรู้ประจําศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองผู้อํานวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
         2.  มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ที่จะต้องพัฒนาความรู้
และทักษะตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ อย่างชัดเจน 
         3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจัดในกิจกรรม “ผอ. พบ
พนักงาน” รวมทั้งจัดให้มีมุมสุขใจ เพื่อเป็นมุมรวบรวมเอกสารความรู้ เช่น เอกสารการจัดการความรู้
ของศูนย์บรรณสารฯ เอกสารความรู้จากการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นต้น และเป็นมุมที่ให้พนักงาน
สามารถนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง 
         4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
         5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
         และปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทําเอกสาร “การจัดการความรู้การจัดต้ังหอ
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
บทความในเอกสารการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 
427-431 และนําเสนอในรูปโปสเตอร์ในงานสัมมนา ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2555 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 7.2.1 
 เอกสารแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ ประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 151
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.3 :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีกําหนด 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

        1.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
                ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพัฒนาและนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลการทํางานของผู้ปฏิบัติการและสรุปรายงานผลเพื่อการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร   
 

ชื่อระบบฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ของการใช ้
ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมลู 

ระบบ MIS ข้อมูลเพื่อบริหารงาน ทุกฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบลาออนไลน์  เพื่อตรวจสอบผลการลาและนําไปใช้

ในการประเมิน 
ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบันทึกข้อมูล 
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุม 

เพื่อเสนอผู้บริหารในการเป็นข้อมูล
พิจารณาการเข้ารับการอบรม สัมมนา
และวางแผนในการอบรม สัมมนา 
ครั้งต่อไป 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารการคลัง เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน การจอง
งบประมาณ การยืมเงินสํารองจ่าย การ
เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ปกติ โดยระบบประมวลผลงบประมาณ
คงเหลือ สถานะการดําเนินการ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการลงเวลา เพื่อการลงเวลาปฏิบัติงานโดยการ
สแกนลายนิ้ ว มื อ  ภาย ใน ระบบ
สามารถตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน 
การลา การขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลา การกรอกภาระงานเพื่อประเมิน
ประจําภาคการศึกษา 

ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเวียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ของ
พนักงานศูนย์บรรณสารฯ  สถานะการ
เปิด อ่าน  ตรวจสอบติดตามเรื่ อ ง
ดําเนินการถึงขั้นตอนใด 

ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 

ชื่อระบบฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ของการใช ้
ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมลู 

ระบบการเบิกวัสดุ
สํานักงานออนไลน์ 

เพื่อตรวจสอบรายการและจํานวนวัสดุ
ที่ ต้องการเบิก โดยทําการเบิกผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการประชุม
ออนไลน์ E-meeting 

เพื่อใช้ในการจัดระเบียบวาระเอกสาร
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อผู้ เข้า
ประชุมมีข้อสังเกตสามารถพิมพ์ผ่าน
ในระบบ 

ทุกฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการจองห้อง
ประชุม E-booking 

เพื่อใช้จองห้องประชุม ทุกฝ่าย ฝ่ายธุรการ / 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสําหรับการศึกษาค้นคว้า ช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ดังนี้   
        1.  มีการวางแผนระบบสารสนเทศสําหรับด้านการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนการใช้งบประมาณสําหรับระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนในแต่ละปี  
        2.  มีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทําขึ้น
เอง เพื่อไว้ใช้สําหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการต่างๆ ให้กับ 
ผู้ใช้บริการและนักศึกษา เช่น ฐานข้อมูลสถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
        3.  มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล Video on Demand 
ฐานข้อมูลคลังข้อสอบเก่า ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection เป็นต้น 
รวมท้ังการจัดหาและให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล 
ACM, ASTM, ACS, Academic Search Premier, SCOPUS, ScienceDirect เป็นต้น 
        4.  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลที่ให้บริการ และมีการนําผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงการให้บริการ เช่น บริการ Ask a Librarian โดยใช้ IP video phone เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถโทรแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการให้บริการ จํานวน 5 จุด 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
        5.  มีการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ในรูปเอกสารฉบับเต็ม
ไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://dcms.thailis.or.th ซึ่ง
เป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการ Thai Digital Collection 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเนื้อหาในฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนไปยัง Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตตลอด 24 ช่ัวโมงที่ http://library.sut.ac.th/clremsite/
information_self_access_learning.php  
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 7.3 ก1 
 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร หน้า 153

2. เอกสารประกอบ 7.3 ข1 
 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน หน้า 159
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.4 :    ระบบบริหารความเสี่ยง  
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้าน ตามบริบทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดําเนินการตามนโยบายระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
โดยปรับให้สอดคล้องกับภารกิจศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
        1.  มีการแต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อทํา
หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และแต่งต้ัง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 
        2.  มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
        3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
โดยจัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมและเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
        4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน และส่งแผนการ
บริหารความเสี่ยงของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัย การนําส่งเงินรายได้ การผลิตสําเนาแบบทดสอบ การชํารุดเสียหายของครุภัณฑ์ที่ให้บริการ 
        5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน จากหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ โดยในปีการศึกษา 2554
ได้มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยมาจัดทําเป็นแผนอบรมให้แก่พนักงานศูนย์บรรณสารฯ 
ทุกคนจากการฝึกอบรมดังกล่าวมีการกําหนดแผนในการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ทั่ว
อาคารบรรณสาร 1-2 และมีแผนการจัดทําป้ายบอกเส้นทางหนีไฟที่ถูกต้องเพิ่มเติมในอาคารเพื่อลด
ความเสี่ยงในการอพยพผู้ใช้บริการในกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งคาดว่าจะเร่งดําเนินการภายในปีการศึกษา 
2555 
        6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัยไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
 

การประเมินตนเอง : 
ผลการดําเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 7.4.1 
 สําเนาแต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หนา้ 161

2. เอกสารประกอบ 7.4.2 
 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (SUT-RM 6) ประจําปีงบประมาณ 

2554 หน้า 163 



 30

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.5 :    ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 

      ก.  บริการห้องสมุด 
      ข.  บริการสื่อการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ผลผลติ 
 

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 : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มีการวัดผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
ศูนย์บรรณสารฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบบสอบถาม 
แบบสอบถามออนไลน์ และการพูดคุยจากผู้ใช้บริการโดยตรง (ไม่ได้นํามาคํานวณคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ) ประเด็นในการสอบถาม 6 ประเด็น คือ 1.  ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดและ
การบริการสารสนเทศ 2.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.  ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร 4.  ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอํานวยความสะดวก 5.  ความพึงพอใจด้านบริการ
สื่อการศึกษา 6.  ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 
        ในปีการศึกษา 2554 พบว่าโดยรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาในระดับมาก ( X = 4.31) 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ค่าเฉลี่ย 4.31 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย ≥ 4  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 7.5.1 
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 169
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

