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โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 





ก 

สรุปผลการประเมินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
1.1 5 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
 5 5  

1.2 7 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

 5 5  

1.3 6 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

 5 5  

1.4 3 คะแนน มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล

การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย (2) + มี
แนวโน้มผลการ

ด าเนินงานของระบบดี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล

การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย (2) + มี
แนวโน้มผลการ

ด าเนินงานของระบบดี
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

 3 3  

1.5 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

1.6 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

1.7 3 คะแนน มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบดี 
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทางตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (3) +  

มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบดี 
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทางตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (3) +  

มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

 4 4  

1.8 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (9 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (9 ข้อ) 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

4.63 
(ดีมาก) 

4.63 
(ดีมาก) 

 



ข 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน 

2.1 3 คะแนน มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบดี 
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทางตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (3) +  

มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบดี 
ท าให้เกิดผลเป็นไป/ 

ในทิศทางตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (3) +  

มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

 4 4  

2.2 ≥ ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  5 5  

2.3 ≥ 20 
ช่องทาง 

36 ช่องทาง 36 ช่องทาง  5 5  

2.4 ≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 128.23 ร้อยละ 128.23  5 5  

2.5 คะแนน
เฉลี่ย 
≥ 4 

คะแนนเฉลี่ย  4.29 คะแนนเฉลี่ย  4.29  4 4  

2.6 ≥ ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  5 5  

2.7 ≥ 10 
บริการ 

17 บริการ 17 บริการ  5 5  

2.8 ≥ 10 
บริการ 

33 บริการ 33 บริการ  5 5  

2.9 ≥ ร้อยละ 5 ร้อยละ -2.62 ร้อยละ -2.62  1 1  
2.10 ≥ 20 

บริการ 
42 บริการ 42 บริการ  5 5  

2.11 ค่าเฉลี่ย ≥ 
4 

ค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเฉลี่ย 4.02  4 4  

2.12 5 ข้อ มีผลการด าเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีผลการด าเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

2.13 5 ข้อ มีผลการด าเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีผลการด าเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

4.46 
(ดี) 

4.46 
(ดี) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.52 
(ดีมาก) 

4.52 
(ดีมาก) 

 



ค 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพท้ังในด้านความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีจิตบริการ  
2. มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยทีส่อดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
3. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานกลุ่ม ได้จัดรูปแบบพ้ืนที่ที่

หลากหลายเพื่อการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. พัฒนาและจัดบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการเชิงรุก และบริการแบบ One stop service เป็นจ านวน

มากและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5. มีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1.  ควรประเมินและและวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

เพ่ือปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดกลุ่มรูปแบบหรือประเภทช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาที่
ต้องการสื่อสาร กลุ่มผู้รับสาร และความถ่ีในการสื่อสาร 

2. ควรปรับปรุงวิธีการและแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่สามารถจ าแนกตามกลุ่มที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง 

3.  ควรวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงรวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยการศึกษาจากบริบทและ
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้วย 

4.  ควรทบทวนเรื่องตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร (1.7 คุณภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน) เพื่อแสดงว่าศูนย์ ฯ ได้
ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตามกลุ่มที่
ก าหนด เพ่ือน าผลที่ได้มาออกแบบวิธีการปรับปรุงเพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันกับ
องค์กรมากข้ึน 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน   
     แนวทางทางแก้ไข  เนื่องจากสูตรการค านวณ ไม่ได้สะท้อนผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ใช้เข้าฐานข้อมูลออนไลน์

ที่แท้จริง (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ) และควรมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 



ง 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์  ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก  การจ าแนกกลุ่มลูกค้าของ

ผลิตภัณฑ์/บริการ การจ าแนกกลุ่มบุคลากร ผู้ส่งมอบ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
และระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน ทั้งนีเ้พ่ือความชัดเจนในการที่ศูนย์ ฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้จากโครง
ร่างองค์กรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ
และกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม และเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นบุคลากร อย่างมีประสิทธิผล 

2. มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ใช้ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็น
พ้ืนฐานที่ดีและที่สามารถยกระดับคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงขึ้นได้ โดยอาจจะน า “เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ-TQA” เป็นกรอบการบริหารจัดการตามมุมมองขององค์กรในภาพรวม สร้างความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และ
ผลลัพธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. วีดิโอออนดีมานด์  ควรมีการรวบรวมรายวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ทีเ่ผยแพร่บนเครือข่าย
สาธารณะ เช่น YouTube และ MOOC เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา รวมทั้ง ควรปรับปรุงคลังข้อสอบออนไลน์ โดยจัดให้มีข้อสอบของสภาวิศวกรและ 
สภาวิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี ้การเข้าถึงและการใช้งานสื่อต่างๆ ควรมีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน 

 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากนักศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือพบปะเพ่ือน นัดติว อ่านหนังสือ 

ท าโปรเจค เป็นต้น 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องสมุด 
3. สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ห้องค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มไม่เพียงพอ และไม่เก็บเสียง 
4. การบริการวีดิโอออนดีมานด์ มีเสียงรบกวน ท าให้ขาดสมาธิในการใช้บริการ 
5. ระบบคอมพิวเตอร์ multipoint มีปัญหาบ่อยและใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้

อินเทอร์เน็ตได้ 

 

 

------------------------------------------- 



   จ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) โดยมีการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand 
Quality Assurance) ที่พัฒนาโดยที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดใช้ และเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในมิติต่างๆ ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเองโดยรวมเฉลี่ย 4.52 (จากระดับคะแนนเต็ม 5) 
ประกอบด้วย                                                         

 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปร
นโยบายสู่การปฏิบัติงานขององค์กร ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 6 
ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  และระดับคะแนน 3 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
 ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 คือ 4.63 (จากระดับคะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และระดับคะแนน 1 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 คือ 4.46 (จากระดับคะแนนเต็ม 5) 
 

 จุดเด่น-จุดด้อย 
ศูนย์บรรณสารฯ มีการพิจาณาผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ) โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามี
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างครบครันทั้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
บริการสารสนเทศ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การวิจัย  

ส าหรับตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งร้อยละของปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ
มีปริมาณการเข้าใช้ลดลงมากเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 



ฉ 
 

ค ำน ำ 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านห้องสมุดและสื่อการศึกษา มีการน าระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตัวบ่งชี้คุณภาพห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ 
โดยมี 2 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ พ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ก าหนด 9 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอีก 12 ตัวบ่งชี้ 

 

ในรอบปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
ซึ่งใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 เพ่ือเตรียมพร้อม 
รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่ งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถน าไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ส าเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกท่าน คณะท างานขอขอบคุณ
ไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

          
             (อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ) 
  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

              ประธานคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์กร 

 

1.1 ลักษณะที่ส าคัญของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
     1.1.1 สภาพแวดล้อม 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและบริการ
สื่อการศึกษาเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

 
ก. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลัก 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นน าระดับชาติ เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย 
 
     พันธกิจ  

1. จัดหา พัฒนา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2. บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคม 
3. บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อโสตทัศนปูกรณ์ เพ่ือสนับสนุน 

การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4. จัดหา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 
 

    ค่านิยม  
 พร้อมใช้ พร้อมบริการ ทันเวลา ทันความต้องการ 
 

     สมรรถนะหลัก  
บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย  
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    ข. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 

 
 

  ค. สินทรัพย์ 
1. อาคาร 2 หลัง มีพ้ืนทีใ่ห้บริการ 13,000 ตารางเมตร 
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  และระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
3. ทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
4. เครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ 
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิตเอกสาร 
6. อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ เช่น  iPad iPod เครื่องอ่านหนั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์  (eBook reader)  เครื่องแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
7. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 

 ง. กฎระเบียบและข้อบังคับ 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

 
ต าแหน่ง 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

อายุงาน
เฉลี่ย 

ต่ ากว่า
ตรี 

ตรี โท รวม 

บรรณารักษ์ช านาญการ - - 2 2 22 
บรรณารักษ์ - 8 1 9 16 
นักเทคโนโลยีการศึกษา - 4 - 4 20 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ - 3 - 3 13 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 7 - 7 20 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 6 - - 6 15 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 - - 8 10 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ 11 - - 11 13 
นายช่างศิลป์ 1 - - 1 21 
ช่างฝีมือ 1 - - 1 8 
พนักงานบริการ 4 - - 4 20 

รวม 31 22 3 56 16 
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1. พระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
2. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
4. ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
5. จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินส ารองจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ศ. 2554 
9. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2555 
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

พ.ศ. 2555 
12. ข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการของสมาชิกในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 
 

  1.1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
ก. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและ
บริการสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีระบบการก ากับดูแลบริหารงาน ดังนี้  

ผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผู้บริหารระดับกลาง คือ หัวหน้าฝ่าย 
ระดับปฏิบัติการ คือ บุคลากรประจ าแต่ละฝ่าย 
โดยมีระบบการก ากับดูแลจากคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาซึ่งเป็น

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผน และนโยบายที่ก าหนด  
โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาทุกไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
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      ข. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 

บริการ และการปฏิบัติ 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. คณาจารย์  
2. นักศึกษา 
3. บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผลิตภัณฑ์ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศทุก

รูปแบบ 
2. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

 
บริการ 
1. บริการสารสนเทศ 
2. บริการสื่อการศึกษา 
3. บริการส่งเสริมการรู้

สารสนเทศ 

1. ได้รับบริการและสารสนเทศ 
ถูกต้องตรงกับความต้องการ  
2. การใช้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 
3. มีบริการที่หลากหลายและทันสมัย   
4. สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
5. บุคลากรให้บริการด้วยความ 
เต็มใจ 

1. หนังสือราชการ 
2. จดหมาย  
3. โทรสาร  
4. ด้วยตนเอง 
5. โทรศัพท์     
6. สื่อสังคมออนไลน์ 
7. เว็บไซต์ 
8. การประชุม 
9. แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บทบาท 
ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 

บริการ และการปฏิบัติ 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ลูกค้า ผู้รับบริการ 1. ได้ รับบริการและทรัพยากร
สารสนเทศ ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ  
2. การใช้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 
3. มีบริการที่หลากหลายและทันสมัย   
4. สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
5. บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ 

1. หนังสือราชการ 
2. จดหมาย  
3. โทรสาร  
4. ด้วยตนเอง 
5. โทรศัพท์     
6. สื่อสังคมออนไลน์ 
7. เว็บไซต์ 
8. การประชุม 
9. แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

คณะกรรมการ
ประจ า 
ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

ก ากับ ดูแล และประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียน 
การสอนและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้
ตามเป้าหมาย 
3. สามารถให้บริการได้ตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 

1. การประชุม 
2. หนังสือราชการ 
 

บุคลากร 
ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

ผู้ให้บริการ 1. สามารถให้บริการและทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการ และทันเวลาแก่ผู้รับบริการ 
2. สามารถให้บริการได้ตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 
3. มีความสุขความปลอดภัยในการ
ท างานและได้รับสวัสดิการมั่นคง 

1. หนังสือราชการ 
2. จดหมาย  
3. โทรสาร  
4. ด้วยตนเอง 
5. โทรศัพท์     
6. สื่อสังคมออนไลน์ 
7. เว็บไซต์ 
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บทบาท 
ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 

บริการ และการปฏิบัติ 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  4. มีความก้าวหน้าวิชาชีพ 8. การประชุม 
9. แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

 

ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร 

สิ่งท่ีส่งมอบ 
ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 

บริการ และการปฏิบัติ 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

1. เป็นแหล่งอ้างอิงที่ท าให้ เกิด
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท์   
3. โทรสาร 
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
5. การประชุม 

บริษัท/ร้านค้าจัด
จ าหน่ายหนังสือ/
วารสาร/ฐานข้อมูล/
สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผู้รับจ้างเหมา 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ ใน
วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ต่างๆ 

1. เป็นแหล่งอ้างอิงที่ท าให้ เกิด
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ 
2. ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

1. หนังสือราชการ 
2. จดหมาย  
3. โทรสาร  
4. ด้วยตนเอง 
5. โทรศัพท์     
6. สื่อสังคมออนไลน์ 
7. เว็บไซต์ 
8. ประชุม/สัมมนา 

ห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ความร่วมมือกันในการศึกษา
หานวัตกรรมการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ เช่น ฐานข้อมูล/
ซอฟท์แวร์/บริการใหม่ๆ  

1. เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) หรือตามข้อก าหนดระหว่าง
หน่วยงาน 

1. หนังสือราชการ 
2. จดหมาย  
3. โทรสาร  
4. ด้วยตนเอง 
5. โทรศัพท์     
6. สื่อสังคมออนไลน์ 
7. เว็บไซต์ 
8. ประชุม/สัมมนา 

 
 

1.2 สภาวการณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   
      1.2.1 สภาพด้านการแข่งขัน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นห้องสมุดที่อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการวิจัย จนได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดังนั้นการเลือกเทียบเคียงกับส านักหอสมุดที่มีการบริหารจัดการคล้ายคลึงกัน  
มีลักษณะการด าเนินงานที่เหมือนกัน ได้แก่ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริการและ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจ ากัด 
ในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน วิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน และความร่วมมือในการให้
ข้อมูลของคู่แข่งที่แตกต่างกัน ส าหรับแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันข้อมูลด้านห้องสมุด 
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จากเว็บไซต์ รายงานประจ าปีของส านักหอสมุด ข้อมูลจากรายงานการประชุมของข่ายงานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน ข้อมูลจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จของศูนย์บรรณสารฯ เมื่อเทียบกับความส าเร็จของคู่เทียบเคียงใน
ลักษณะเดียวกัน ได้แก่  ศักยภาพของบุคลากร การท างานเป็นทีม การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ นอกจากนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิดทางการบริหาร
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก าหนดไว้ จ านวน 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 
        1.2.2 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
1. การศึกษาและการ

เรียนรู้ 
1. จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ชั้นน าของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนความเป็น เลิศของ
มหาวิทยาลัย 

 

1. เป็ นห้ อ งสมุ ด เพี ย งแห่ ง เดี ย วของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
ประเภท  

3. มีการจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้หลายรูปแบบและทันสมัย 

2. การปฏิบัติการ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรง
ตามหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
ให้ทันกับความต้องการและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. การจัดท าเครื่องมือช่วยในการเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่ างรวดเร็ว  (การ
เชื่ อมโยงสารบัญกับ  OPAC, การ
เชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มกับOPAC) 

4. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน  

1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย 

2. ได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ 
ในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ตรงตามหลักสูตร 

3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ 
มีความตั้ งใจปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีการน าระบบคุณภาพมาใช้ในการ
พัฒนาการท างาน 