9 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

การดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับฝ่ายหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามตัวอัตลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ และเป็น
ตัวแทนในการประสานงานรวบรวบข้อมูลและรายการหลักฐานในแต่ละฝ่ายของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อ
นําข้อมูลมาประกอบในการจัดทําคู่มือ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์บรรณสารฯ และ
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
        2.  มีการนําเสนอตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน โดยผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารฯ และคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ 
        3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งในปีการศึกษา 
2554 มีจํานวน 19 ตัวบ่งชี้ 
        4.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารฯ ทุกปี เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในศูนย์บรรณสารฯ และจาก
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนย์บรรณสารฯ และมี
การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานและการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทุกองค์ประกอบที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเกี่ยวข้อง 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
        6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ เช่น 
ระบบ MIS ศบส. ระบบรายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาสของมหาวิทยาลัย 
        7.  ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นและบริการต่างๆ ต่อศูนย์บรรณสารฯ ได้ 
เพื่อที่ศูนย์บรรณสารฯจะได้นํามาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด 
        8.  มีเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ศูนย์บรรณสารฯ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการ 

ข้อ 1 – 4 และข้อ 6 – 8 
(7 ข้อ) 

4 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 9.1.1 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 171 

2. เอกสารประกอบ 9.1.2 
 ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2548 - 2553 หน้า 173

3. เอกสารประกอบ 9.1.3 
 ภาพมุมความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 175
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.1 :   ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่องบดําเนินการของ 
                      มหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   ปัจจัยนาํเข้า 
 

สูตรในการคํานวณ  : 
 

งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
X 100 

งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

ร้อยละ 8 ขึ้นไป 
 
รายละเอียดการดําเนนิงาน  : 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
ข้อมูล จํานวน 

จํานวนงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 55,614,245.00 บาท
จํานวนงบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 1,563,902,698.98 บาท
ร้อยละงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร้อยละ 3.56 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 3.56 2 คะแนน ≥ ร้อยละ 5  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.2 :  ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ 
                      สื่อการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   ปัจจัยนาํเข้า 
 

สูตรในการคํานวณ  : 
 

งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
x 100 

งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 
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 มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 4 ขึ้นไป
 
รายละเอียดการดําเนนิงาน  :  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
ข้อมูล จํานวน

จํานวนงบประมาณพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา     336,332 บาท
จํานวนงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 55,614,245 บาท
ร้อยละงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

ร้อยละ 0.60

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 0.60 1 คะแนน ≥ ร้อยละ 1.00  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.3 :    ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   ปัจจัยนาํเข้า 
 

สูตรในการคํานวณ  : 
  

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
x 100 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

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

เท่ากับร้อยละ 80
 
รายละเอียดการดําเนนิงาน  : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกร ทําให้มีการ
กําหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 100 จํานวน 160 ครั้ง 

 จํานวน 
จํานวนบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาทั้งหมด 57 คน 
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่มอบหมาย 57 คน 
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่มอบหมาย ร้อยละ 100 

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 100  
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รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.3.1 
 ตารางแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรม / สัมมนา ของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) หน้า 177 
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.4 :  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 – 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
มีมากกว่าหรือ 
เท่ากับ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม  
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้ม

ของแสงสว่างไม่ตํ่ากว่า 200 ลักซ์) 
 

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เครื่อง
ปรับอากาศหรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 

 

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน  
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง

ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
 

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ  
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และยังมีการนําข้อมูล 
ความรู้ ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดให้เป็นระบบ เพื่อจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าใช้
บริการแหล่งการเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีเจตคติที่ดี และสามารถนําความรู้ในแหล่งการเรียนรู้นั้นๆ ไปใช้
ประโยชน์ได้  
        1.  มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม 
                1) จัดพ้ืนที่อ่านและค้นคว้าไว้ในห้อง ห้องค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม เปิดบริการตามวันเวลา
                    ทําการของศูนย์บรรณสารฯ ได้แก่ 
                        - ห้องค้นคว้าเด่ียว จํานวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จํานวน 12 ห้อง และห้อง 
                          Silent Zone จํานวน 2 ห้อง  
                        - พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้า เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ ห้อง Silent Zone จํานวน 
                          1 ห้อง ห้อง Information Commons 24 hr. จํานวน 1 ห้อง พ้ืนที่บริเวณโถง
                          ด้านล่าง และพื้นที่โดยรอบของอาคารบรรณสาร ช้ัน 1  
        2.  มีแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งโต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล บางจุดได้ติดต้ัง
หลอดไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการอ่านหนังสือ  
        3.  มีเครื่องปรับอากาศให้บริการทั่วทั้งอาคารบรรณสาร และได้ติดต้ังพัดลมไอน้ําบริเวณรอบนอก
อาคาร จํานวน 10 เครื่อง เพื่อช่วยให้พ้ืนที่นั่งอ่านบริเวณระหว่างอาคารบรรณสารมีอุณหภูมิที่เย็นสบาย
ขึ้น  
        4.  มีป้ายห้องน้ํา ป้ายหนีไฟ ป้ายบริการต่างๆ และแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการภายในอาคาร
บรรณสาร 
        5.  มีการจัดสถานที่ให้สวยงาม ทันสมัย น่าใช้ และจัดสวนหย่อมภายนอกอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่
นั่งอ่าน 
        6.  มีพ้ืนที่ที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้แบบสบายๆ ได้แก่ มุมอ่านหนังสือพิมพ์ จํานวน 2 จุด มุม
อ่านนิตยสาร จํานวน 2 จุด มุมชมภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลัง จํานวน 15 
เครื่อง มุม Music Corner จํานวน 4 เครื่อง มุมอ่านนวนิยาย/ เรื่องสั้น/ หนังสือเยาวชน จํานวน 1 จุด 
มุม SET Corner (แหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุน เศรษฐศาสตร์) จํานวน 1 จุด มุม STI Corner (แหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จํานวน 1 จุด และมุมนิทรรศการหมุนเวียน 1 จุด 
        7.  มีห้องสําหรับศึกษาค้นคว้าเด่ียว จํานวน 32 ห้อง และห้องค้นหว้ากลุ่ม จํานวน 12 ห้อง ซึ่งจัด
ให้เหมาะกับการเป็นสถานที่ในการศึกษาคน้คว้าและวิจัย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
       8.  มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ และ 
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่ 
                1) มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง (RFID)  
                2) ให้บริการ Quicktionary จํานวน 10 เครื่อง CyberDict 8 plus จํานวน 20 เครื่อง 
                    iPOD จํานวน 10 เครื่อง iPAD 2 จํานวน 10 เครื่อง eBook reader จํานวน 10 เครื่อง 
                    โคมไฟตั้งโต๊ะ 10 อัน ปลั๊กไฟ 10 อัน กระเป๋าสําหรับใส่หนังสือ จํานวน 30 ใบ 
                3) มีบริการเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
                4) มีจุดบริการ Term paper resources corner ให้บริการอุปกรณ์เพื่อช่วยสําหรับให้ 
                    นักศึกษาทํารายงาน เช่น ปกรายงาน ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์ อุปกรณ์เย็บกระดาษ 
                    เป็นต้น จํานวน 1 จุด 
                5) มีเครื่องพิมพ์สําหรับบริการพิมพ์ผล จํานวน 4 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องพิมพ์ขาว-ดํา 
                    จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สี จํานวน 2 เครื่อง  
                6) บริการ IP video phone เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะใน 
                    การให้บริการ จํานวน 5 เครื่อง 
                7) และมีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless และแบบ LAN ครอบคลมุทุกช้ันทั่วอาคาร 
                     บรรณสาร  
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 
ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.4.1 
 ตัวอย่างภาพการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ หน้า 185