5. มีคณะท างานเพ่ือร่วมกันพัฒนางาน
ด้านต่างๆ 

6. ยึดหลักนโยบาย “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” 
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ด้าน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
3. ทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรมีความหลากหลายทาง

ทักษะและมีอายุที่แตกต่างกัน 
2. การวางแผนอัตราก าลังคนที่ทดแทน

ผู้เกษียณในอนาคต 
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career 
Path) 

1. มหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ผู้ บริหารเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาบุคลากร 

3.บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
4 . มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี จิ ต ส านึ ก ใน ก าร

ให้บริการ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
5 . ผู้ปฏิบัติ งานมีทัศนคติและค่านิยม 

ที่ ดี ใน ก า รท า งาน  พ ร้ อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

4. ชุมชน 1. การเป็นแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมแก่
ชุมชน 

1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ 

 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สนองต่อประเด็น

ยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นน า
ระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคัญยิ่งท าให้เกิดความยั่งยืนของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาต่อไป   

 
       1.2.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยน าระบบ PDCA มาใช้ โดยมี
การวางแผน (Plan) ถ่ายทอดแผน ซึ่งมีการก ากับด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ด าเนินการตามแผน (Do) 
หลังจากนั้นมีการทบทวน (Check) และการประเมินผลตามแผน (Act) เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการน าสารสนเทศและผลการด าเนินงานไปใช้ในการทบทวนจัดท า
แผนการด าเนินการในครั้งต่อไป  
 ในขั้นตอนของการทบทวนผลการด าเนินงานนั้นได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาปรับปรุงงาน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานโดยใช้วิธีการประชุมบุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน  เสนอความคิดเห็น ตลอดจนการพยายามส่งเสริมให้บุคลากรใน  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้น าผลจากการทบทวนมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดพัฒนาการที่ก้าว
กระโดด ในการปรับปรุงงาน  
 ในส่วนของการประเมินผลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินงานนั้น มีการประเมินผลที่ส าคัญ
ได้แก่ ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติประจ าปีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบของการประเมินตามระบบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
   

https://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93
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1.3 การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา  2557 
 
จุดอ่อน  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ใช้สอยและการบริการที่สนับสนุนการเป็น 
Learning Space แต่การก าหนดตัวบ่งชี้ยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของศูนย์บรรณสารฯ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในศตวรรษที่ 21 จึงท าให้ผลการประเมินตนเองต่ ากว่าเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 12.9 เรื่องปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

การด าเนินงานแก้ไข 
ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการพิจารณาทบทวนการเก็บข้อมูล  

ให้ขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งการยืมและการใช้ภายในห้องสมุด รวมถึงแนวโน้มการบอกรับทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้บริการในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนี้ทางศูนย์บรรณสารฯ มีการพิจารณาปรับตัวบ่งชี้บางตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ของศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือให้การวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน 
 

ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือรองรับการมีนักศึกษาต่างชาติ  

ได้เป็นอย่างดี แต่ยังพบว่าวิสัยทัศน์ยังเป็นเพียง “แหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นน าระดับชาติ 
เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย” หากปรับให้สอดคล้องกันจะส่งผลต่อระบบงาน เช่น  
การรองรับนักศึกษาต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2. การรับฟังความคิดเห็นของ “ลูกค้า” เช่น นักศึกษา (ผู้ใช้บริการจากนอกศูนย์ฯ) บุคลากรของ
ศูนย์ฯ (ลูกค้าภายใน) เป็นต้น ยังเป็นในรูปแบบตั้งรับ (passive) จึงควร 
       2.1 เพ่ิมการกระตุ้นบุคลากรให้แสดงความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ที่อยู่
ในตัวบุคลากรมาเป็นตัวเลือกในการปรับปรุงและและพัฒนา 

2.2 เพ่ิมช่องทางในการให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย 
 
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชุมระดมความคิดจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ของ 
ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือพิจารณาปรับวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารฯ ในแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
แนวทางการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาฉบับใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
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2. การรับฟังความคิดเห็นของ “ลูกค้า” เช่น นักศึกษา (ผู้ใช้บริการจากนอกศูนย์ฯ) บุคลากรของ
ศูนยบ์รรณสารฯ (ลูกค้าภายใน) 

2.1 ก าหนดให้มีการประชุมภายในฝ่าย เพ่ือให้บุคลากรได้มี โอกาสพบปะพูดคุย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ิมเติมจากการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงาน
ศูนย์บรรณสารฯ และผู้บริหารในกิจกรรม “ผอ.พบพนักงาน” นอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นครั้งคราวเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกระดับได้เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

2.2 เพ่ิมกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ  เช่น  
การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการ 
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ส่วนที่ 2   
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 

 
2.1  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1   :   บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน 

 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบั ติ งานประจ าปี  
ทีส่อดคล้องกับระดับสถาบัน 

 

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการด าเนินงาน   : 
 รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
        ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ นโยบาย และก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ และ
สามารถถ่ายทอดแผนและนโยบายไปสู่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  
ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการบริหารงานให้บุคลากร
ได้รับทราบด้วยการจัดให้มีการประชุมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่าน e-mail เว็บไซต์ 
ศูนย์บรรณสารฯ ส าหรับด้านแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 
โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าศึกษาข้อมูลไดต้ลอดเวลา 
 

รายการหลักฐาน 1.1.1 
        ภาพหน้าจอเผยแพร่ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม” และ “แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559” หน้า 101  

 
2. 

 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
        นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมเป็น
คณะท างานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ เช่น คณะท างานส ารวจหนังสือประจ าปี คณะท างาน  
จัดสัมมนาประจ าปีเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะท างานกิจกรรม 5ส  คณะท างานประหยัด
พลังงานและส านักงานสีเขียว คณะท างานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะท างาน
โครงการพี่ช่วยน้อง คณะท างานท าบุญศูนย์บรรณสารฯ การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น โดยผู้บริหารจะมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งผู้บริหารจะให้ค าปรึกษาแนะน าและพิจารณารับทราบผล
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดส่งให้บุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการท างานที่ประสาน
เชื่อมโยงกันภายในหน่วยงานและระหว่างห้องสมุดต่างๆ 
 

รายการหลักฐาน 1.1.2-1  
        ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ภายในประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 103 
 



13 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  
 รายการหลักฐาน 1.1.2-2 

        ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ภายนอกท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาส่งบุคลากรไป
เป็นคณะท างาน หน้า 105 
รายการหลักฐาน 1.1.2-3  
        หนั งสือเชิญประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุด  
ครั้งที่ 2/2559 หน้า 107 

 
3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
        ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยให้เข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติ งานกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้น 
 

รายการหลักฐาน 1.1.3 
        ภาพการจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หน้า 109 
 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์
และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
        ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน ในด้านการติดตาม
และประเมินผล ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ จะมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยหัวหน้าฝ่ายต้องรายงานผล
การด าเนินงานของฝ่ายให้ผู้อ านวยศูนย์บรรณสารฯ ทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ ผู้อ านวยการ 
ศูนย์บรรณสารฯ มีระบบการบริหารจัดการภายในโดยอาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติ ตามพันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาท าหน้าที่ดูแลก ากับ
ด้านนโยบายและแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าและพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน 
 

รายการหลักฐาน 1.1.4  
        รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 111  
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

5. 
 

ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ผู้บริหารจะบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอ
ภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ เป็นต้น เช่น ผู้บริหารได้มีการส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพ่ือที่จะได้จัดบริการที่ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงมีแนวทางในการ
จัดการข้อร้องเรียน 
 

รายการหลักฐาน 1.1.5-1  
        แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้า 121 
รายการหลักฐาน 1.1.5-2  
        แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 123 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.2   :   กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ     
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุก

ภารกิจของหน่วยงาน 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน   : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

1. 
 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิ ธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
ศูนย์บรรณสารฯ มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มี 
การประชุมหัวหน้าฝ่ายเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 พ.ศ. 2555-2564 
 

รายการหลักฐาน 1.2.1-1  
        เอกสารยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
(พ.ศ. 2555-2559) หน้า 125 
รายการหลักฐาน 1.2.1-2  
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555–2564 หน้า 143 
รายการหลักฐาน 1.2.1-3 
        เอกสารความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 หน้า 145 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
        ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ  ให้แก่บุคลากร 
ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับทราบจากการจัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ทุกคน
จากการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย และการประชุมภายในฝ่าย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและผลผลิตเพ่ือให้
การด าเนินงานจากแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  รวมถึงการเผยแพร่เอกสารแผนกลยุทธ์ไว้  
ณ มุมสุขใจ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้ด้วยตนเอง และ
มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ 
 

รายการหลักฐาน 1.2.2  
        ภาพมุมสุขใจ และหน้าจอเผยแพร่แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555-
2559 หน้า 147 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
      มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจหลักของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ 

        1) พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
        2) บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคม 
        3) บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
            การวิจัยและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

            4) พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

รายการหลักฐาน 1.2.3-1  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.1.4  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 111 
รายการหลักฐาน 1.2.3-2  
        เอกสารรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การ (รายไตรมาส) ประจ าปี  
งบประมาณ 2558 หน้า 149 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพ่ือใช้วัด
ความส าเร็จและติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

รายการหลักฐาน 1.2.4  
       ใช้รายการหลักฐาน 1.2.1 -1 : เอกสารยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (พ.ศ. 2555-2559) หน้า 125 

 
5. 

 
มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
        มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครบทุกภารกิจและ
มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเป็นประจ าในรูปแบบของรายงานประจ าปี 
 

รายการหลักฐาน 1.2.5  
        ภาพหน้าจอเผยแพร่รายงานประจ าปีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 165 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
        มีการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับทราบในที่
ประชุมทุกครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะรายงานไตรมาสและรายงานการใช้
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 

     รายการหลักฐาน 1.2.6-1  
            รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ครั้งที่  1/2558  
     หน้า 167 
     รายการหลักฐาน 1.2.6-2  
           ใช้รายการหลักฐาน 1.2.3-2 : เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
     (รายไตรมาส) ประจ าปีงบประมาณ 2558 หน้า 149 
 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อพิจารณา 
        มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลในระบบรายงาน
ผลแผนปฏิบัติในระบบของส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์บรรณสารฯเพ่ือพิจารณาปรับปรุง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ 
ศูนยบ์รรณสารฯ 
 

รายการหลักฐาน 1.2.7  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.2.6-1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ครั้งที ่1/2558 หน้า 167  

 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 
ศูนย์บรรณสารฯ จากการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 
  วาระท่ี 5.1 การจัดกิจกรรมแนะน าส่วนกิตติการ หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                         ให้กับแขกระดับจังหวัดนครราชสีมา  
  วาระท่ี 5.3 การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

 รายการหลักฐาน 1.2.8-1  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.2.6-1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ครั้งที ่1/2558 หน้า 167 
รายการหลักฐาน 1.2.8-2  
        ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมแนะน าส่วนกิตติการ และกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ หน้า 179 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.3   :   ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ    
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน   : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

1. 
 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน         
        มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 
จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

รายการหลักฐาน 1.3.1  
        เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน หน้า 181 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
         มีความเสี่ยง จ านวน 11 ด้าน ดังนี้ 1) อัคคีภัย  2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย  3) 
ข้อผิดพลาดในการผลิตส าเนาแบบทดสอบของ มทส.  4) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่ให้บริการ
กิจกรรม มทส. เกิดการช ารุดเสียหาย   5) สุขภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน   6) ค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ  7) การสูญหายของ การส่งเงินรายได้  8) การเผยแพร่ภาพยนตร์ เพลง
บนระบบอินทราเน็ตและการให้ยืม  9) ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย  10) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
โสตฯ สูญหาย  11) ข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
 

รายการหลักฐาน 1.3.2  
        เอกสารแผนบริหารความเสี่ยงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(SUT-RM4) หน้า 185 

  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

ในข้อ 2 
        คณะท างานบริหารความเสี่ ยงประจ าหน่วยงาน มีการประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง เสนอไปยังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามข้ันตอน 
 

รายการหลักฐาน 1.3.3  
        เอกสารแผนบริหารความเสี่ยงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(SUT-RM1) หน้า 187 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

4. 
 

มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
        คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกัน จัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยง โดยจัดระดับความเสี่ยงสูงน าเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตามแผน ให้สามารถ 
ลดความเสี่ยงลง 
 

รายการหลักฐาน 1.3.4 
        รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (SUT-RM6 และ SUT-RM7) หน้า 193 

 
5. 