2. เอกสารประกอบ 12.4.2 
 ใช้เอกสารเดียวกันกับตัวบ่งชี้ 2.5 : เอกสารประกอบ 2.5.1 หน้า 187
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.5 :  การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและ 
                      สื่อการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

3 ข้อ
มีการดําเนนิการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ
    ครบทุกข้อ

 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

การดําเนินการ 
1. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 
 

2. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

3. มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน  

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดําเนินงานดังนี้ 
        1.  ศูนย์บรรณสารฯ มีการวางแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
การให้บริการเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
        2.  บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ จํานวน 10 คน ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ประจําหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์บรรณสารฯ ดังนี้                      
                - กําหนดแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดําเนินกิจกรรม 5ส  
                - ปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินกิจกรรม 5ส  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 

                - ส่งเสริมและประสานการดําเนินกิจกรรม 5ส  
                - ติดตามผลการดําเนินการ และรายงานความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการ 
                  ดําเนินกิจกรรม 5ส 
                - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส มอบหมาย 
        ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554  
        3.  มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดหาเครื่องฟอก
อากาศ พัดลมดูดอากาศ กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ ไฟทางเดิน อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
        4.  ศูนย์บรรณสารฯ มีการประเมินด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 
        5.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน จึงปรับปรุงให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ โดยการ
ติดต้ังหลอดไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือประเภท 1 ที่นั่งในบริเวณที่มีแส่งสว่างน้อย มีบริการโคมไฟแบบพกพา
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเคลื่อนย้ายไปใช้ยังจุดต่างๆ ของอาคารบรรณสาร และติดต้ังติดต้ังไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณ
โถง ช้ัน 1 และโดยรอบของอาคาร 
 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 
ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.5.1 
 นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 193

2. เอกสารประกอบ 12.5.2 
 ตัวอย่างจดหมายข่าวรายเดือน We love 5ส หน้า 195

3. เอกสารประกอบ 12.5.3 
 ตัวอย่างภาพเครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศ กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ ไฟ

ทางเดิน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หน้า 197 
4. เอกสารประกอบ 12.5.4 
 ภาพบริเวณติดต้ังไฟฟ้า และบริการโคมไฟแบบพกพา หน้า 201
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.6 :  ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ในปีที่ประเมิน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:   กระบวนการ 
 

สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนขั้นตอนการให้บริการที่ลดลง
x 100 

จํานวนขั้นตอนการให้บริการทั้งหมด
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20 - 29 ร้อยละ 30 - 39 ร้อยละ 40 - 49 มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 50 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
1.  บริการตู้รบัคืนหนังสืออตัโนมัติ (Book Return) 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ติดต้ังตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) จํานวน 7 
เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตามจุดที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ช่วยลด
รอบระยะเวลาการให้บริการลงร้อยละ 50 และขั้นตอนในการคืน จาก 2 ขั้นตอน เหลือ 1 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนเดิม 
        1.  ผู้ใชบ้ริการนําหนังสือที่ต้องการคืนมาติดต่อยืม ณ เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร  
        2.  เจ้าหน้าที่รับคืนด้วยการสแกนบาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่ม 
ขั้นตอนใหม ่
        1.  ผู้ใชบ้ริการคืนหนังสือด้วยตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)  
ข้อดี 
        1.  ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตามจุดที่ให้บริการ โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมา
            ยังอาคารบรรณสาร 
        2.  สามารถคืนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
        3.  มีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
ข้อจํากัด 
        1.  ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ต้องมีเครือข่าย Internet รองรับ 
        2.  หากไฟดับตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ไมส่ามารถทําการรับคืนได้ 
 

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมนิ เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 50 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 50  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.6.1 
 ภาพแสดงการคืนด้วยตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) หน้า 203
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.7 :   จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :     กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 4 ช่องทาง 4 ช่องทาง 5 ช่องทาง   6 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 

     7 ช่องทาง 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
      ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 
ประเภท รวมช่องทางประชาสัมพันธ์ จํานวน 25 ประเภท ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 23 ประเภท
 1. 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

จดหมายข่าว  
หนังสือติดต่อราชการ (บันทึกข้อความ)  
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ์
บอร์ดประชาสัมพันธ์   
แผ่นพับ   
โทรศัพท ์   
อีเมล์ (e-mail) 
SMS 
เว็บไซต์ (เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)   
วีดิทัศน์   
LCD TV 
Digital frame 
มีการประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เชน่ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที ่
ศบส. เคาะประตูบ้าน (เจ้าหน้าที่นัดพบอาจารย์ เพื่อแนะนําบริการต่างๆ ให้อาจารย์ 
ได้รับทราบ) 
สปอร์ตวิทยุ (Book Fair) 
กระเป๋าบรรจุหนังสือ 
ที่คั่นหนังสือ 
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  รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ)
 18.  

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout)
จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้คืนด้วยตนเอง (Book Return) 
สมุดโน้ต 
เสียงประกาศสาธารณะภายในอาคารบรรณสาร 
Face Book 
กิจกรรมส่งเสรมิการใช้ห้องสมุด แนะนําห้องสมุด 

 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 ประเภท
 24. สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน SUT Book Fair ติดที่ซองเอกสารบริการนําส่งทรัพยากร 
 25. ป้ายเสาธงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Book Fair ตามเสาไฟรอบอาคาร 
   
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
25 ประเภท 5 คะแนน ≥ 15 ประเภท  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.7.1 
 ตัวอย่างภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ในปีการศึกษา 2554 หน้า 205
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.8 :  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของบุคลากรห้องสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ 
                      มีการเผยแพร่เทียบกับจาํนวนบุคลากร 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ผลผลิต  
 

สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่   
x 100 

จํานวนบุคลากรห้องสมุดที่ปฏิบัติงานประจํา
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

ร้อยละ 10 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ จํานวน 9 เรื่อง โดย
มีบุคลากรประจํา (สายวิชาชีพ) จํานวน 21 คน จะได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 42.86 ดังนี้ 
 

ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ = 9 x 100 = 42.86 
 21

          
รายละเอียดของงานวิจัย/ผลงานวิชาการ คือ 
        1.  ขวัญแก้ว เทพวิชิต และคณะ.  (2555).  โครงการ "หนังสือพร้อมใช้" ใน เอกสารการสัมมนา 
PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 509-512). นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
        2.  คนึงนิตย์ หีบแก้ว.  (2555).  กลยุทธ์ IMC สําหรับห้องสมุดในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ใน 
เอกสารการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 419-
424). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
        3.  จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์.  (2555).  การจัดการความรู้การจัดต้ังหอประวัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ใน เอกสารการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (หน้า 427-431). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
        4.  ดวงใจ กาญจนศิลป์. (2555). ระบบการจัดการหนังสือคัดเลือกจากงาน SUT Book Fair ใน 
เอกสารการสมัมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง หอ้งสมุดกับสังคมแห่งการเรยีนรู ้(หน้า 545-
552). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. 
        5.  เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย.  (2555).  ระบบจองห้องค้นคว้า ใน เอกสารการสัมมนา PULINET 
วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรยีนรู้ (หน้า 375-379). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 
        6.  ธันยกานต์ สินปรุ.  (2555).  ศบส. เคาะประตูบ้าน ใน เอกสารการสัมมนา PULINET 
วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 175-182). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 
        7.  ณัชชา บวรพานิชย์.  (2555).  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ศบส. มทส.) ใน เอกสารการ
สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 563-569). 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
        8.  สุภารักษ์ เมินกระโทก, จุไรรัตน์ วิสัยดี และสังวาลย์ ตุกพิมาย. (2555).  การประเมินคุณภาพ
บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน เอกสารการสัมมนา 
PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 45-55). นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
        9.  สุภารักษ์ เมินกระโทก, จุไรรัตน์ วิสัยดี และสังวาลย์ ตุกพิมาย. (2555).  รายงานวิจัย
สถาบันเรื่องการประเมินคุณภาพบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
 
 

หมายเหต ุ:  บรรณารักษ์ 11 คน ; เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 2 คน ; นักเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน ;     
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 42.86 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 10  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.9 :   ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :     ผลผลติ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด x 100 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน 
 
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 10 กิจกรรม พบว่าผู้รับบริการได้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาร้อยละ 97.22 ของเวลาการจัดกิจกรรม 
 

ลําดับ หัวข้อ 
เป้าหมาย
ตามแผน 

(คน) 

เข้าร่วม 
จริง 
(คน) 

ร้อยละ 
เข้าร่วม 
>=80% 

(คน) 

ร้อยละ
(เทียบเป้า 
หมาย 

ตามแผน) 
1 ปฐมนิเทศนักศกึษาระดับปริญญาตรี 2,300 2,300 100 2,300 100
2 ปฐมนิเทศนักศกึษาระดับบัณทิตศึกษา 450 430 95.56 430 95.56
3 อบรมการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่ 2,500 2,413 96.52 2,413 96.52
4 อบรมการค้นคนืสารสนเทศเฉพาะ

สาขาวิชา 
400 388 97.00 388 97.00

5 อบรมการใช้โปรแกรม EndNote 200 179 89.50 179 89.50
6 กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ 450 432 96.00 432 96.00
7 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 150 136 90.67 136 90.67
8 STI Camp 40 38 95.00 38 95.00
9 โต้วาทีน้องใหม่

 
100 91 91.00 91 91.00
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ลําดับ หัวข้อ 
เป้าหมาย
ตามแผน 

(คน) 

เข้าร่วม 
จริง 
(คน) 

ร้อยละ
เข้าร่วม 
>=80% 

(คน) 

ร้อยละ
(เทียบเป้า 
หมาย 

ตามแผน) 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นและ

การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติ 

30 29 96.67 29 96.67

รวม 6,620 6,436 97.22 6,436 97.22
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 97.22 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 70  

 
รายการหลักฐาน  : 
1. เอกสารประกอบ 12.9.1 
 ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน้า 207
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.10 :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและ 
                       การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :     ผลผลติ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกิจกรรม/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 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน :  
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ในกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
        ในปีการศึกษา 2554 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวน 10 กิจกรรม และได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.42)  
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
คะแนนเฉลี่ย 4.42 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 4  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.11 :   ปรมิาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอ่จํานวนผู้รับบริการที่มีสทิธ์ิยืม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:    ผลผลติ  
 

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  :  

ปริมาณการใหยื้มทรัพยากรสารสนเทศ
สมาชิกซึ่งมีสทิธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน  : 
 

ข้อมูล จํานวน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 96,860 รายการ 
จํานวนสมาชิกผู้มีสิทธ์ิยืมทรพัยากรสารสนเทศ 13,957 คน 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้มีสิทธิยืม 7 รายการ : คน 
 

หมายเหตุ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ยกเลิกบริการยืมวีซีดี ภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการ
เรียนการสอน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนเป็นการให้บริการใน
รูปแบบ Video On Demand ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมภาพยนตร์ สารคดี ได้เฉพาะที่
ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และรับชมเทป
บันทึกการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชม. 

    
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
7 รายการ : 1 คน 1 คะแนน ≥ 15 รายการ : 1 คน  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.12 :   ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:   ผลผลิต  
 

สูตรในการคํานวณ  : 
   

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข   
x 100 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน : 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับข้อร้องเรียน จํานวน 3 เรื่อง และได้แก้ไขครบทุกเรื่อง คดิเป็น
ร้อยละ 100 

ปัญหา การแก้ไข 
1.  อุณหภูมใินห้องสมุดเย็นเกินไป ปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศบางตัว 
2.  หาหนังสือไม่พบ จัดบริการหาตัวเล่มให้ผูใ้ช้บริการ 
3.  หนังสือจัดเรียงไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จัดเรียงหนังสือเพิ่มเวลามากขึ้น และให้มี

การอ่านความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชั้น
ทุกวันในช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น 

 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 100 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 90  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.13 :   จํานวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2 บริการ จํานวน 3 บริการ จํานวน 4 บริการ จํานวนมากกว่าหรือ 

เท่ากับ 5 บริการ 
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 4 บริการ 
ได้แก่ 
1.  ชื่อบริการ : ตู้ฟังเพลง 
     1.1 ขั้นตอนเดิม 
           1.  ผูใ้ช้สืบค้นข้อมูลจาก SUTCat 
           2.  ขอยืมแผ่นที่เคาน์เตอร์บริการ 
           3.  สง่คืนแผ่นเมื่อใช้งานเสร็จ 
     1.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1.  ผูใ้ช้เข้าใช้บริการที่ตู้ฟังเพลงโดยไม่ต้องยืม 
           2.  สามารถเลือกฟังเพลงได้มากตามที่ต้องการ 
 
2.  ชื่อบริการ : IP Video Phone  
     2.1 ขั้นตอนเดิม 
           1.  ผูใ้ช้เดินมาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ Information ช้ัน 1 
           2.  ผูใ้ช้แจ้งปัญหากบัเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ Information ช้ัน 1  
           3.  ผูใ้ช้และเจ้าหน้าที่เดินไปในที่จดุบริการที่มีปัญหา และดําเนินการแก้ไขปญัหา 
     2.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1.  ผูใ้ช้ใช้โทรศัพท์ IP Phone ที่ติดต้ังไว้ตามจุดบริการต่างๆ เพื่อติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยไม่
               ต้องเดินทางมาที่เคาน์เตอร์ Information  
           2.  เจ้าหน้าที่ตอบคําถาม ให้คําแนะนําแก่ผู้ใช้ทางโทรศัพท์ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
 
3.  ชื่อบริการ : ระบบจองหอ้งค้นคว้า  
     3.1 ขั้นตอนเดิม 
        1.  ผู้ใชข้อใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ 
        2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องว่างในแฟ้ม 
        3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ในฐานข้อมูล 
        4.  เจ้าหน้าที่ส่งมอบกุญแจห้อง     
        5.  เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในแฟ้ม 
        6.  ผู้ใชเ้ปิดห้องเข้าใช้บริการด้วยตนเอง 
        7.  คืนกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการเมื่อใช้งานเสร็จ 
        8.  เจ้าหน้าที่ค้นหาบัตรจากแหล่งทีจ่ัดเก็บ 
        9.  เจ้าหน้าที่รับคืนกญุแจ 
     3.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
        1.  ผู้ใช ้login เข้าใช้ระบบผ่านเว็บไชต์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและดําเนินการจองใช้ห้อง 
        2.  ผู้ใชติ้ดต่อขอรับกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการ 
        3.  เจ้าหน้าที่รับบัตรตรวจสอบการจองตรงกับผู้จองหรือไม่จากระบบ 
        4.  เจ้าหน้าที่ส่งมอบกุญแจห้อง 
        5.  ผู้ใชเ้ปิดห้องเข้าใช้บริการด้วยตนเอง 
        6.  คืนกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการเมื่อใช้งานเสร็จ 
        7.  เจ้าหน้าที่รับคืนกญุแจ 
 