 
มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
        คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลั ยได้ วิ เคราะห์ ความเสี่ ยงภายใน 
ของศูนย์บรรณสารฯ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ หากปัจจัยใดมีความเสี่ยงสูง 
จะด าเนินการทันทีแต่หากความเสี่ยงใดยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จะมอบหมายให้ หน่วยงานนั้นๆ 
ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแผน โดยจะมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม  
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นไตรมาสที่ 2 และสิ้น 
ไตรมาสที่ 4 
 

รายการหลักฐาน 1.3.5  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.3.4 : รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SUT-RM6 และ SUT-RM7) หน้า 193 

 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้น าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย น าไปปรับวิเคราะห์ เพ่ือปรับแผนความเสี่ยงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เพ่ือจะได้จัดท ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอาคารบรรณสารต่อไป 
รายการหลักฐาน 1.3.6  
        เอกสารค าของบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือของบประมาณส าหรับจัดท ากรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย อาคารบรรณสาร หน้า 197 
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การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.4   :   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผล 
การด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น 

ข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ  

แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ไม่มี 
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 

การด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน 

ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 

เป็นไป/ในทิศทาง 
ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

3 + มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่า 

ที่เกณฑ์ก าหนด 
ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาระบบ 

4 + มีการ 
ด าเนินงานที่ดี 

ต่อเนื่องส่งผลให้ 
การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ)  

หรือเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

 
แนวทางในการประเมิน :    
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มีช่องทาง

หลากหลายในการรับข้อมูล) 
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียงเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
1.  ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและคณาจารย์ 

-  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

-  ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ตามบริบทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
   - บุคลากรสายสนับสนุนในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน   : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและคณาจารย์ 
           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีระบบและกลไลการด าเนินงาน (P : Plan) โดยมีการ
ส ารวจความพึงพอใจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของนักศึกษาและ
คณาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการส ารวจในประเด็นด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับห้องสมุด ดังนี้   

1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ   
2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
3) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ   
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
5) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย   
6) ด้านการประชาสัมพันธ์  
7) ด้านบริการสื่อการศึกษา 

         เพ่ือจะได้น าข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและคณาจารย์มาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

ในการด าเนินการส ารวจ (D : Do) ศูนย์บรรณสารฯ มีการก าหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1) ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 
2) แบบฟอร์มเสนอความต้องการ 
3) จดหมาย 
4) โทรศัพท์ 
5) โทรสาร 
6) สื่อประชาสัมพันธ์ 
7) แบบส ารวจความพึงพอใจ/แบบรับความคิดเห็น 
8) E-Mail ศูนย์บรรณสารฯ 
9) Website ศูนย์บรรณสารฯ 
10) Facebook ศูนย์บรรณสารฯ 
11) กล่องรับฟังความคิดเห็น 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับและความพึงพอใจของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้มีดา้นต่างๆ อยู่ในระดับ 4.02 (คะแนนเต็ม 5)  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

        ซึ่งจากผลการประเมิน (C : Check) ความพึงพอใจและข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและ
คณาจารย์ พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียงพอจ านวนที่นั่งอ่าน
ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.9 จากคะแนนเต็ม 5)  
และเป็นความพึงพอใจที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ จึงด าเนินการ
แก้ไขโดยการน าโต๊ะพับขนาดเล็กมาให้บริการกับผู้รับบริการและเพ่ิมชุดโต๊ะเก้าอ้ีบริเวณรอบอาคาร
บรรณสารเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่านส าหรับผู้รับบริการ 
       ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไก (A : Act) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่ได้มีการน า
ข้อมูลไปเทียบเคียงกับคู่เทียบ แต่ก็มีการติดตามความคิดเห็นของผู้รับบริการในเรื่องคุณภาพการ
จัดบริการด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดวิธีการที่เป็นระบบในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น แบบสอบถาม/แบบประเมิน การสัมภาษณ์ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้รับบริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 1.4.1-1   
        ใช้รายการหลักฐาน 1.1.5-1 : แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน้า 121 
รายการหลักฐาน 1.4.1-2   
        ใช้รายการหลักฐาน 1.1.5-2 : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา หน้า 123 
รายการหลักฐาน 1.4.1-3   
       ตารางที่ C-11-1 : ความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 หน้า 201 

 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ตามบริบทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   

      บุคลากรสายสนับสนุนในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการก าหนดภาระงาน (Job Description) ให้แต่ละ

บุคคลอย่างที่ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจ าทุกๆ 4 เดือน 
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
โดยที่ ผ่ านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบุ คลากรจ านวน 2 คน ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งให้  
เป็นบรรณารักษ์ช านาญการ มีการมอบรางวัลและการยกย่องชมเชยเพ่ือให้เป็นขวัญและก าลังใจ 
แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยรับรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าปีของมหาวิทยาลัย มีการสร้างสภาพแวดล้อมและ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

บรรยากาศในการท างาน เช่น จัดมุมสุขใจ จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในวันปีใหม่ กิจกรรม
ท าบุญประจ าปีของศูนย์บรรณสารฯ 

 นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีแผนระบบและกลไกการด าเนินงาน (P : Plan) โดยมีการ
ส ารวจและวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและประจ าฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองของพนักงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ต้ องกับ
ความต้องการของตนเอง  

บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโดยผ่าน
หัวหน้าฝ่าย หรือจากการจัดกิจกรรม “ผอ.ศบส. พบพนักงาน” ที่ เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนมาพบประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหรื อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

ในการด าเนินการจริงตามระบบกลไก (D : Do) มีการส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 139 ครั้ง  
มีการประชุมประจ าฝ่ายต่างๆ ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับพนักงานในแต่ละฝ่าย 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน (C : Check) พบว่า บุคลากรที่ไปอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน เมื่อกลับมาปฏิบัติงานแล้ว สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้กับงานที่ได้รับ
มอบหมาย และได้มีการท าสรุปผลการไปอบรมเพ่ือน าเข้ามาแบ่งปันให้กับบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ 
โดยเก็บไว้ที่มุมสุขใจ  

ปัญหาในการปฏิบัติงานได้รับการแก้ไขด้วยดี โดยผ่านทางการหารือกับหัวหน้าฝ่ายและหรือ
ผู้อ านวยการหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับฝ่าย และมีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทราบ 

การปรับปรุงพัฒนาระบบกลไก (A : Act) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการวิเคราะห์
และตรวจสอบการด าเนินงานพบว่า บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ยั งขาดทักษะด้านการสื่อสาร  
(การพูด) ภาษาอังกฤษ โดยสาเหตุเกิดจากความวิตกกังวลในการพูด กลัวการพูดผิด ซึ่งทาง 
ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการปรับปรุงแผน/กลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มีทักษะ
ด้านการสื่อสาร (การพูด) ภาษาอังกฤษ เช่น จัดอบรมพิเศษส าหรับการพูดภาษาอังกฤษ 
       

รายการหลักฐาน 1.4.2-1   
        แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 หน้า 205 
รายการหลักฐาน 1.4.2-2  
        ตัวอย่างเอกสารรายงานการประชุมของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หน้า 207 
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การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

2 + มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไปในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3 คะแนน 3 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.5   :   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ      
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :    ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

3. มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ จ ากความรู้  ทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ผลการด าเนินงาน   : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

1. 
 

มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยคณะท างานการจัดการความรู้ประจ า 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย 6 ฝ่าย 
และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นฝ่ายบริการสารสนเทศ  
จึงด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง โดยก าหนดประเด็นความรู้ 5 
ประเด็น คือ 1) ตู้ยืมด้วยตนเอง (Self Checkout)  2) ผู้รับบริการ  3) ผู้ให้บริการ  4) เอกสาร/สื่อ
แนะน าการใช้งาน  5) ปัญหาอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการให้บริการยืมด้วย
ตนเอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายการหลักฐาน 1.5.1-1 
        เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
หน้า 211 
รายการหลักฐาน 1.5.1-2 
        แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง หน้า 213 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
        มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ จ านวน 10 คน และ
บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากฝ่ายต่างๆ ที่มาปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์บริการ
สารสนเทศ   
 

รายการหลักฐาน 1.5.2  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.5.1-2 : แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการ 
ยืมด้วยตนเอง หน้า 213 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

3. 
 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่ายบริการสารสนเทศ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการยืมด้วยตนเอง  

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ และบุคลากรจาก
ฝ่ายต่างๆ ที่มาปฏิบัติงานบริการสารสนเทศ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการยืม
ด้วยตนเอง  

3. จัดท ารายงาน “การจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง”  
4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ไว้ ณ เคาน์เตอร์ 

บริการสารสนเทศ และมุมสุขใจ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
 

รายการหลักฐาน 1.5.3-1  
        ปกรายงาน “การจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง” หน้า 217 
รายการหลักฐาน 1.5.3-2  
        ตัวอย่างภาพการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง หน้า 219 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
        มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ด้วยหลายช่องทาง ดังนี้ 1) ใบรับความคิดเห็นต่อ
บริการยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) เป็นรายเดือน  2) จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3) การจัดท าแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการยืมด้วยตนเอง  (ส าหรับเจ้าหน้าที่ )  
4) รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการยืมด้วยตนเองจากหน่วยงาน/ห้องสมุดอ่ืนๆ เช่น เอกสาร
แนะน าการใช้บริการ การแสดงผลที่หน้าจอ ขั้นตอนการใช้งาน ปัญหาในการให้บริการ เป็นต้น 
 

รายการหลักฐาน 1.5.4-1  
        ตัวอย่างใบรับความคิดเห็นต่อบริการยืมด้วยตนเอง (Self Checkout) รายเดือน หน้า 221 
รายการหลักฐาน 1.5.4-2 
        ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการยืมด้วยตนเอง (ส าหรับเจ้าหน้าที่) หน้า 223 
รายการหลักฐาน 1.5.4-3  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.5.3-1 : ปกรายงาน “การจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วย
ตนเอง” หน้า 217 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

5. 
 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
        มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีการรับความคิดเห็นต่อ
บริการยืมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ และน ามาปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุง
หน้าจอตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง เพ่ือให้แสดงผลด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายและผู้รับบริการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในฝ่าย มีการ
ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารฯ และบริษัทผู้จัดจ าหน่ายตู้ยืม
หนังสือด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงการให้บริการอยู่เป็นประจ า 
 

รายการหลักฐาน 1.5.5-1  
        ตัวอย่างภาพการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง หน้า 227 
รายการหลักฐาน 1.5.5-2  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.5.3-1 : ปกรายงาน “การจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วย
ตนเอง” หน้า 217 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.6   :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
   ข.  การเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ    
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามพันธกิจของ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยครอบคลุมภารกิจหลักของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและหรือภายนอก 
ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

 

 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

1. 
 

มีแผนระบบสารสนเทศ 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการแนวทางเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตัดสินใจ ด้านการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม 
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ ได้
มาตรฐานสากล 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

        แนวทาง 1.1 ส่งเสริมการใช้ระบบ ICT ในการสร้างคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น การผลิต Virtual Learning, E-Classroom, E-Courseware, SUT Kiosk for M-Learning เป็นต้น 
        แนวทาง 1.3 สนับสนุน และส่งเสริมการใช้ระบบ E-Library เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพสูงสุด 
        แนวทาง 1.8 ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Open Source Software เพ่ือการเรียนการสอน 
 

รายการหลักฐาน 1.6.1  
        แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ปรากฎ
ในหน้า 42 ของเอกสาร หน้า 229 

 
2. 

 
มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามพันธกิจของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาโดยครอบคลุมภารกิจหลักของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
        ศูนย์บรรณสารฯ มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 5 ระบบ 
แบ่งเป็น 

1) ระบบฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนา จ านวน 3 ระบบ ได้แก่  
- ฐานข้อมูลคลังข้อสอบเก่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการ 
  ข้อสอบเก่าย้อนหลังซึ่งสามารถเข้าใช้ได้เฉพาะภายในอาคารบรรณสารเท่านั้น 
- ระบบจองห้องค้นคว้า ให้บริการจองห้องค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มล่วงหน้า 2 วัน  
  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง 
- ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ให้บริการองค์ความรู้และผลงานของคณาจารย์  
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปดิจิทัลที่เป็นเอกสาร
ฉบับเต็ม ประกอบด้วยต ารา งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน 
คู่มือรายงานการประชุม/สัมมนา ฯลฯ ผู้รับบริการสามารถ สืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

2)  ระบบฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดหาและให้บริการ จ านวน 2 ระบบ ได้แก่  
- ฐานข้อมูล Video on Demand ให้บริการรับชมภาพยนตร์ สารคดี และเทป 
  บันทึกการเรียนการสอน โดยผู้รับบริการสามารถสืบค้นและรับชมผ่านเครือข่าย 
  อินเทอร์เน็ต ส าหรับภาพยนตร์ สารคดีสามารถรับชมได้เฉพาะที่ศูนย์บรรณสารฯ  
  ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต  กรณีเทปบันทึกการเรียนการ 
  สอนรับชมได้ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ACM, ASTM, ACS, Academic Search  
Premier, SCOPUS, ScienceDirect เป็นต้น  

       

รายการหลักฐาน 1.6.2  
        ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน หน้า 231 

 
3. 

 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
        ศูนย์บรรณสารฯ มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจและการรับข้อเสนอแนะหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ใบประเมินความพึงพอใจที่จัดไว้ให้ตามจุดต่างๆ ของ
ห้องสมุด ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook, e-mail โทรศัพท์ เป็นต้น 
 

รายการหลักฐาน 1.6.3  
        ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หน้า 233 
 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
        ศูนย์บรรณสารฯ มีการน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ เช่น การพัฒนาระบบ
จองห้องค้นคว้าให้สามารถเชื่อมต่อชั่วโมงการจองได้อัตโนมัติ โดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องลงมา
ติดต่ออีกครั้งเมื่อหมดการจองในช่วงแรก 
 

รายการหลักฐาน 1.6.4  
        ภาพหน้าจอระบบจองห้องค้นคว้า หน้า 235 

 
5. 

 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
        มีการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ในรูปเอกสารฉบับเต็ม  
ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://dcms.thailis.or.th  
ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการ  Thai Digital 
Collection นอกจากนี้ยังมีการ Back up เนื้อหาของฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ไปยัง Server ของศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 
ชั่วโมงท่ี http://library.sut.ac.th/clremsite/information_self_access_learning.php 
 

รายการหลักฐาน 1.6.5  
        ภาพหน้าจอการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้า 237 
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การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.7   :   คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง 

ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/  

ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล 
การวิเคราะห์ 

การด าเนินงาน 
เทียบกับ
เป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน 
ของระบบดีท าให้ 
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม 
เป้าหมายที่

ก าหนด 

3 + มีผลการ 
ด าเนินงาน
เหนือกว่า 

ที่เกณฑ์ก าหนด 
ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้ 

การด าเนินงาน
เทียบเทา่ 

หรือสูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน าระดับ 
ประเทศ) หรือเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

 
ประเด็นการประเมิน : 

 เกณฑ์มาตรฐาน 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน  (ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ  ด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ 
สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
3. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน   : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

1. 
 

การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดท าแผนเกี่ยวกับบุคลากรโดยการวิเคราะห์อัตราก าลังคน 
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังคนในอนาคต ให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงาน เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเปิดรับสมัครบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนด และปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมและสัมมนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น คณะท างานเครือข่ายด้านห้องสมุด และด้านสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์
 

รายการหลักฐาน 1.7.1-1  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.4.2-1 : แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 หน้า 205  
รายการหลักฐาน 1.7.1-2  
        โครงสร้างอัตราก าลังของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 239 
 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่างๆ  
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ และด าเนินการเสนอเรื่องไปยัง
ส่วนการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตามที่ 
ศูนย์บรรณสารฯ ต้องการ โดยในปี 2558 ได้เปิดรับสมัครพนักงานห้องสมุด จ านวน 1 อัตรา  
 

รายการหลักฐาน 1.7.2  
        ประกาศรับสมัครพนักงานห้องสมุด หน้า 241 

  

3. 
 
 
 
 

การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการก าหนดภาระงาน (Job Description) ให้แต่ละ
ต าแหน่งงานชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจ า 
ทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการประเมิน 
จากระดับหัวหน้าฝ่าย และระดับผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนีห้ากบุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะมีการพูดคุย เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขระหว่างบุคลากร หัวหน้าฝ่าย 
และผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ  

 

รายการหลักฐาน 1.7.3  
        ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล หน้า 245 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

4. 
 