4.  ชื่อบริการ : ระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
     4.1 ขั้นตอนเดิม 
           1. ผู้ใช้บริการดูข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ  
           2. ติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ โทรสาร email 
           3. เจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิารรับลงทะเบียน 
           4. เจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิาร แจ้งยืนยนักลับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม  
      4.2 ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1. ผู้ใช้บริการดูข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งหน้าเว็บไซต์  
           2. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเข้ารว่มกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
4 บริการ 4 คะแนน ≥ 10 บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.14 :    จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:    ผลผลติ  
 

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 บริการ

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         
        ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เพิ่มบริการเชิงรุก จํานวน 8 บริการ 
รวมเป็น 19 บริการ ดังนี้ 
        ปีการศกึษา 2553 มบีริการเชิงรุก จํานวน 11 รายการ
              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 ภาพยนตร์ใหม่ (New audio visual) ผ่านทาง E-mail 
              6.  จัดแสดงรายการสารคดี ภาพยนตร์ใหม่ (New audio visual)
              7.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชา
              8.  บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับทั้งในรูปแบบ
                   ฉบับพิมพ์และออนไลน์ โดยแยกตามสาขาวิชา 
              9.  จุดบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทํารายงาน (Term paper resources corner) 
            10.  จุดบริการสแกนเนอร์ 
            11.  การมอบของที่ระลึกแก่ผู้ยืมหนังสือสูงสุดในแต่ละเดือน
 
        ปีการศกึษา 2554 มบีริการเชิงรุก จํานวน 8 รายการ
            12.  บริการแสดงขอ้มูลหนังสือผ่านจอ LCD TV 
            13.  บริการ e-mail แจ้งเตือนหนังสือก่อนครบกําหนดส่ง
            14.  บริการ e-mail แจ้งหนังสือเกินกําหนดส่ง
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
      
            15.  บริการ IP TV  
            16.  บริการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศออนไลน์
            17.  จดหมายข่าว SET Corner ออนไลน์
            18.  จดหมายข่าว STI Corner ออนไลน์
            19.  นิทรรศการออนไลน์ 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
19 บริการ 5 คะแนน ≥ 8 บริการ  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.15 :   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่เพิ่มขึ้น 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
 

สูตรในการคํานวณ  : 
 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ = ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login - ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login 

x 100 ต่อฐานในปีปัจจุบัน ต่อฐานในปีที่ผา่นมา 
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีที่ผ่านมา 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ  

1.00 – 2.99
ร้อยละ  

3.00 – 4.99
ร้อยละ  

5.00 – 6.99
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 7 
 
รายละเอียดการดําเนนิงาน  : 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้  = (689,189/(13,957 x 21)) - (493,173/(12,402 x 17) 
x 100 

 (493,173/(12,402 x 17)
= (2.35 – 2.34)

x 100 
 2.34

= 0.43
 
        ในปีการศึกษา 2554 มีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
ร้อยละ 0.43 1 คะแนน ≥ ร้อยละ 20  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.16 :   จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ผลผลติ 
 

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 บริการ 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
 
        ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เพิ่มบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
จํานวน 8 บริการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 24 บริการ ดังนี้ 
        ปีการศกึษา 2553 จํานวน 16 บรกิาร
                1.  บริการแจ้งขา่วประชาสัมพันธ์ทาง SMS
                2.  การสั่งซื้อทรพัยากรสารสนเทศ
                3.  บริการตอบคําถามทางเว็บบอร์ด E-mail
                4.  แนะนําการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด
                5.  บริการเอกสารประกอบการสอนออนไลน์
                6.  แจ้งข่าวสาร และผลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในบรกิารยืมระหว่างห้องสมุดทาง E-mail
                7.  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศ
                8.  แบบฟอร์มขอสํารองหนังสือ
                9.  แบบฟอร์มขอยืมระหว่างห้องสมุด
              10.  แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
              11.  แบบฟอร์มขอใช้บริการผลติเอกสาร
              12.  แบบฟอร์มการขอหมายเลข ISBN
              13.  แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรมผ่านระบบเครือข่าย
              14.  แบบฟอร์มขอทําบัตรห้องสมุด
              15.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือ (Best seller) ผ่านทาง E-mail
              16.  บริการแจ้งรายชื่อสารคดี ภาพยนตร์ใหม่ (New audio visual) ผ่านทาง E-mail 
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รายละเอียดการดําเนนิงาน (ต่อ) 

 
        ปีการศกึษา 2554 จํานวน 8 บริการ
              17.  บริการแสดงข้อมูลหนังสือผา่นจอ LCD TV 
              18.  บริการ e-mail แจ้งเตือนหนังสือก่อนกําหนดส่ง
              19.  บริการ e-mail แจ้งหนังสอืเกินกําหนดส่ง
              20.  บริการ IP TV  
              21.  บริการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศออนไลน์ 
              22.  จดหมายข่าว SET Corner ออนไลน์
              23.  จดหมายข่าว STI Corner ออนไลน์
              24.  นิทรรศการออนไลน์ 
 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
24 บริการ 5 คะแนน ≥ 20 บริการ  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.17 :   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดต่อผู้รับบริการต่อวัน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:    ปัจจัยนําเข้า 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อวัน
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้รับบริการ

 
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 
 
รายละเอียดการดําเนนิงาน : 
 

ข้อมูล จํานวน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการทั้งหมด 211 เครื่อง 
จํานวนผู้รับบริการทั้งปี 352,056 คน 
จํานวนผู้รับบริการต่อวัน 983 คน 
จํานวนวันเปิดให้บริการทั้งปี 358 วัน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้รับบริการต่อวัน 1 เครื่อง : 4.65 คน
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
1 เครื่อง : 4.65 คน 5 คะแนน 1 เครื่อง : ≤ 7 คน  
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.18 :    ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและ 

   สื่อการศึกษาที่ให้บริการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิงาน

1 ข้อ 
มีการดําเนนิงาน

2 ข้อ 
มีการดําเนนิงาน 

3 ข้อ
มีการดําเนนิงาน 

4 ข้อ
มีการดําเนนิงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

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

กับสภาพการใช้งาน 
 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  
 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
        1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จํานวน 211 เครือ่ง โดยมีระบบ
เครือข่ายที่มีความเสถียร และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
โดยการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องมีรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน กําหนดโดยผู้ใช้งานเอง 
ทําให้การเข้าใช้สามารถระบุช่ือ รหัสประจาํตัวผู้เข้าใช้บริการ ทั้งนี้การกําหนดรหัสดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผูท้ี่ไม่เป็นสมาชกิห้องสมุดเข้าใช้งานได้  
        2.  มีการติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบและจัดเก็บประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
        3.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทํางานประจําวัน 
        4.  เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพศูนย์บรรณสารฯ จึงมีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์
ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานเสมอ 
        5.  มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนา้ที่ในการดูแลระบบ และความพร้อมใช้ จํานวน 4 คน 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.18.1 
 ภาพตัวอย่างจุดที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ หน้า 209