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการทีจ่ัดโดยศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้พนักงาน 
โดยมีการส ารวจและวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและประจ าฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะส ารวจ
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตนเอง มีการส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ศึกษา 
ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ เช่น การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของคณะท างานเครือข่าย
ห้องสมุด การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ดิจิตอลที่ทันสมัย เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา 
การให้บริการงานผลิตเอกสารกลางของศูนย์บรรณสารฯ เป็นต้น 
          นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้น าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมสัมมนา มาใช้พัฒนาการท างานก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยให้การท างานและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 1.7.4-1  
        จ านวนกิจกรรมและรายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   
ปีการศึกษา 2558 หน้า 247 
รายการหลักฐาน 1.7.4-2  
        เอกสารการเข้าร่วมการประชุมและจัดกิจกรรมของกลุ่มงาน PULINET หน้า 261 
รายการหลักฐาน 1.7.4-3  
       เอกสารรายงานการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หน้า 263 
 

5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้ รับการ
ยอมรับ เพื่อให้การด าเนินการด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
        มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Path) โดยที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากรจ านวน 2 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นบรรณารักษ์ช านาญการ รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการยกย่องชมเชยเพ่ือให้เป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมของหน่วยงาน โดยการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย เช่น ในปี 2558 นายณรงค์ สุบงกช บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการคัดเลือก
เป็นพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มต าแหน่งงาน
เชิงวิชาชีพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
 

 

รายการหลักฐาน 1.7.5  
        รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น  
ได้รับ แต่งตั้งเป็นบรรณารักษ์ช านาญการ และได้รับรางวัล หน้า 269 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน

ของระบบดีท าให้เกิดผล
เป็นไปในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (3) +  
มีผลการด าเนินงานเหนือกว่า 
ที่เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้เกิด

การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 3 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.8   :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

  
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ทุกระดับและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและ
ผู้บริหารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่ งชี้ เพ่ิมเติมตามภารกิจของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะคณาจารย์  นักศึกษา และผู้ รับบริการตามภารกิจของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หรือภายนอกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ 
และพัฒนาการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกระดับและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพประจ าศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ  
และเป็นตัวแทนในการประสานงานรวบรวบข้อมูลและรายการหลักฐานจากแต่ละฝ่ายของ 
ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการจัดท าคู่มือ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของศูนย์บรรณสารฯ และรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 1.8.1  
       เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 271 

 

2. 
 

มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้บริหารของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
        มีการน าเสนอตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะท างานประกันคุณภาพประจ าศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีรองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็น
ประธานและน าเสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารฯ 
ให้ความเห็นชอบ 
 

รายการหลักฐาน 1.8.2  
       เอกสารหนังสือเวียนมติรับรองรายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
หน้า 273 
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3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
        มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของศูนย์บรรณสารฯ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยน า 
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมาจากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับภารกิจหลักของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้ งนี้ สามารถดูเกณฑ์ประเมินได้ที่ URL: 
http://library.sut.ac.th/qa/files/other/PULINET-kpi.pdf 
 

รายการหลักฐาน 1.8.3  
        เอกสารตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม หน้า 275 

 
4. 

 
มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
        มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารฯ ทุกปี เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในศูนย์บรรณสารฯ และจาก
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนย์บรรณสารฯ 
และมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือใช้ปรับปรุง
คุณภาพการท างานและการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ 
 

รายการหลักฐาน 1.8.4-1  
        ปกรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 หน้า 277 
รายการหลักฐาน 1.8.4-2 
        เอกสารรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 หน้า 279 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

5. 
 

 

มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
        มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน เพ่ือพัฒนาการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ทุกตัวบ่งชี้ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีอยู่
โดยเฉพาะหนังสือ และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงตัวผู้รับบริการมากขึ้น ได้แก่กิจกรรม 
            - การมอบของที่ระลึกแก่ผู้รับบริการที่มีรายการยืมสูงสุด 5 อันดับแรกของเดือน 
            - ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริการสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริเวณเคาน์เตอร์ Information 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมองเห็นได้ง่าย 
            - มุม Read Me น าหนังสือที่น่าสนใจมาจัดแสดงบริเวณโถงชั้น 1 เพ่ือให้ผู้รับบริการ
มองเห็นได้ง่าย  
 

รายการหลักฐาน 1.8.5  
        ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และจุดบริการส่งเสริมการอ่านและยืมทรัพยากรสารสนเทศ หน้า 287 

 
6. 

 
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 
        มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ เช่น 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระบบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าไตรมาสของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 1.8.6  
        ภาพเว็บไซต์เผยแพร่เอกสารประกันคุณภาพประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
หน้าจอการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หน้า 289 

 
7. 

 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้รับบริการตามภารกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
        ผู้รับบริการศูนย์บรรณสารฯ สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้ให้บริการ และบริการต่างๆ เพ่ือที่
ศูนย์บรรณสารฯ จะได้น ามาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการมากที่สุด 
 

รายการหลักฐาน 1.8.7  
        ตัวอย่างแบบเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 291 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือภายนอก 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกัน 
        มีเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 
ศูนย์บรรณสารฯ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เช่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
ส่วนภูมิภาค (PULINET) นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ยังเป็นตัวแทนคณะท างาน 
ฝ่ายต่างๆ ของข่ายงานฯ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยข่ายงานฯ เช่น ประชุม เสวนา เป็นต้น  
 

รายการหลักฐาน 1.8.8-1  
         บันทึกเชิญเข้าร่วมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดกระบวนการหลัก หน้า 293 
รายการหลักฐาน 1.8.8-2  
        ใช้รายการหลักฐาน 1.1.2-3 : หนังสือเชิญประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ด าเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2559 หน้า 107 

 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
        มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาโดย
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโดยมีผู้แทนในคณะท างานดังกล่าว เกณฑ์มาตรฐานเป็นคู่มือและกรอบแนว
ทางการพัฒนาระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ร่วมกันและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการด าเนินงาน และใช้เทียบเคียงเพ่ือ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบ  การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ 1) ประสิทธิผลการด าเนินงาน 2) ประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน 3) การบริหารและการจัดการ และ 4) การสร้างความ
ร่วมมือ แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านการบริการห้องสมุด 2) ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4) ด้านการบริหาร
จัดการ 5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 6) ด้านการบริการวิชาการ โดยแบ่งเป็น 15 
องค์ประกอบย่อย และ 33 ตั วบ่ งชี้ คุณภาพ  ทั้ งนี้ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบเดียวกัน และใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่างๆ ของห้องสมุดร่วมกัน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และศูนย์บรรณสารฯ จะ
ได้น ามาใช้ในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในองค์ประกอบที่ 2 (รายละเอียดหลักฐานสามารถ
เข้าดูได้ที่ http://library.sut.ac.th/qa/) 
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 รายการหลักฐาน 1.8.9-1  
        ภาพเว็บไซต์เผยแพร่เอกสารประกันคุณภาพประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
หน้า 295 
รายการหลักฐาน 1.8.9-2 
        ปก “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” หน้า 297 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(9 ข้อ) 
5 คะแนน 8 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1  :    สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผล 
การด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น 

ข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ  

แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ไม่มี 
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 

สามารถ/มีผลการ 
วิเคราะห์ 

การด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล 

เป็นไป/ 
ในทิศทางตาม 

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

3 + มีผลการ 
ด าเนินงาน 

เหนือกว่าที่เกณฑ์ 
ก าหนดส่งผลให้ 
เกิดการพัฒนา 

ระบบ 

4 + มีการ 
ด าเนินงานที่ดี 
ต่อเนื่องส่งผล 

ให้การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ)  

หรือเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

 
ประเด็นในการประเมิน   : 

 ประเด็นในการประเมิน 
1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย 

(ห้องเรียนห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัย ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์) 
2. มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning เพียงพอ

และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ 
3. สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

  

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย 
(ห้องเรียนห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัย ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์) 
1.1 บริการห้องสมุด มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  ที่ทันสมัยและเพียงพอ  
เพ่ือสนับสนุนผู้รับบริการ ได้แก่ 

1) ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง จ านวน 4 เครื่อง  
2) ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง จ านวน 8 เครื่อง  
3) เครื่องพิมพ์ส าหรับบริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร จ านวน 4 เครื่อง  

                แบ่งเป็นเครื่องพิมพ์ขาว-ด า จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สี จ านวน 2 เครื่อง  
4) จุดให้บริการเครื่องสแกนเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
5) บริการ Ask a Librarian โดยใช้ IP video phone เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรแจ้ง 

                ปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการให้บริการ จ านวน 5 จุด  
6) ให้บริการ Quicktionary จ านวน 10 เครื่อง และ CyberDict 8 plus จ านวน 20  

                 เครื่อง ส าหรับแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
7) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 20 เครื่อง และ eBook  reader จ านวน 10  

                เครื่อง ส าหรับใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
8) iPod จ านวน 10 เครื่อง  
9) Mini Projecter จ านวน 2 เครื่อง  
10) ทีวีให้บริการในห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการทบทวนบทเรียน 

                    และน าเสนอผลงาน  
11) โคมไฟ จ านวน 10 อัน 
12) ปลั๊กพ่วงสายไฟ จ านวน 26 อัน 
13) กระเป๋าใส่หนังสือ จ านวน 40 ใบ  
14) บริการร้านถ่ายเอกสาร ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1  

 
        มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบด้วย 

1) จัดพื้นที่นั่งอ่านและค้นคว้า ทั้งท่ีเป็นสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล ได้แก่ 
     - พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้า อาคารบรรณสาร ชั้น 1-4 เปิดบริการตามวันเวลาท าการ 
       ของห้องสมุด     
     - พ้ืนที่บริเวณโถงด้านล่าง และพ้ืนที่โดยรอบของอาคารบรรณสาร ชั้น 1 เปิดบริการ  
       24 ชั่วโมง ทุกวัน 
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    - ห้องส าหรับอ่านและค้นคว้า ได้แก่ ห้องค้นคว้าเดี่ยว จ านวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม  
      จ านวน 12 ห้อง ห้อง Silent Zone จ านวน 3 ห้อง (ห้อง Silent Zone 1 และ 2  
      เปิดบริการตามวันเวลาท าการของห้องสมุด และ Silent Zone 3 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง  
      ทุกวัน) ห้อง Information Commons 24 hrs. จ านวน 1 ห้อง เปิดบริการ 24  
      ชั่วโมง ทุกวัน 
2) ห้อง Bookstore จ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ต ารา สมุด และของ 
    ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) บริการเชื่ อมต่ออิน เทอร์ เน็ ตด้ วย  Wireless Network และแบบ  Local Area  
    Network (LAN) ครอบคลุมทุกชั้นทั่วพื้นที่อาคารบรรณสาร 

 
1.2 บริการสื่อการศึกษา  มีการจัดหาและให้บริการอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ มี
การจัดสรรติดตั้งใหม่และทดแทนของเดิม ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม ห้องเรียนปฏิบัติการ และ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 2.1.1  
        ตัวอย่างภาพสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย หน้า 299 
 

2. มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning 
เพียงพอและทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบริการห้องสมุดและบริการอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและ
เพียงพอ ประกอบด้วย 
1. บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ และสิ่งไม่ตีพิมพ์ เช่น หนังสือ ต าราวิชาการ วารสาร 

นิตยสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
4. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการช่วยเหลือผู้รับบริการรายบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการค้นหาสารสนเทศที่ผู้รับบริการต้องการ จาก
หนังสืออ้างอิงและแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ และระบบออนไลน์ รวมทั้งการแนะน า/สอนการเขียนและการจัดการบรรณานุกรม
และการอ้างอิง 
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5. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าเชิงลึก/เฉพาะสาขา รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนในการ 
ท าวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และระบบออนไลน์ 

6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 
ที่ไม่มีจัดเก็บหรือให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ โดยศูนย์บรรณสารฯ จะเป็นผู้ติดต่อขอยืม 
หรือขอท าส าเนาเอกสารจากห้องสมุดอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ  
8. บริการแจ้งเตือนก่อนครบก าหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
9. บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่จัดให้ส าหรับผู้รับบริการที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่ผู้อ่ืนได้ขอยืมไปแล้วและยังไม่ครบก าหนดส่ง ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถจองได้ด้วยตนเองผ่าน SUTCat 
หรือแจ้งความจ านงได้ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 

10. บริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 11. บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน 

12. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเป็นสมาชิก เช่น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เป็นต้น โดยผู้รับบริการสามารถสืบค้น
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย
เสมือน (Virtual Private Network - VPN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

13. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (Online Public Access 
Catalog - OPAC) นอกจากผู้รับบริการจะสามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในศูนย์บรรณสารฯ แล้ว ผู้รับบริการยังสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้สร้าง 
Link เชื่อมโยงไว้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ  ผู้รับบริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual 
Private Network - VPN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

14. บริการ Video on Demand เป็นบริการรับชมภาพยนตร์ สารคดี และเทปบันทึกการเรียนการ
สอน โดยผู้รับบริการสามารถสืบค้นและรับชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 

15. ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. (SUTIR) ให้บริการเอกสารฉบับเต็มผลงานคณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร
ประกอบการสอน คู่มือ รายงานการประชุม/สัมมนา ผู้รับบริการสามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

http://library.sut.ac.th/clremsite/files/services_library/dd.pdf
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16. เอกสารประกอบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวบรวมเอกสารประกอบการ
สอนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 

17. จัดให้มีบริการข้อมูลเฉพาะด้าน พร้อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
1) บริการมุม SET Corner ให้ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน  
2) บริการมุม STI Corner ให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3) มุมสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคราชศึกษาและจังหวัดนครราชสีมา 
4) บริการมุม ASEAN Corner เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
5) บริการมุมสิทธิมนุษยชนศึกษา ให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และหน้าที่ของ

ประชาชน  
18. ให้การศึกษาแก่ผู้รับบริการ (User Education)  และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ (Library 

Promotion) ด้วยสื่อบริการและกิจกรรม ทั้งภายในศูนย์บรรณสารฯ และภายนอก ดังนี้ 
1) ให้การศึกษาแก่ผู้รับบริการ (User Education) โดย ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด อบรม/

แนะน าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ เช่น อบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

2) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ (Library Promotion) โดย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ ฯลฯ 
- จัดท าโปสเตอร์แนะน าหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ 
- จัดแสดงหนังสือใหม่ท่ีน่าสนใจ 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ 
- จัดท าคู่มือแนะน าการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

19. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการสืบค้นสารสนเทศและ
พิมพ์ผล จ านวนทั้งสิ้น 150 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ านวน 4 เครื่อง (ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 40 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ในจ านวนดังกล่าวจัดให้บริการ ณ ห้อง 
Online Information Access Room เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-24.00 น. ทุกวัน)  
 

รายการหลักฐาน 2.1.2  
        ตัวอย่างภาพบริการของห้องสมุดที่จัดให้บริการ หน้า 301 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

  

3. สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและมาตรฐาน 
ความปลอดภัย ด้านระบบประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรของ
ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าหน่วยงาน  
เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ดังนี้                      
            - ก าหนดแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 5ส  
            - ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินกิจกรรม 5ส 
            - ส่งเสริมและประสานการด าเนินกิจกรรม 5ส  
            - ติดตามผลการด าเนินการ และรายงานความคืบหน้าการด าเนินกิจกรรมต่อ 
              คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัย 
            - ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
        โดยในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่  17 
กันยายน 2558 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ รักษาความสะอาด สุขอนามัย และ
ความปลอดภัย การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้รับบริการ และการปรับ
พ้ืนที่ท างานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้เป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมตามรูปแบบของส านักงาน   
        นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสงสว่างภายในอาคาร
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เช่น  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศห้องผลิตเอกสารกลางและได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งปัจจุบันศูนย์บรรณสารฯ มีการแต่งตั้ง
คณะท างานประหยัดพลังงานและส านักงานสีเขียวเพ่ือด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ส านักงานสีเขียวต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 2.1.3-1  
        ตัวอย่างภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย หน้า 303 
รายการหลักฐาน 2.1.3-2  
        เอกสารข้อมูลผลงานการด าเนินงาน 5 ส ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 307 
รายการหลักฐาน 2.1.3-3  
        บันทึกขอเข้าพ้ืนทีแ่ละภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องผลิตเอกสารกลาง หน้า 311 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

  

 รายการหลักฐาน 2.1.3-4  
        เอกสาร “การศึกษาคุณภาพอากาศภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี” หน้า 313 
รายการหลักฐาน 2.1.3-5  
        ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประหยัดพลังงานและส านักงานสีเขียวประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา หน้า 315 
รายการหลักฐาน 2.1.3-6  
        ตัวอย่างการก าหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน หน้า 317 
 

 
การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
ของระบบดีท าให้เกิดผล
เป็นไปในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (3) +  
มีผลการด าเนินงานเหนือกว่า 
ที่เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้เกิด

การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 3  คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.2  :  ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ในปีที่ประเมิน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
 

สูตรในการค านวณ  : 
 

จ านวนขั้นตอนการให้บริการที่ลดลง 
x 100 

จ านวนขั้นตอนการให้บริการทั้งหมด 
 
 

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 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
  

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการทบทวนบริการหรือกระบวนการท างาน เพ่ือลดขั้นตอน
และลดระยะเวลาที่เสียไปจากกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือใช้เวลามากเกินไป จากการปรับ
กระบวนการดังกล่าวท าให้การบริการมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2558  
มีจ านวน 2 บริการ ดังนี้ 
 

1.  การน าส่งเงินรายได้ 
        มีวัตุประสงค์เพ่ือน าส่งเงินรายได้ท่ีเกิดจากค่าบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้กับส่วนการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลัย 
     1.1 รายละเอียดขั้นตอนเดิม  
           -  แต่ละฝ่ายน าส่งเงินรายได้ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
           -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น าส่งเงินรายได้ให้ส่วนการเงินและบัญชีในวันที่รับเงินหรืออย่างช้า 
               ในวันท าการถัดไป 
     1.2 รายละเอียดขั้นตอนใหม่ 
           -  แต่ละฝ่ายน าส่งเงินรายได้ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
           -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น าส่งเงินรายได้ให้ส่วนการเงินและบัญชี เมื่อมียอดรายได้รวม 5,000 บาท 
              ขึ้นไป ในวันที่รับเงินหรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป กรณีมียอดรายได้รวมไม่ถึง 5,000 บาท  
              จะน าส่งทุกสิ้นสัปดาห์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

     1.3 ข้อดี  
           ลดจ านวนวันที่ต้องเดินทางไปน าส่งเงินรายได้ ซึ่งจะใช้เวลาต่อครั้งเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
2.  แบบรับความคิดเห็นออนไลน์ บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ (DD: Document Delivery) 
        มีวัตุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งข้ึน 
รายละเอียดขั้นตอนเดิม  
     2.1 รายละเอียดขั้นตอนเดิม  
           -  น าส่งทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบันทึกน าส่งและใบรับความคิดเห็น  
           -  แจ้งผลการด าเนินการทาง e-mail 
           -  ผู้รับบริการส่งใบรับความคิดเห็นคืนศูนย์บรรณสารฯ ผ่านระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย  
           -  ฝ่ายบริการสารสนเทศ รวบรวมและส่งใบรับความคิดเห็นให้ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศที ่
              เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.2 รายละเอียดขั้นตอนใหม่ 
           -  น าส่งทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบันทึกน าส่ง 
           -  แจ้งผลการด าเนินการทาง e-mail พร้อมแนบ Link แบบรับความคิดเห็นออนไลน์ 
           -  ฝ่ายบริการสารสนเทศ ดึงข้อมูลรับความคิดเห็นออนไลน์และส่งไฟล์ทาง e-mail ให้ 
              ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.3 ข้อดี  
           ลดระยะเวลาในการส่งและรับคืนแบบรับความคิดเห็น และลดการใช้กระดาษ 
 

รายการหลักฐาน 2.2 
       ตัวอย่างแบบรับความคิดเห็นและหนา้จอส่งแบบรับความคิดเห็นออนไลน์ หน้า 319 
 
 
การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 60 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 50  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.3   :  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่า 4 ช่องทาง 4 ช่องทาง 5 ช่องทาง   6 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 
      7 ช่องทาง 

 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

      เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาจึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 36 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. 

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

10. 
11. 
12. 
13. 

 
14. 
15. 
16. 
17. 

 

จดหมายข่าว  
หนังสือติดต่อราชการ (บันทึกข้อความ)  
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์   
แผ่นพับ   
โทรศัพท์    
e-mail 
SMS 
เว็บไซต์ (เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)   
วีดิทัศน์    
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ศบส. เคาะประตูบ้าน (เจ้าหน้าที่นัดพบอาจารย์ เพ่ือแนะน าบริการต่างๆ ให้อาจารย์ 
ได้รับทราบ) 
สปอร์ตวิทยุ 
กระเป๋าบรรจุหนังสือ 
ที่ค่ันหนังสือ 
จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

 

จอประชาสัมพันธ์ผ่านตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) 
สมุดโน้ต 
เสียงประกาศสาธารณะภายในอาคารบรรณสาร 
FaceBook 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แนะน าห้องสมุด 
ป้ายธงประชาสัมพันธ์ 
กระเป๋าดินสอ 

 25. 
26. 
27. 

 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

เป้สะพาย 
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบน าเสนอข้อมูลกิจกรรมของ ศบส. ผ่านจอภาพแบบ Realtime ณ ห้องควบคุมโสตฯ  
อาคารเรียนรวม 1 
ป้ายผ้า 
ป้ายเสาธงญี่ปุ่น 
เสื้อ 
ที่รองแก้ว 
แก้วน้ า 
ชุดกาแฟ 
สติ๊กเกอร์ติดรถฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
กระบอกน้ าร้อน 
ริบบิ้น 
 

รายการหลักฐาน 2.3 
        ตัวอย่างภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์ หน้า 321 
 
 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
36 ช่องทาง 5 คะแนน ≥ 20 ช่องทาง  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ี 2.4  :    ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :    ผลผลิต 
 

สูตรในการค านวณ  : 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด x 100 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดในแผนของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

 
ผลการด าเนินงาน   : 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จ านวน 11 กิจกรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ หัวข้อ 
เป้าหมาย 
ตามแผน 

(คน) 

เข้าร่วม 
จริง  
(คน) 

ร้อยละ 
เข้าร่วม 
≥80% 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบ 

เป้าหมาย 
ตามแผน) 

1 อบรมการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ 3,500 3,900 111.43 3,900 111.43 
2 ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะ

สาขาวิชา 
600 859 143.17 859 143.17 

3 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 200 439 219.50 439 219.50 
4 อบรมการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 120 169 140.83 169 140.83 
5 กิจกรรมโต้วาทีน้องใหม่ 200 239 119.50 239 119.50 
6 กิจกรรมพบนักเขียน 100 120 120.00 120 120.00 
7 กิจกรรมเตรียมความพร้อม พนง. ศบส.  

สู่อาเซียน 
58 63 108.62 63 108.62 

8 กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ “ASEAN Culture Festival” 

800 900 112.50 900 112.50 
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ล าดับ หัวข้อ 
เป้าหมาย 
ตามแผน 

(คน) 

เข้าร่วม 
จริง  
(คน) 

ร้อยละ 
เข้าร่วม 
≥80% 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบ 

เป้าหมาย 
ตามแผน) 

9 กิจกรรม ASEAN Day 250 250 100.00 250 100.00 
10 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 20 22 110.00 22 110.00 
11 ฝึกอบรม Research Development with 

Elsevier Online Tools  
20 25 125.00 25 125.00 

รวม 5,868 6,986 128.23 6,986 128.23 
 

        จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 11 กิจกรรม 
มีผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายทุกกิจกรรม และเข้าร่วมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลา
การจัดกิจกรรมร้อยละ 128.23 
 

รายการหลักฐาน 2.4 
            ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน้า 323 
 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
ร้อยละ 128.23 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 80  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.5  :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ 
                      การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลผลิต 
 

สูตรในการค านวณ  : 
  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกิจกรรม/โครงการ 
จ านวนกิจกรรม/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 

 

 
ผลการด าเนินงาน   :  

ล าดับ เรื่อง 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 
x̄  S.D. แปลผล 

1 อบรมการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ 848 4.41 0.60 มาก 
2 ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 859 4.48 0.67 มาก 
3 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 439 4.16 0.69 มาก 
4 อบรมการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 169 4.40 0.60 มาก 
5 กิจกรรมโต้วาทีน้องใหม่ 239 4.00 0.70 มาก 
6 กิจกรรมพบนักเขียน 110 4.01 0.76 มาก 
7 กิจกรรมเตรียมความพร้อม พนง. ศบส. สู่อาเซียน 46 4.28 0.57 มาก 
8 กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ  

“ASEAN Culture Festival” 
171 4.20 0.85 มาก 

9 กิจกรรม ASEAN Day 198 4.42 0.60 มาก 
10 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 22 4.47 0.64 มาก 
11 ฝึกอบรม Research Development with  

Elsevier Online Tools 
24 4.38 0.59 มาก 

รวม 4.29 มาก 
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รายการหลักฐาน 2.5 
        ตัวอย่างใบรับความคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน้า 327 
 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

4.29 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 4  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.6  :    ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลผลิต  
 

สูตรในการค านวณ  : 
   

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 

 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับข้อร้องเรียน จ านวน 9 เรื่อง และได้แก้ไขครบทุกเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตัวอย่างข้อร้องเรียนและแก้ไข ดังนี้ 
1. การจองที่นั่งอ่านในห้อง Silent Zone 3 

           ศูนย์บรรณสารฯ ด าเนินการปรับแนวปฏิบัติและท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่ห้อง Silent 
Zone 3 พร้อมทั้งปรับพ้ืนที่นั่งอ่านให้มีความเหมาะสม จากเดิมเป็นชุดโต๊ะเก้าอ้ี 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 3  
ที่นั่ง ท าให้มีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ จากการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่ าวยังไม่มีข้อร้องเรียน
เพ่ิมเติม และจากการสอบถามผู้รับบริการหลายท่านพบว่าการปรับพ้ืนที่นั่งอ่านใหม่ให้ความรู้สึก  
สบายตา น่าเข้าใช้มากยิ่งขึ้น  
 

2. การเชื่อมต่อสัญญาณ SUT-WiFi 
   ศูนย์บรรณสารฯ ด าเนินการตรวจสอบ และส่งต่อข้อร้องเรียนปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ 
SUT-Wifi ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์รับทราบเพ่ือพิจารณาแก้ไข โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเปลี่ยน
อุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพดีกว่า และมีการทดสอบความเสถียรในการเชื่อมต่อของสัญญาณ 
ท าให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 2.6-1 
        เอกสารตัวอย่างสรุปจ านวนข้อร้องเรียน หน้า 329 
รายการหลักฐาน 2.6-2 
        ตัวอย่างภาพการจัดการข้อร้องเรียน หน้า 333 
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การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 100 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 90  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.7 :   จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
จ านวน 1 บริการ จ านวน 2 บริการ จ านวน 3 บริการ จ านวน 4 บริการ จ านวนมากกว่าหรือ 

เท่ากับ 5 บริการ 
 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

        ปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 
Service) จ านวน 17 บริการ ดังนี้ 
 

1.  บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery) 
     ขั้นตอนเดิม 

1)  เมื่อผู้รับบริการต้องการยืมหนังสือ ต้องท าการสืบค้นรายการหนังสือจากฐานข้อมูล SUTCat 
2)  ผู้รับบริการจดเลขเรียกหนังสือเพ่ือไปค้นหาที่ชั้นหนังสือ 
3)  ผู้รับบริการน าหนังสือมาท าการยืม ณ ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) 
4)  เมื่อครบก าหนดส่ง ผู้ใช้น าหนังสือคืน ณ ตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) 

     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
1)  เมื่อผู้ รับบริการต้องการยืมหนังสือ ต้องท าการสืบค้นรายการหนังสือจากฐานข้อมูล 
ของห้องสมุดและส่งรายการทางบรรณานุกรมมาที่ e-mail : library@sut.ac.th หรือแจ้งมาทาง
โทรศัพท ์
2)  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปน าหนังสือจากชั้นมาท าการยืมในระบบ และส่งให้ผู้ใช้ ณ ส านักวิชาที่สังกัด       
(หากผู้รับบริการแจ้งความต้องการหลัง 09.00 น. ห้องสมุดจะจัดส่งให้ในเวลา 09.00 น.  
ของวันถัดไป) 
3)  เมื่ อครบก าหนดส่ง ผู้ รับบริการสามารถส่งคืนหนั งสือ ณ  ตู้คืน หนั งสือด้วยตนเอง  
(Book Return) โดยไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุด 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

2.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) 
      ขั้นตอนเดิม 
           1)  ผู้รับบริการสืบค้นรายการที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุด 
           2)  ผู้รับบริการมาติดต่อเพ่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ณ เคาน์เตอร์ Information 
           3)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
           4)  เจ้าหน้าที่ส่งค าขอยืมระหว่างห้องสมุด ไปยังห้องสมุดที่ต้องการยืม 
           5)  เมื่อทรัพยากรสารสนเทศมาถึง เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 
           6)  ผู้รับบริการมารับทรัพยากรที่ห้องสมุด 
           7)  เมื่อครบก าหนดส่งผู้รับบริการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด 
     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 