2. เอกสารประกอบ 12.18.2 
 ตัวอย่างแบบตรวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้า 211 
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องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ตัวบ่งชี ้12.19 :    ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ทีใ่ห้บริการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :    ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนนิงาน 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิงาน 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิงาน 

3 ข้อ
มีการดําเนนิงาน 

4 ข้อ
มีการดําเนนิงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :     ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ( ) หรือไม่มี ( )

การดําเนินการ 
1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน  
2. มีกระบวนการบํารุงรักษา ป้องกันโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจํา (รายเดือน,

รายไตรมาส) 
 

3. มีการสํารวจความเพียงพอและอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ที่
ให้บริการ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการและ
ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่าเกณฑ์การใช้งาน 

 

 
รายละเอียดการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
         
        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อม
ของโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจําทุกวันทําการ โดยเฉพาะห้องเรียนมาตรฐาน ห้องเรียนปฏิบัติการ เช่น 
การตรวจสอบความพร้อมการใช้งานสื่อโสตฯประจําห้องเรียน ก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน 
การตรวจสอบอายุหลอดเครื่องฉายภาพประจําเดือน  การบํารุงรักษาอุปกรณ์ช่วงปิดภาคเรียน การ
สํารวจความพร้อมของสื่อโสตฯประจําห้องประชุมหน่วยงานต่างๆ และการสํารวจรายการครุภัณฑ์ที่
ศูนย์บรรณสารฯรับผิดชอบตามหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนําผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง  
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การตรวจสอบความพร้อมใช้ของโสตทศันูปกรณ์ จํานวนครั้ง 

1.  ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานประจําวัน โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
     ประจํา 

5 ครั้ง/สัปดาห ์

2.  สํารวจ ตรวจสอบ บํารุงรักษา อุปกรณ์สื่อโสตฯ ช่วงปิดภาคเรียน 3 ครั้ง/ปีการศกึษา 
3.  สํารวจความเพียงพอ และอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ที่มี
     ให้บริการ 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

4.  สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนําผลประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 

1 ครั้ง/เดือน 

5.  วางแผนจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการ ตลอดปีงบประมาณ 
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายที่ต้ังไว้ บรรลเุปา้หมาย ( ) 

ไม่บรรลเุป้าหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
1. เอกสารประกอบ 12.19.1 
 รายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม ประจําภาค

การศึกษา 3/2554 หน้า 213 
2. เอกสารประกอบ 12.19.2 
 ตัวอย่างภาพการตรวจสอบ บํารุงรักษา และติดต้ังอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ หน้า 217 
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2.  ตารางเป้าหมายและผลการดําเนินงานตามองคป์ระกอบและตัวบง่ชี ้
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมนิ 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คะแนน

การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ 
7 ข้อ ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ ดําเนินการ 

ข้อ 1-4 
 (4 ข้อ) 

4 คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ข้อ ดําเนินการ 

ข้อ 1-4 
(4 ข้อ) 

4 คะแนน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้ นํ า ข อ งผู้ บ ริ ห า รทุ ก ร ะดั บ ขอ ง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
7 ข้อ ดําเนินการ 

ข้อ 1-6 
 (6 ข้อ) 

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สู่สถาบันการเรียนรู้ 

5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

5 ข้อ
 
 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

 

5 คะแนน
 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

ก. ด้านบริการห้องสมุด 
ข. ด้านบริการสื่อการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย
≥ 4 

ค่าเฉลี่ย 4.31 4 คะแนน
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมนิ 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คะแนน

การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
 

8 ข้อ ดําเนินการ 
(ข้อ 1-4, 6-8) 

(7 ข้อ) 

4 คะแนน

องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย
≥ ร้อยละ 5 ร้อยละ 3.56 2 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ต่องบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

≥ ร้อยละ 1 ร้อยละ 
0.60 

1 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.5 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่ งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.6 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
ลงได้ในปีที่ประเมิน 

≥ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.7 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ≥ 15 ประเภท 25 ประเภท 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 12.8 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่
นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับ
จํานวนบุคลากร 

≥ ร้อยละ 10 ร้อยละ 42.86 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.9 ร้อยละของผู้รับบริการที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 97.22 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คะแนนเฉลี่ย
≥ 4 

คะแนนเฉลี่ย 
4.42 

4 คะแนน
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมนิ 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คะแนน

การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ

จํานวนผู้รับบริการที่มีสิทธ์ิยืม 
≥ 15 รายการ 

: 1 คน 
7 รายการ  
: 1 คน 

1 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.12 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 12.13 จํานวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

(One stop service) 
≥ 10 บริการ 4 บริการ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service) ≥ 8 บริการ 19 บริการ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 12.15 ร้ อ ย ล ะขอ งป ริ ม าณกา ร ใ ช้ ฐ า นข้ อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 
≥ ร้อยละ 20 ร้อยละ 0.43 1 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ≥ 20 บริการ 24 บริการ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดต่อ

ผู้รับบริการต่อวัน 
1 เครื่อง 
: ≤ 7 คน 

1 เครื่อง  
: 4.65 คน 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาที่ให้บริการ 

5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ 5 ข้อ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน

เฉลี่ยภาพรวม 4.24
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3.  ตารางสรปุตัวบ่งชีข้องศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ สัญลักษณ์ หมายเหต ุ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา 
  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่สถาบัน
การเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ 7.5   ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ

ประสานภารกิจ 
ก. ด้านบริการห้องสมุด 
ข. ด้านบริการสื่อการศึกษา 

  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและการบริการศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของงบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่อ
งบดําเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.4 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.



 71

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ สัญลักษณ ์ หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้ 12.5 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.6 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้
ในปีที่ประเมิน 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.7 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
ตัวบ่งชี้ 12.8 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากร

ห้องสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบ
กับจํานวนบุคลากร 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.9 ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.11 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวน
ผู้รับบริการที่มีสิทธ์ิยืม 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.12 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
ตัวบ่งชี้ 12.13 การให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service) 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
ตัวบ่งชี้ 12.15 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

เพิ่มขึ้น 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.16 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
ตัวบ่งชี้ 12.17 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้รับบริการต่อวัน ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
ตัวบ่งชี้ 12.18 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่
ให้บริการ 

 ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.

ตัวบ่งชี้ 12.19 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ ตัวบ่งชี้เฉพาะของ ศบส.
 