1)  ผู้รับบริการสืบค้นรายการที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุด และส่งรายการทางบรรณานุกรม 
มาที่  e-mail : library@sut.ac.th หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์  หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 
ในเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ 
2)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
3)  เจ้าหน้าที่ส่งค าขอยืมระหว่างห้องสมุด ไปยังห้องสมุดที่ต้องการยืม 
4)  เมื่อทรัพยากรมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ และจัดส่งเอกสารให้ผู้รับบริการ 
ทีส่ านักวิชา (ส าหรับคณาจารย์) ถ้าเป็นนักศึกษาให้มารับเอกสารที่ห้องสมดุ 
5)  เมื่อครบก าหนดส่งผู้รับบริการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด 

 
 
3.  บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม 
     ขั้นตอนเดิม 
           1)  ผู้รับบริการต้องเดินทางมาติดต่อกับงานบริการสื่อกราฟิกด้วยตนเอง 
           2)  กรอกแบบฟอร์มขอใช้ 
           3)  ตรวจสอบความถูกต้อง 
           4)  งานกราฟฟิกผลิตสื่อ 
           5)  ผู้รับบริการมารับงานกราฟฟิก 
     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1)  ผู้รับบริการกรอกข้อมูลค าขอบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 
           2)  เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการดูทางอีเมล์ 
           3)  ผู้รับบริการมารับงานกราฟฟิก 
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4.  บริการ ISBN และ CIP 
     ขั้นตอนเดิม 
           1) ผู้รับบริการต้องเดินทางมาที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาด้วยตนเอง 
           2) ผู้รับบริการกรอกข้อมูลการขอ ISBN หรือ CIP ลงในแบบฟอร์มและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
           3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้รับบริการ 
           4) ด าเนินการส่งค าขอ ISBN ให้หอสมุดแห่งชาติ  
           5) เมื่อได้รับ ISBN จากหอสมุดแห่งชาติแล้ว ส่งข้อมูลให้กับผู้รับบริการ (ใช้เวลาด าเนินการ  
           ประมาณ 2 - 3 วันท าการ) 
     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการกรอกข้อมูลการขอ ISBN หรือ CIP ทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
           2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และด าเนินการการขอ ISBN และส่งข้อมูล ISBN  
           หรือ CIP ให้กับผู้รับบริการภายใน 1 วันท าการ ทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือโทรสาร โดยที่ผู้รับบริการ 
            ไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 
5.  บริการ IP Video Phone 
      ขั้นตอนเดิม 
             1) ผู้รับบริการเดินมาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ Information 
             2) ผู้รับบริการแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ Information  
             3) ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เดินไปในที่จุดบริการที่มีปัญหา และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
             1) ผู้รับบริการใช้โทรศัพท ์ IP Video Phone ซึ่งสามารถมองเห็นผู้รับบริการเสมือนคุยกันโดยตรง  
              เครื่อง IP Video Phone ติดตั้งไว้ตามจุดบริการต่างๆ จ านวน 5 จุด ท าให้ผู้รับบริการไม่ต้อง 
             เดินมาที่เคาน์เตอร์ Information  
             2) เจ้าหน้าที่ตอบค าถาม ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการทางโทรศัพท ์
 
 

6.  บริการรับเงินค่าบริการของฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
     ขั้นตอนเดิม 
           1) ผู้รับบริการเดินทางมาศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือรับงาน 
           2) ผู้รับบริการต้องไปช าระค่าบริการที่ส่วนการเงิน 
     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการมารับงานที่ศูนย์บรรณสารฯ พร้อมช าระค่าบริการ 
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7.  บริการแก้ไขและตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนเดิม 

1) รับแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน ของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail หรือโดยวาจา 

2) รวบรวมปัญหาและมอบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปัญหา 
3) แจ้งปัญหาที่พบตามที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งไปในระบบแจ้งซ่อม (MIS) ถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือ

ด าเนินการแก้ไข 
4) รอศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาสั่งการการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้งและนัดหมาย

เข้าด าเนินการ 
5) ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าด าเนินการแก้ไขหากแก้ไขไม่ได้ จะน ากลับไปซ่อมหรือส่งซ่อมไปยังบริษัท

ภายนอกให้ด าเนินการ และใช้ระยะเวลาในการซ่อมที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ  
ที่แน่นอนได ้

ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
1) รับแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน ของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail หรือโดยวาจา 
2) รวบรวมปัญหาและมอบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
3) หากแก้ไขไม่ได้จะน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองใช้ ติดตั้งให้ใช้งานเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้

พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
8.  ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
      ขั้นตอนเดิม 
             1) ผู้รับบริการดูข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ  
             2) ติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ โทรสาร email 
             3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับลงทะเบียน 
             4) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แจ้งยืนยันกลับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม  
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
             1) ผู้รับบริการดูข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ  
             2) ผู้รับบริการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ 
             3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ  
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9.  บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 
     ขั้นตอนเดิม 
           1) ผู้รับบริการน าหนังสือที่ต้องการยืมมาติดต่อยืม ณ เคาน์เตอร์ Information พร้อมแสดงบัตรสมาชิก 
           2) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดรหัสประจ าตัวของผู้รับบริการ 
           3) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่ม 
           4) เจ้าหน้าที่ลบสัญญาณแม่เหล็กครั้งละ 1 เล่ม 
           5) เจ้าหน้าที่แจ้งวันก าหนดส่งแก่ผู้รับบริการได้รับทราบ 
           6) ผู้รับบริการประทับวันก าหนดส่งลงในแบบฟอร์ม “ก าหนดส่ง” ที่ติดอยู่หน้ารองปกหนังสือ 
     ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการน าหนังสือที่ต้องการยืมวางลงบนแผ่นวางที่ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) 
           2) ผู้รับบริการเลือกภาษาเพ่ือให้ระบบแสดงผล  
           3) ผู้รับบริการใส่บัตรและรหัสผ่าน 
           4) ผู้รับบริการพิมพ์ใบบันทึกรายการยืม 
 
 
10.  บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง 
      ขั้นตอนเดิม 
            1) ผู้รับบริการน าหนังสือมาคืน ณ เคาน์เตอร์ Information ที่ศูนย์บรรณสารฯ 
            2) เจ้าหน้าที่รับคืนโดยสแกนบาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่ม 
            3) เจ้าหน้าที่ท าการตั้งสัญญาณแม่เหล็กครั้งละ 1 เล่ม 
     ขั้นตอนแบบเบด็เสร็จ 
            1) ผู้รับบริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) ณ จุดที่ 
            ให้บริการ จ านวน 8 จุด ระบบจะเปลี่ยนสถานะหนังสือโดยอัตโนมัติ 
            2) เจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บหนังสือจากตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) พร้อมทั้ง 
            สแกนบาร์โค้ดหนังสือครั้งละ 1 เล่มด้วยเครื่อง PDA ณ จุดที่ให้บริการ 
            3) เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบการรับคืนผ่านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
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11.  บริการ Video on Demand 
      ขั้นตอนเดิม 
             1) ผู้รับบริการสืบค้นหาภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอนที่ต้องการผ่าน OPAC  
             เพ่ือตรวจสอบสถานะ (Status) ของทรัพยากรสารสนเทศ 
             2) ผู้รับบริการจดเลขเรียกทรัพยากร (Call No.) 
             3) ผู้รับบริการเดินมาที่เคาน์เตอร์ Information และแจ้งเลขเรียกทรัพยากร (Call No.) พร้อม 
             แสดงบัตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที ่
             4) เจ้าหน้าที่หาวีซีดีตามรายการที่ผู้รับบริการแจ้ง 
             5) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก 
             6) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดวีซีดี 
             7) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหูฟัง  
             8) เจ้าหน้าที่รับบัตรสมาชิกไว้แล้วให้ป้ายหมายเลขเครื่องแก่ผู้รับบริการ 
             9) ผู้รับบริการน าแผ่นวีซีดีที่ได้ไปเปิด 
             10) เมื่อต้องการคืนผู้รับบริการน าวีซีดี หูฟัง และป้ายหมายเลขเครื่องมาติดต่อคืนที่เคาน์เตอร์ 
             Information 
             11) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดวีซีดี 
             12) เจ้าหน้าที่รับคืนหูฟังโดยสแกนบาร์โค้ดหูฟัง จากนั้นคืนบัตรสมาชิกแก่ผู้ใช้ 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
             1) ผู้รับบริการติดต่อยืมหูฟัง ณ เคาน์เตอร์ Information พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา 
             2) เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหูฟัง ตามจ านวนที่ผู้รับบริการแจ้ง 
             3) เจ้าหน้าที่คืนบัตรสมาชิกและ ให้ป้ายเครื่องแก่ผู้รับบริการ 
             4) ผู้รับบริการสามารถเลือกชมภาพยนตร์ สารคดี เทปบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบ  
              Video on Demand ณ จุดที่ให้บริการได้เอง 
             5) เมื่อเสร็จการใช้บริการผู้นับบริการน าหูฟังมาคืน ณ เคาน์เตอร์ Information  
             6) เจ้าหน้าที่รับคืนหูฟังโดยสแกนบาร์โค้ดหูฟัง  
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12.  บริการตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand 
      ขั้นตอนเดิม 
           1) ผู้รับบริการต้องมาสอบถามสถานะเครื่องที่เคาน์เตอร์ Information 
           2) ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบสถานะเครื่องผ่านระบบ Video on Demand ให้แก่ผู้รับบริการ 
           3) ผู้ให้บริการแจ้งสถานะเครื่องว่างหรือเวลาคงเหลือ 
           4) หากเครื่องไม่ว่างผู้รับบริการต้องรอและหมั่นติดต่อสอบถามผู้รับบริการจนกว่าเครื่องจะว่าง 
           แล้วจึงสามารถเข้าใช้งานได้ 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand ได้ด้วยตนเองโดย 
           ผ่าน เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ทีเ่มนูตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand 
           2) เมื่อเครื่อง Video on Demand ว่าง ผู้รับบริการติดต่อขอใช้ ณ เคาน์เตอร์ Information 
 
 
13.  ระบบจองห้องค้นคว้า 
      ขั้นตอนเดิม 
             1) ผู้รับบริการขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ Information 
             2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องว่างในแฟ้ม 
             3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
             4) เจ้าหน้าที่ส่งมอบกุญแจห้อง     
             5) เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในแฟ้ม 
             6) ผู้รับบริการเปิดห้องเข้าใช้บริการด้วยตนเอง 
             7) คืนกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information เมื่อใช้งานเสร็จ 
             8) เจ้าหน้าที่ค้นหาบัตรจากแหล่งที่จัดเก็บ 
             9) เจ้าหน้าที่รับคืนกุญแจ 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
              1) ผู้รับบริการ  login ผ่านเว็บไชต์ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือตรวจสอบห้องว่างและด าเนินการจองห้อง 
             2) ผู้รับบริการติดต่อขอรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information 
             3) เจ้าหน้าที่รับบัตรตรวจสอบการจองตรงกับผู้จองหรือไม่จากระบบ 
             4) เจ้าหน้าที่ส่งมอบกุญแจห้อง 
             5) ผู้รับบริการเปิดห้องเข้าใช้บริการด้วยตนเอง 
             6) คืนกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information เมื่อใช้งานเสร็จ 
             7) เจ้าหน้าที่รับคืนกุญแจ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

14.  บริการหนังสือด่วน 
           เป็นการเร่งกระบวนการวิเคราะห์ หรือเตรียมตัวเล่มให้ผู้รับบริการสามารถยืมหนังสือได้ทัน 
ความต้องการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการรอยืมหนังสือ  
      ขั้นตอนเดิม 
           1) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท าการวิเคราะห์และเตรียมตัวเล่ม 
           2) เมื่อหนังสือถูกวิเคราะห์และเตรียมตัวเล่มเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการสารสนเทศจึงน าหนังสือ  
              ขึ้นชั้นบริการ 
           3) ผู้รับบริการต้องตรวจสอบสถานะของหนังสือ และรอให้มีสถานะอยู่บนชั้น (on shelf) จึงจะ 
              สามารถยืมหนังสือดังกล่าวได้  
           4) เมื่อหนังสือดังกล่าวมีสถานะอยู่บนชั้น ผู้รับบริการหยิบหนังสือบนชั้นด้วยตนเอง 
           5) ผู้รับบริการท าการยืมหนังสือท่ีตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืม 
           2) ฝ่ายบริการสารสนเทศประสานขอยืมหนังสือด่วนไปยังฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
               ทาง e-mail 
           3) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการเร่งกระบวนวิเคราะห์ ห รือเตรียมตัวเล่ม 
               ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันท าการ 
           4) ฝ่ายบริการสารสนเทศ แจ้งผู้รับบริการทางโทรศัพท์หรือ e-mail ให้มารับหนังสือ/ซีดีรอม  
               ในกรณีที่เป็นคณาจารย์ ฝ่ายบริการสารสนเทศน าส่งหนังสือให้ที่ส านักวิชา (บริการน าส่ง 
               ทรัพยากรสารสนเทศ) 
 
 
15.  บริการยืม-คืน ณ เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
      ขั้นตอนเดิม 

1) ผู้รับบริการต้องติดต่อขอใช้บริการยืม ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 และ 3 เช่น 
                - บริการยืมหนังสือ ผู้รับบริการต้องติดต่อขอใช้ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 
                - บริการชมภาพยนตร์ สารคดี ฯลฯ ผู้รับบริการต้องติดต่อขอใช้ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 
           2)  ผู้รับบริการต้องติดต่อขอใช้บริการคืน ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 และ 3 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนทุกบริการได้ ณ เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร  
           ชั้น 1 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

16.  การให้บริการโปรแกรม EndNote 
          โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมท่ีช่วยจัดการรายการบรรณานุกรม  
      ขั้นตอนเดิม 
           1) ผู้รับบริการตรวจสอบ แผ่นซีดีโปรแกรม EndNote จากฐานข้อมูลห้องสมุดว่าไม่มีใครยืม 
           2) ผู้ใช้ติดต่อขอยืมแผ่น ซีดีโปรแกรม EndNote จากห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสารสนเทศ  
           อาคารบรรณสาร 
           3) ผู้รับบริการเตรียมคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอติดตั้งโปรแกรม ณ ฝ่ายบริการสารสนเทศ อาคารบรรณสาร 
           4) ผู้รับบริการศึกษาขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจากคู่มือ 
           5) ผู้รับบริการท าการติดตั้งโปรแกรม 
           6) ผู้รับบริการน าซีดีโปรแกรม EndNote ส่งคืน ณ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
           1) ผู้รับบริการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
           2) ผู้รับบริการท าการติดตั้งโปรแกรม โดยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และคลิก 
           ติดตั้งโปรแกรม EndNote ได้ในทันทดี้วยตนเอง 
 
17.  บริการสั่งซ้ือหนังสือออนไลน์ 
      ขั้นตอนเดิม 

1) ผู้ใช้แจ้งความต้องการหนังสือทาง e-mail หรือบันทึกข้อความ  
2) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรับแจ้งความต้องการและตรวจสอบภายในฐานข้อมูล

ห้องสมุดว่ามีหนังสือเล่มดังกล่าวหรือไม่       
3) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ใช้ทราบทาง e-mail 
4) ผู้รับบริการแจ้งความต้องการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ (DD: Document Delivery)     

      ขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 
1) ผู้รับบริการแจ้งความต้องการหนังสือผ่านบริการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์และแจ้งความต้องการ 

น าส่งทรัพยากรสารสนเทศ (DD: Document Delivery) 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลห้องสมุด คลิกเปลี่ยนสถานะในระบบสั่งซื้อออนไลน์ 
3) ระบบส่งแจ้งผลแก่ผู้รับบริการทาง e-mail หากมีการขอใช้บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ 

(DD: Document Delivery) เมื่อตัวเล่มมาถึงเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อได้ทันที 
 

    รายการหลักฐาน 2.7 
            ตัวอย่างภาพบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หน้า 335 
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การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

17 บริการ 5 คะแนน ≥ 10 บริการ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.8 :    จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :    ผลผลิต  
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
จ านวน 1 – 2  

บริการ 
จ านวน 3 – 4  

บริการ 
จ านวน 5 – 6  

บริการ 
จ านวน 7 – 8  

บริการ 
จ านวนมากกว่าหรือ 
เท่ากับ 9 บริการ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
         

        ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการเชิงรุกจ านวน 33 บริการ ดังนี้ 
              1.  ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) จ านวน 4 เครื่อง 
              2.  ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) จ านวน 8 เครื่อง 
              3.  บริการ IP Video phone จ านวน 5 จุด 
              4.  จัดแสดงหนังสือขายดี (Bestsellers) 
              5.  จัดแสดงหนังสือใหม่ (New books) 
              6.  จัดแสดงรายการสารคดี ภาพยนตร์ใหม่ (New Audio Visual) 
              7.  บริการแจ้งรายชื่อหนังสือเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดแยกตามสาขาวิชา 
              8.  บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับทั้งในรูปแบบ 
                   ฉบับพิมพ์และออนไลน์ โดยแยกตามสาขาวิชา 
              9.  จุดบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ารายงาน (Term Paper Resources Corner) 
            10.  จุดบริการสแกนเนอร์ 
            11.  การมอบของที่ระลึกแก่ผู้ยืมหนังสือสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละเดือน 
            12.  ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  
            13.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศก่อนครบก าหนดส่ง  
            14.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่ง  
            15.  บริการ e-mail แจ้งรับทรัพยากรสารสนเทศทีจ่อง 
            16.  บริการ e-mail แจ้งสถานะการด าเนินการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 
            17.  นิทรรศการออนไลน์ 
            18.  จดหมายข่าวออนไลน์ 
            19.  บริการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

            20.  ระบบน าเสนอรายชื่อและข้อมูลการจ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (Real  
                  time) ผ่านจอภาพ 
            21.  ประชาสัมพันธ์ในรูปคลิปวีดิทัศน์ 
            22.  บริการระบบจองห้องค้นคว้า 
            23.  บริการตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand 
            24.  บริการ Lecture on Demand ที่สามารถรับชมได้ภายในมหาวิทยาลัย 
            25.  นิทรรศการ ASEAN เคลื่อนที่ 
            26.  บริการรถเข็นใส่หนังสือ 
            27.  บริการโต๊ะญี่ปุ่น 
            28.  Birthday Privilege from the library ผู้รับบริการรับของที่ระลึกพร้อมสิทธิในการยืม 
                  หนังสือเพ่ิมข้ึน 
            29.  บริการ “ยืมจนเพลิน ส่งวันเปิดเทอม” 
            30.  บันทึกเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาและการใช้โปรแกรม  
                  EndNote 
            31.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศครบก าหนดส่ง  
            32.  บริการ SMS แจ้งทรัพยากรสารสนเทศก่อนครบก าหนดส่ง 
            33.  จัดบริการมุม Read Me เป็นการจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจและหนังสือที่ไม่เคยมีการยืม 
 
   รายการหลักฐาน 2.8 
            ตวัอย่างภาพการให้บริการเชิงรุก หน้า 337 
 
 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
33 บริการ 5 คะแนน ≥ 10 บริการ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.9 :   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น 
 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 

สูตรในการค านวณ  : 
 

 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น = 
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีปัจจุบัน  - ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีท่ีผ่านมา 

x 100 
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีท่ีผ่านมา 

 
 

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 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

 
        ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

      - ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล จ านวน 2 ฐาน ได้แก่ Proquest Medical Library และ ASME  
 

รายการหลักฐาน 2.9 
        รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารบอกรับ หน้า 339 
 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
-2.62 1 คะแนน ≥ ร้อยละ 5  

 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น  = [1,615,094/(17,374X25)] – [1,482,011/(14,385X27)] 
x 100 

 [1,482,011/(14,385X27)] 
= (3.72 – 3.82) 

x 100 
 3.82 

= -2.62 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้2.10 :   จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :    ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

จ านวน 1 – 2 
บริการ 

จ านวน 3 – 4 
บริการ 

จ านวน 5 – 6  
บริการ 

จ านวน 7 – 8  
บริการ 

จ านวนมากกว่าหรือ 
เท่ากับ 9 บริการ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

        ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 42 
บริการ ดังนี้ 
               1.  แบบฟอร์มบริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
               2.  แบบฟอร์มขอส ารองหนังสือ 
               3.  แบบฟอร์มขอยืมระหว่างห้องสมุด 
               4.  แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
               5.  แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร 
               6.  แบบฟอร์มการขอข้อมูล CIP 
               7.  แบบฟอร์มการขอข้อมูล ISSN ของวารสาร 
               8.  แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรมผ่านระบบเครือข่าย 
               9.  แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด 
              10.  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET 
              11.  แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
              12.  แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ 
              13.  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 
              14.  แบบฟอร์มแจ้งโอนย้ายครุภัณฑ์ 
              15.  แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร เพ่ือการเรียนการสอน 
              16.  แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร เพ่ืองานธุรการ 
              17.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศก่อนครบก าหนดส่ง 
              18.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่ง 
              19.  บริการ e-mail แจ้งรับทรัพยากรสารสนเทศทีจ่อง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
               

              20.  บริการ e-mail แจ้งสถานการณ์ด าเนินการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 
              21.  บริการ e-mail แจ้งผลการยืมระหว่างห้องสมุด 
              22.  บริการเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ 
              23.  บริการคลังข้อสอบเก่าออนไลน์ 
              24.  บริการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทาง SMS 
              25.  บริการตอบค าถามทาง facebook 
              26.  บริการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
              27.  บริการตรวจสอบสถานะและจอง Video on Demand 
              28.  บริการระบบจองห้องค้นคว้า 
              29.  บริการตรวจสอบยอดเงินค่าพิมพ์ผล 
              30.  บริการแจ้งสถานะการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ 
              31.  ระบบขอใช้บริการโสตทัศนูปรณ์ออนไลน์              
              32.  ระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ 
              33.  ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ออนไลน์ 
              34.  ระบบน าเสนอรายชื่อและข้อมูลการจ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (Real time) 
              35.  ระบบออนไลน์การจัดล าดับและแจ้งสถานะการผลิตส าเนาข้อสอบ 
              36.  ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
              37.  แนะน าการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร 
              38.  จดหมายข่าวออนไลน์ 
              39.  นิทรรศการออนไลน์ 
              40.  บริการ e-mail แจ้งทรัพยากรสารสนเทศครบก าหนดส่ง 
              41.  Library panoramic tours เป็นบริการน าเสนอแผนที่ภายในอาคารบรรณสารแบบ 360  
                    องศา ที่ผู้ใช้สามารถเลือกชมภาพสถานที่หรือพ้ืนที่ต่างๆ ได้แบบ 360 องศา 
              42.  บริการ SMS แจ้งทรัพยากรสารสนเทศก่อนครบก าหนดส่ง 
 

รายการหลักฐาน 2.10 
        ตัวอย่างภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 341 
 

 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
42 บริการ 5 คะแนน ≥ 20 บริการ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ี 2.11  :   ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

รายละเอียดการด าเนินงาน 

 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือและก าหนดประเด็นในการสอบถาม 7 ประเด็น คือ 
              1.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ  
              2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
              3.  ด้านบุคลากร 
              4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
               5.  ด้านสุขอนามัย 
               6.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
               7.  ด้านการบริการสื่อการศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2558 จากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน  350  คน พบว่าผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาภาพรวมในระดับมาก ( X = 4.02) 
 

รายการหลักฐาน 2.11-1  
        เอกสารผลการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด หน้า 343 
รายการหลักฐาน 2.11-2 
       ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
หน้า 349 
 

 
การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
ค่าเฉลี่ย 4.02 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย ≥ 4  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.12  :   ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและ 

  สื่อการศึกษาที่ให้บริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ (Network Stability)  
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
3. มีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
4. มีการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสม

กับสภาพการใช้งาน 
 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  
 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  

1. ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ (Network Stability) 
        การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงเพ่ือให้การด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบเครือข่ายของทั้งมหาวิทยาลัย และมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและ
รายงานผลการใช้งานระบบเครือข่ายอยู่เป็นระยะ  
 

รายการหลักฐาน 2.12.1         
        ภาพหน้าจอ Login เพ่ือเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้า 351 
 
 



81 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
        การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าอาคารบรรณสารและการเข้าใช้ระบบเครือข่าย  
Wi-Fi บุคลากรและผู้รับบริการทุกคนจะต้องท าการลงทะเบียนในระบบก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Wi-Fi ได้ 
 

รายการหลักฐาน 2.12.2                         
        ภาพหน้าจอ Login ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการภายใน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 353 
 

3. มีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
        ศูนย์บรรณสารฯ ด าเนินการตรวจเช็คความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการ เป็นประจ าทุกวัน 
หากพบปัญหาจะด าเนินการแก้ไขและหรือแจ้งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการแก้ไขในส่วน 
ที่รับผิดชอบ พร้อมมีการแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขและก าหนดแล้วเสร็จ 
 

รายการหลักฐาน 2.12.3 
        เอกสารรายงานการตรวจประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในอาคารบรรณสาร หน้า 355 
 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
        มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้และการใช้ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร ตามความเหมาะสมในการใช้งานเช่น ใช้
ระบบ Multipoint ให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อการสืบค้นสารสนเทศและเตรียมเอกสาร 
 

รายการหลักฐาน 2.12.4 
        ตัวอย่างรายงานปัญหาสภาพการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้า 359 
 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามอบหมายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยให้มีการวางแผนด้าน
งบประมาณ การจัดหาและพัฒนาระบบ การดูแลบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการให้บริการ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 2.12.5 
        เอกสารโครงสร้างและหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 363 
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การประเมินตนเอง   : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.13 :    ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :    ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน  
2. มีกระบวนการบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เป็นประจ า (รายเดือน,  

รายไตรมาส) 
 

3. มีการส ารวจความเพียงพอและอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่ให้บริการ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการบริการและ
ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่าเกณฑ์การใช้งาน 

 

 
ผลการด าเนินงาน   : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
  

1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
อุปกรณ์โสตฯประจ าห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเป็นประจ าทุกวัน ทั้งทางเครือข่าย 
Online และพ้ืนที่จริง เพ่ือรองรับการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และผู้ขอใช้บริการ
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน  
 

รายการหลักฐาน 2.13.1 
        ตัวอย่างเอกสารรายการเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน หน้า 367 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

2. มีกระบวนการบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจ า (รายเดือน รายไตรมาส) 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ได้จัดพนักงานประจ าพ้ืนที่เข้า
ด าเนินการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และระบบโสตฯที่รับผิดชอบ มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ฯทุกเดือนและช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจ า ทั้งระบบภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องฉายภาพ 
LCD Projector ซึ่งมีการตรวจสอบและล้างท าความสะอาดเป็นประจ า รวมทั้งระบบเสียง ได้แก่ 
เครื่องขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน ปลั๊กและขั้วต่อต่างๆ หรือจัดหาวัสดุ เพ่ือท าการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแผนจัดหาตามมาตรการพัสดุ  
ในปีงบประมาณถัดไป 

การตรวจสอบความพร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์ จ านวนครั้ง 
1.  ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานประจ าวัน โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
2.  ส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อโสตฯ ช่วงปิดภาคเรียน  3 ครั้ง/ปีการศึกษา 
3.  ส ารวจความเพียงพอ และอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีให้บริการ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
4.  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลประเมินมาปรับปรุง  
    พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 

1 ครั้ง/เดือน 

5.  วางแผนจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการบริการ ตลอดปีงบประมาณ 
 

  
รายการหลักฐาน 2.13.2 
        เอกสารแผนการบ ารุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน หน้า 371 
 

3. มีการส ารวจความเพียงพอและอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ 
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายบริการสื่อการศึกษา มีการส ารวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใน
ครอบครองเป็นประจ าตามมาตรการหน่วยงานและพัสดุของมหาวิทยาลัย และส ารวจความต้องการ
ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ และรับข้อมูลความต้องการอุปกรณ์เพ่ือ
ติดตั้ง ณ ห้องเรียนใหม่หรือทดแทนของเดิม เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนภารกิจ
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย     
   

รายการหลักฐาน 2.13.3 
        ตัวอย่างเอกสารส ารวจความต้องการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ หน้า 377 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ และจากผลส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ มีประเด็นที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงจากผู้รับบริการ เช่น 
เครื่องฉาย Projector ประจ าห้องเรียน ไม่มีประสิทธิภาพ, เครื่อง Video Presenter มีไม่เพียงพอ, 
ไมค์ชุดประชุมช ารุด และยังขาดแคลนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาจึง
ได้น าข้อมูลดังกล่าว มาประกอบการจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพ่ือติดตั้งใช้งานทดแทนของเดิมที่มีสภาพช ารุด หรือไม่เพียงพอ  เช่น จัดหาเครื่อง 
Video Presenter ส าหรับห้องเรียน จ านวน 13 เครื่อง จัดหาเครื่อง Projector ส าหรับห้องเรียน 
จ านวน 18 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม และน าอุปกรณ์ที่มีสภาพดีมาจัดสรรให้หน่วยงานที่มี 
ความต้องการ เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 2.13.4 
        เอกสารผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ปี พ.ศ. 2558 หน้า 379 
 