หมายเหตุ  หมายถึง ตัวบ่งชี้หลักของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานควรมี

  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR
  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR 
  หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 



 

 

ส่วนที่  3 
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2  
สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้ จุดเด่น แนวทางเสริม            

องค์ประกอบที่ 12 ด้านการบริหารและบริการศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.7 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ควรพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้

ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 12.8 รอ้ยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาทีน่ําไปใช้ประโยชน์
หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจาํนวนบุคลากร 

บุคลากรมีการจัดทําและเผยแพร่งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการจํานวนหลายเรื่องและเป็นเรื่อง
ที่สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ควรเพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
การจัดทําผลงานวิชาการและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

ตัวบ่งชี้ 12.13 จํานวนการใหบ้ริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) 

พัฒนาให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ 

ควรมีการประเมินผลและพัฒนา การให้บริการ 
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

ตัวบ่งชี้ 12.14 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) มีจํานวนบริการเชิงรุกหลายบริการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

ควรพัฒนาบริการเชิงรุกให้ทันสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 12.16 จํานวนบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์(E-Services) มีจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

ควรมีการประเมินผลการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
และนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 
องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้ จุดอ่อน                       แนวทางแก้ไข                   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.2 มีการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สู่สถาบันการเรียนรู้ 
 

1. บุคลากรหลายคนยังขาดความรู้ที่ชัดเจนใน
ด้านการจัดการความรู้จึงไม่สามารถดําเนินการ
ในการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
2. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นยังไม่เป็นรูปธรรมและมีจํานวนน้อย 

1. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่
ถูกต้องและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคลากร และแหล่งเรียนรู้ อื่นเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มมากขึ้น 

3. ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่
ผ่านมาปัจจุบันยังไม่มีการนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 

 

74 



ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 1 

 
(ข้อมลูประกอบผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้) 
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ภาพบริการโคมไฟแบบพกพา 
เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเคลื่อนย้ายไปใช้ยังจุดต่างๆ ของอาคารบรรณสาร 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 2 

 
- ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2554 
- สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่ 544/2555 ลงวันที่ 15 มถิุนายน 2555 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนว่ยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีการศึกษา 2554 

- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 
โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบัหน่วยงาน) 

 

 



                     

 

 

 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับ
มอบหมายให้ตรวจประเมินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแล้ว ผลการ
ประเมินปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

 

 ……….……………………………………….. ประธานกรรมการ   

           (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอกยุทธนา  ตระหง่าน) 

 

 ……….……………………………………….. กรรมการ   

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนนัต)์ 

 

 ……….……………………………………….. กรรมการ   

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาล)ี 

 

 ……….……………………………………….. กรรมการ   

      (อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนนัต์สวสัดิ)์ 

 

 ……….……………………………………….. กรรมการและเลขานุการ   

             (นางชดช้อย  รวยสงูเนนิ) 
 

 ……….……………………………………….. ผู้ช่วยเลขานุการ   

                (นายอาวุธ  อินทรชื่น) 

 



 

วิธีการดําเนนิงาน 

กําหนดการเยีย่มชม ศูนย์บริการการศึกษา ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา และศนูย์คอมพิวเตอร์ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวนัจันทร์ที ่16 - อังคารที ่17 กรกฎาคม 2555 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่

วันอาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคม 2555  

16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

ห้องประชุมสารวินิจ ช้ัน 2  
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันจันทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
 

8.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชม ศูนย์บริการการศึกษา 
 
     8.00 - 9.00 น. 
 
   9.00 – 12.00 น. 

---ศูนยบ์ริการการศึกษา--- 
คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของศนูย์บริการการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรกิารการศึกษา 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 

13.00 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชม ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
 
  13.00 - 14.00 น. 
 
  14.00 - 17.00 น. 

---ศูนย์คอมพิวเตอร์--- 
คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 
 

8.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
 
     8.00 - 9.00 น. 
 
    9.00 - 12.00 น. 

---ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา--- 
คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 

13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  



 

รายละเอียดกิจกรรมการเยีย่มชมแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม เวลาที่ใช ้(โดยประมาณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และนําเสนอผลการดําเนินงาน
ประจําปีการศึกษา 2554 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

30 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 30 นาที 

3. เยี่ยมชมสถานที่ 30 นาที 

4. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมสรุปผล 1 ช่ัวโมง 

5. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน 30 นาท ี

รวมเวลาโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมิน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

ตารางผลการประเมนิรายตวับ่งชี ้

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

= บรรลุ 

= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ 

1.1 
 

7 ข้อ ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 8 ข้อ  5  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 5.00  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.5 7 ข้อ ดําเนินการข้อ 2-7 (6 ข้อ) 7 ข้อ  4 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4 5.00  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1 5 ข้อ ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 4 ข้อ  5 4 
ข้ อ 5 ไ ม่ มี ก า ร
ดําเนินการตามเกณฑ์ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5 4.00  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 5 ข้อ ดําเนินการข้อ 1-5 (5 ข้อ) 4 ข้อ  5 4 
ข้ อ 5 , 6 ไ ม่ มี ก า ร
ดําเนินการตามเกณฑ์ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 5 4.00  

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 
 
 

7.2 
7.3 
7.4 

 
 

7 ข้อ 
 
 

5 ข้อ 
5 ข้อ 
6 ข้อ 

 
 

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
 
 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

 
 

6 ข้อ 
 
 

5 ข้อ 
5 ข้อ 
6 ข้อ 

 
 

  
  
 

  
 
 

 
 

5  
 
 
5 
5 
5 
 
 

4 
 
 
5 
5 
5 
 
 

ยังไ ม่มีการประเมิน
คณะกรรมการประจํา
ศูนย์ 
 
 
 
 

ควรลําดับความเสี่ยง
ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
ดํ า เนินการป้องกัน
ควบคุม 



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

= บรรลุ 

= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

7.5 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 4 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.31 4.31  4 4 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 4.80 4.60  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 8 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   4 4 - ข้อ5,9ไม่มีการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ์ 
- ควรมีหลักฐาน
ท่ีชัดเจน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 4 4.00  

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.8 
12.9 
12.10 

 
12.11 

 
12.12 
12.13 
12.14 
12.15 
12.16 
12.17 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 1 

ร้อยละ 100 
8 ข้อ 

ระดับ 5 
ร้อยละ 50 
15 ประเภท 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 70 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 4 

15 รายการ : 
1 คน 

ร้อยละ 90 
10 บริการ 
8 บริการ 
ร้อยละ 20 
20 บริการ 

1 เครื่อง :  7 คน 

ร้อยละ 3.56 
ร้อยละ 0.60 
ร้อยละ 100 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

ร้อยละ 50 
25 ประเภท 
ร้อยละ 42.86 
ร้อยละ 97.22 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.42 

7 รายการ : 1 คน 
 

ร้อยละ 100 
4 บริการ 
19 บริการ 

ร้อยละ 29.78 
24 บริการ 

1 เครื่อง : 4.65 คน 

3.56 
0.60 

ร้อยละ 100 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

ร้อยละ 50 
25 ประเภท 
ร้อยละ 42.86 
ร้อยละ 97.22 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.42 

7 รายการ : 1 คน 
 

ร้อยละ 100 
4 บริการ 
19 บริการ 

ร้อยละ 0.43 
24 บริการ 

1 เครื่อง : 4.65 คน 
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มีการคํานวณผิด 



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

= บรรลุ 

= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

12.18 
12.19 

5 ข้อ 
5 ข้อ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 
 

5 
5 

5 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 4.31 4.11  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.45 4.24  
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

• จุดเด่น 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความต้ังใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการแบ่งมอบหมายหน้าที่ การรวบรวมข้อมูล ระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 
3. มีผลการดําเนินการที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• แนวทางเสริม 
1. การพัฒนาเครื่อข่ายภายภายใน  ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการประชุมร่วมกันเพื่อบูรณาการ

ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักวิชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วน
อาคารสถานที่ หรือบูรณาการร่วมกับการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

• จุดอ่อน 
1. การบริการวิชาการแก่สังคม  การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการและการนําผลการประเมินการ 

บูรณาการ ยังไม่มีผลการดําเนินการที่ชัดเจน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
2. การบริหารความเสี่ยง  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์ฯ ผลการดําเนินการยังไม่บรรลุ

เป้าหมายและไม่มีผลการประเมินคณะกรรมการศูนย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1) 



 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการดําเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย การนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุท์ทุกตัวบ่งชี้ ยังไม่มีผลการดําเนินการที่ชัดเจน (เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5) และ ยังไม่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์ฯ พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
และนําไปใช้ประโยชน์ (เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ9)  (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1)) 

4. การบริหารและการจัดการ  ผลการดําเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละของงบดําเนินการของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย ร้อยละของงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของศูนย์ฯปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้รับบริการที่
มีสิทธ์ิยืม จํานวนผู้ใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 

• แนวทางแก้ไข 
1. การแก้ไขจุดอ่อนและตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ควรกําหนดแผนในการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม มี

ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน 
2. การบูรณาการ  หลักการ วิธีการ เป้าหมาย หน่วยงานที่จะร่วมบูรณาการ และการประเมินผลการ 

บูรณาการ ควรกําหนดให้มีความชัดเจนก่อนการดําเนินการ 
3. ตัวบ่งชี้ที่ศูนย์ฯกําหนดในองค์ประกอบที่ 12 ควรทบทวนเกณฑ์และวิธีการคํานวณ ให้มีความเป็นไปได้

ในการดําเนินการและสามารถประเมินและวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานได้อย่าง
แท้จริง ควรนําแนวคิดของ Problem Base และ Creative Base มากําหนดเป็นตัวบ่งชี่เพื่อใช้เป็น
ตัวช้ีวัดในการแก้ปัญหาและพัฒนาศูนย์ 

• ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. คณะกรรรมการประจําศูนย์ฯ อาจพิจารณาตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้พัฒนาการบริหาร

จัดการและการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
2. ควรวิเคราะห์ข้อมูล  ควรวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบจากผลการประเมินปีที่แล้วทุกตัวบ่งชี้ เพื่อ

สะท้อนให้เห็นการพัฒนาของศูนย์ 
3. เกณฑ์การประเมิน ควรปรับเกณฑ์การประเมินที่มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

(เกณฑ์ในเชิงท้าทาย) เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
4. ศูนย์ฯ อาจเป็นโครงการนําร่องของมหาวิทยาลัย ในการเป็นหน่วยงานที่เอื้อต่อคนพิการและอาจก้าว

ไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ตั้งแต่บทสรุปผู้บริหารจนถึง
ภาคผนวก 

 
และสดุท้าย... 

ให้นําสําเนาคําสั่งฯ ท่ี 544/2555 ลว. 15 มิ.ย. 55 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มาใส่ในภาคผนวกสุดท้ายด้วย โดยเขียนในสารบัญเพิ่มเติมด้วย 
ดังนี้ 

 
ภาคผนวก……………………………….....................................................................................................  
 ภาคผนวก.....    คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 544/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554.......………………................ 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีกำรศึกษำ 2554 
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 8 สิงหำคม 2555 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 09.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 10.00 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2554 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  
(1 ช่ัวโมง) รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 

 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  วิศวกรรมศาสตร์) 
 3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

อธิการบดี 
 

ห้องท่านอธิการบดี 

 ทีมที ่2 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ห้องประชุมสารนิทัศน ์

 ทีมที่ 3 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ ์
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  แพทยศาสตร์) 
 3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมที่ 4 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ห้องรับรอง ช้ัน 2 

 ทีมที่ 5 1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไป 

ห้องสอบสวน 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 

ปรับปรุง ณ วันที่ 19 ก.ค. 55 
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วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  
 13.30 - 15.30 น. 

(2 ชั่วโมง) 
15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

 

 ทีมที่ 1 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 2 ส ำนักวิชำ 
 เทคโนโลยีกำรเกษตร 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ
 (หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 3 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจา้หน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 4 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

ทีมที่ 4 เทคโนธำนี 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

 

 ทีมที่ 5 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 5 ศูนย์สหกจิศึกษำและพัฒนำ 
 อำชีพ 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

17.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และเตรียมยกร่างรายงานฯ 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ท าการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 
 

 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 
 

 ทีมที่ 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 1 สัมภำษณ์คณะอนุกรรมกำร 
 พิจำรณำกลัน่กรองและจัดสรร 
 งบประมำณโครงกำรวิจัย 
 (หอ้งประชุมสารนิเทศ) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 2 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
 
 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 สัมภำษณ์กรรมกำร 
 สภำมหำวิทยำลัย 
 (ห้องประชุมสารนิทัศน)์ 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 3 ศูนย์นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ  
 (หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 สัมภำษณ์คณะกรรมกำร 
 บริหำรควำมเสี่ยง 
 (ห้องประชุมสารวินิจ) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ  
 (หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 4 สัมภำษณ์ผู้ว่ำรำชกำร 
 จังหวัดนครรำชสีมำ 
 (เวลำ 09.00 - 10.30 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 4 สัมภำษณ์กรรมกำรสภำวิชำกำร 
 (ห้องสอบสวน 
 ส่วนสารบรรณและนิติการ) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

หมำยเหตุ :  
เวลำ 10.30 - 11.00 น. 
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย 
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ท าการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 
 

 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 

 ทีมที่ 5 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 
 และเทคโนโลยี 
 
 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

ทีมที่ 5 สัมภำษณ์สภำนกัศึกษำ/ 
 องค์กำรบริหำร/ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
 (ห้องประชุม 1 
 ส่วนอาคารสถานท่ี) 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

 

 ทีมที่ 6 สัมภำษณ์นำยกองคก์ำรบริหำร 
 ส่วนต ำบลสุรนำรี 
 (เวลำ 09.00 - 10.30 น.) 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 6 สัมภำษณ์รองอธิกำรบดี 
 ฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 (ห้องรับรอง ช้ัน 2) 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

หมำยเหตุ :  
เวลำ 10.30 - 11.00 น. 
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

คณะกรรมการประเมินฯ ท าการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ หน่วยงำน  
 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 

 2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
 3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  วิศวกรรมศาสตร์) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) หน่วยประสานงาน 
 มทส. กทม. 
2) สุรสัมมนาคาร 
3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมที่ 2 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) สถานส่งเสริมและ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เพื่อการจัดการ 
2) ส่วนแผนงาน 
3) หน่วยตรวจสอบภายใน 
4) สถานพัฒนาคณาจารย์ 

ห้องประชุมสารนิเทศ 

 ทีมที่ 3 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนการเจา้หน้าท่ี 
2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนพัสด ุ
4) ส านักงานสภา 
 มหาวิทยาลยั 

ห้องประชุมนิทัศน ์
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
13.30 - 15.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ ท าการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ หน่วยงำน  
 ทีมที่ 4 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 

 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  แพทยศาสตร์) 

ศูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ทีมที่ 5 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

1) ส่วนอาคารสถานท่ี 
2) ส่วนกิจการนักศึกษา 
3) สถานกีฬาและสุขภาพ 

ห้องประชุม 2  
ส่วนอาคารสถานท่ี 

 ทีมที่ 6 1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนประชาสัมพันธ์ 
2) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
4) ส านักงานกิจการทั่วไป 

ห้องสอบสวน 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

15.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) (ฉบับร่าง) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

15.00 - 16.00 น. ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ และรศ. น.อ. ยุทธนา  ตระหง่าน 
ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
 ทีมที่ 1 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 

 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ห้องประชุมสารนิทัศน ์

 ทีมที่ 2 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ห้องประชุมสารวินิจ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน)  
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 