5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการและทดแทนเครื่องท่ีมีอายุการ
ใช้งานมากกว่าเกณฑ์การใช้งาน 
        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ได้มีแผนการด าเนินงานจัดหา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  ประจ าอาคารเรียนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพร้อมใช้ งาน ตามมาตรการ 
ทางระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแผนที่จะจัดหาทดแทนตามหลักประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 2.13.5 
        เอกสารแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 หน้า 383 
 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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2.2  ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 2558 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ มีผลการ

ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 คะแนน มีการเก็บขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย   
(2) + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

      ข.  การเรียนการสอน 

5 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 3 คะแนน มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด (3) + มี
ผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 8 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (9 ข้อ) 

5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1   4.63 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
3  คะแนน 

 
 
 
 

 
 

มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด (3) + มี
ผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการ
ให้บริการลงได้ในปีที่ประเมิน 

≥ ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.3 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ≥ 20 ช่องทาง 36 ช่องทาง 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 128.23 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

คะแนนเฉลี่ย 
≥ 4 

คะแนนเฉลี่ย  
4.29 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.7 จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอน

เดียว (One Stop Service) 
≥ 10 บริการ 17 บริการ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.8 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) ≥ 10 บริการ 33 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมข้ึน 
≥ ร้อยละ 5 ร้อยละ -2.62 1 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ≥ 20 บริการ 42 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.11 
  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ≥ 4 ค่าเฉลี่ย 4.02 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.12 ประสิทธิภาพของเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาที่ให้บริการ 

5 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.13 ประสิทธิภ าพของโสตทั ศนู ป กรณ์ ที่
ให้บริการ 

5 ข้อ มีผลการ
ด าเนินการครบ
ทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   4.46 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 4.52 คะแนน 
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2.3 ตารางผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2556 - 2558 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน NA NA ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ)  

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย NA NA มี ก า ร เ ก็ บ

ข้ อ มู ล อ ย่ า ง
เ ป็ น ร ะ บ บ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เที ย บ กั บ
เป้าหมาย (2) + 
มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ของระบบดีท า
ให้เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 ข. การเรียนการสอน 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน NA NA มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ของระบบดีท า
ให้เกิดผล เป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้ า ห ม าย ที่
ก าหนด (3) + 
มีผลการด าเนินงาน
เห นื อ ก ว่ า ที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ครบทุกข้อ 

 (5 ข้อ) 
5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
 (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ี
นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
ปรับเปลี่ยนตัว
บ่งช้ีตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 1.10 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ด าเนินการ
ข้อ 1-5 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ด าเนินการ
ข้อ 1-5 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ยกเลิกเนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนตัว
บ่งช้ีตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 1.11 ภ าว ะ ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า รทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ครบทุกข้อ 
 (7 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
 (7 ข้อ) 

5 คะแนน 

ยกเลิกเนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนตัว
บ่งช้ีตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 1.12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
3.90 

4 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
3.90 

4 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ีนี้
ออกเนื่องจาก
มทส. จะรายงาน
ในระดับสถาบัน 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ของระบบดีท า
ให้เกิดผล เป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้ า ห ม าย ที่
ก าหนด (3) + 
มีผลการด าเนินงาน
เห นื อ ก ว่ า ที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ

ลงได้ในปีที่ประเมิน 
ร้อยละ 50 
5 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.3 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 32 ช่องทาง 
5 คะแนน 

36 ช่องทาง 
5 คะแนน 

36 ช่องทาง 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละของผู้ รับบริการที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ร้อยละ 
91.31 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
125.46 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
128.23 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วม

กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม ก าร รู้ ส า รส น เท ศ แ ล ะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

คะแนนเฉลี่ย 
4.31 

4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
4.31 

4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
4.29 

4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.6 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 

5 คะแนน 
ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.7 จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) 

19 บริการ 
5 คะแนน 

18 บริการ 
5 คะแนน 

17 บริการ 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.8 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 27 บริการ 
5 คะแนน 

30 บริการ 
5 คะแนน 

33 บริการ 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้ อ ย ล ะ ข อ งป ริ ม าณ ก า ร ใช้ ฐ าน ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5.65 
4 คะแนน 

ร้อยละ 
24.53 

5 คะแนน 

ร้อยละ      
-2.62 

1 คะแนน 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ตัวบ่งชี้ 2.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 32 บริการ 
5 คะแนน 

41 บริการ 
5 คะแนน 

42 บริการ 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.11 
  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
3.96 

4 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
3.70         

4 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.02 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.12 ประสิทธิภาพของเครื ่องคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเคร ือข ่ายภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาที่ให้บริการ 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.13 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.14 ร้อยละของงบด าเนินการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 3.51 
2 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ีนี้
ออกเนื่องจาก
อยู่นอกเหนือ
ก า รค วบ คุ ม 
(ตามค าแนะน า
ของคกก.ที่เข้า
ตรวจ) 

ยกเลิกตัวบ่งช้ีนี้
ออกเนื่องจาก
อยู่นอกเหนือ
ก ารค วบ คุ ม 
(ตามค าแนะน า
ของคกก.ที่เข้า
ตรวจ) 

ตัวบ่งชี้ 2.15 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ต่องบด าเนินการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

ร้อยละ 1.11 
2 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ีนี้
ออกเนื่องจาก
อยู่นอกเหนือ
ก า รค วบ คุ ม 
(ตามค าแนะน า
ของคกก.ที่เข้า
ตรวจ) 

ยกเลิกตัวบ่งช้ีนี้
ออกเนื่องจาก
อยู่นอกเหนือ
ก ารค วบ คุ ม 
(ตามค าแนะน า
ของคกก.ที่เข้า
ตรวจ) 

ตัวบ่งชี้ 2.16 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

รายงาน 
อยู่ในตัวบ่งชี้ 

1.7 

ตัวบ่งชี้ 2.17 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

รายงาน 
อยู่ในตัวบ่งชี้ 

2.1 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ตัวบ่งชี้ 2.18 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

รายงาน 
อยู่ในตัวบ่งชี้ 

2.1 

ตัวบ่งชี้ 2.19 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่
น าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับ
จ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 32 
5 คะแนน 

ร้อยละ 12 
5 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ี
นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
ปรับเปลี่ยนตัว
บ่งช้ีตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 2.20 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวน
ผู้รับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 

17 รายการ 
: 1 คน 

2 คะแนน 

11 รายการ 
: 1 คน 

2 คะแนน 

ยกเลิกตัวบ่งช้ี
นี้เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้
ในยุคปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ 2.21 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดต่อ
ผู้รับบริการต่อวัน 

1 เครื่อง : 
≤5 คน 

5 คะแนน 

1 เครื่อง : 8 
คน 

4 คะแนน 

รายงาน 
อยู่ในตัวบ่งชี้ 

2.1 
 

เฉลี่ยภาพรวม 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ย
ได้เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบ
ทุกตัวบ่งช้ี 

 

4.52 
คะแนน 
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 ส่วนที่  3  
จุดเด่น - แนวทางเสรมิ และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 
           จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ 

          ในส่วนที่ 2 สามารถสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้ จุดเด่น แนวทางเสริม             
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
อย่างครบครันทั้งทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ บริการสารสนเทศ รวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
วิจัย  

1. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
2. จั ดห าสิ่ งอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการ
ส า รส น เท ศ  ท รั พ ย าก รส ารส น เท ศ  
สิ่ ง อ า น ว ย ค ว าม ส ะด ว ก ต่ า ง ๆ  ข อ ง 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้ จุดเด่น แนวทางเสริม             
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา (ต่อ) 
  4. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้

เป็น พ้ืนที่ การเรียนรู้  (Learning Space)  
ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

 
 
 
จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้ จุดอ่อน                                                         แนวทางแก้ไข                                       
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของปริมาณการเข้ าใช้ ฐานข้อมู ล
อิ เล็ กท รอนิ กส์ ที่ ศู น ย์ บ รรณ ส ารและ
สื่อการศึกษาบอกรับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

1. ปรับการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการ
ใช้ ฐ าน ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ให้ ถึ ง 
ตัวผู้รับบริการมากขึ้น 
2. ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ 
ของผู้ รับบริการเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ร่วมมือคณาจารย์ในการกระตุ้ นและ
ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
บอกรับ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

 หน้า 
ตัวบ่งชี้ 1.1  
        รายการหลักฐาน 1.1.1 ………………………………………………………………………………………..... 101 
        รายการหลักฐาน 1.1.2-1 ....…………………………………………………..……………………………….. 103 
        รายการหลักฐาน 1.1.2-2 ....…………………………………………………..……………………………….. 105 
        รายการหลักฐาน 1.1.2-3 ....…………………………………………………..……………………………….. 107 
        รายการหลักฐาน 1.1.3 ………………………………………………………………………………………….. 109 
        รายการหลักฐาน 1.1.4 ……………………………………………………............................................  111 
        รายการหลักฐาน 1.1.5-1 ..……………………………………………………………………………………… 121 
        รายการหลักฐาน 1.1.5-2 …………………………..……………………………….………………………….. 123 
ตัวบ่งชี้ 1.2  
        รายการหลักฐาน 1.2.1-1 ……………………………………………………………………………………….. 125 
        รายการหลักฐาน 1.2.1-2 ……………………………………………………………………………………….. 143 
        รายการหลักฐาน 1.2.1-3 ……………………………………………………………………………………….. 145 
        รายการหลักฐาน 1.2.2 ………………………………………………………………………………………….. 147 
        รายการหลักฐาน 1.2.3-1 ใช้รายการหลักฐาน 1.1.4 .....…………………………………………….. 111 
        รายการหลักฐาน 1.2.3-2 ……………………………………………………………………………………….. 149 
        รายการหลักฐาน 1.2.4 ใช้รายการหลักฐาน 1.2.1-1 .....................................................…. 125 
        รายการหลักฐาน 1.2.5 ……………………………………………………………………………….…………. 165 
        รายการหลักฐาน 1.2.6-1 ……………………………………………………………………………………….. 167 
        รายการหลักฐาน 1.2.6-2 ใช้รายการหลักฐาน  1.2.3-2 …………………………………………….. 149 
        รายการหลักฐาน 1.2.7 ใช้รายการหลักฐาน 1.2.6-1 ……………………………………………….... 167 
        รายการหลักฐาน 1.2.8-1 ใช้รายการหลักฐาน 1.2.6-1 ………..…………………………………..... 167 
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ตัวบ่งชี้ 1.3  
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        รายการหลักฐาน 1.3.3 .............................................................................................. ....….. 187 
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ภาพการจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น 4 
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รายการหลักฐาน 1.2.1-1
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รายการหลักฐาน 1.2.1-2
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1.6 (3),   

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ.2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษามีคุณภาพได ้
 มาตรฐานสากล 
มาตรการ 1.1 มาตรการ 1.2 
มาตรการ 1.3 มาตรการ 1.4 
มาตรการ 1.5 มาตรการ 1.6 
มาตรการ 1.7 มาตรการ 1.8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 ด้านการวิจัยสู่การยอมรับใน 
 ระดับชาติและนานาชาต ิ
มาตรการ 2.1 มาตรการ 2.2 
มาตรการ 2.3 มาตรการ 2.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 
 และพัฒนาเทคโนโลยี และการ 
 บริการวิชาการ เพ่ือเป็นที่พึ่ง 
 ของสังคม 
มาตรการ 3.1 มาตรการ 3.2 
มาตรการ 3.3 มาตรการ 3.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและ 
 วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มาตรการ 4.1 มาตรการ 4.2 
มาตรการ 4.3  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทีด่ี มีประสทิธิ 
 ภาพ ภายใต้อัตตาภิบาลและ 
 ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 5.1 มาตรการ 5.2 
มาตรการ 5.3 มาตรการ 5.4 
มาตรการ 5.5 มาตรการ 5.6 
มาตรการ 5.7 มาตรการ 5.8 
มาตรการ 5.9 

ยุทธศาสตร ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นแหล่งสารสนเทศ
 และเทคโนโลยีการศึกษาชั้นน า 
1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1.6 (3) 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการ 1.6 (3) 
3. พัฒนาศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 1.4 (1), 1.6 (3) 
4. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับอาเซียน 1.6 (3) 
5. บูรณาการสารสนเทศนครราชสมีากับภารกิจของ

มหาวิทยาลยัในการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 4.1 (1), 4.2 (1), 4.2 (3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการบริหารและการให้บริการ
 ที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
1. การสร้างความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์กับนักวิจัย และ

บรรณารักษ์กับอาจารย์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ 1.6 (3) 
2. สนับสนนุการเรียนการสอนและการวิจัย 1.2 (3), 1.6 (3), 

2.2 (6), 1.6 (1), 1.6 (2) 
3. การให้บริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาอยา่ง

มืออาชีพ 1.6 (7) 
4. การประชาสัมพนัธ์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ

ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 1.6 (3) 
5. การบริการวิชาการ 1.2 (5), 1.2 (6) 
6. ควบคุมและพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการและการ

บริหารภายในองค์กร 5.7 (4), 5.7 (7) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
1. แผนพฒันาบุคลากร 5.1 (3), 5.3 (7), 5.7 (5) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ 
  นานาชาติ 
 
มาตรการ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
   
มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
มาตรการ 1.4 เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Residential University 
 
มาตรการ 1.6  ส่งเสิรมการเพ่ิมขีดความสามาถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือ และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
มาตรการ 4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมมาเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ 
  มหาวิทยาลัย 
 
มาตรการ 5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจดัการของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ภายใต้หลักอัตตาภบิาล 
 
มาตรการ 5.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 ของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรการ 5.7 ส่งเสริมการสร้างและน านวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาใช้สนับสนุนและปรับปรุงการด าเนินงานของ 
 มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

146



ภาพมมุสุขใจ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
 

 
 

 
 

รายการหลักฐาน 1.2.2

147



 

ภาพหน้าจอเผยแพร่  
“แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559” 

 
 

 
 

 

148



รายการหลักฐาน 1.2.3-2

149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



 

164



 

 
ภาพหน้าจอเผยแพรร่ายงานประจ าปีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 
 
 

 

รายการหลักฐาน 1.2.5

165



 

 
 

 
 

 

166



รายการหลักฐาน 1.2.6-1

167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



 

177



 

178



 

ภาพการจัดกิจกรรมแนะน าส่วนกิตติการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 1.2.8-2

179



 

ภาพการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
 
 
 
 

180



รายการหลักฐาน 1.3.1

181



182



 

183



 

184



รายการหลักฐาน 1.3.2

185



186



รายการหลักฐาน 1.3.3

187



188



189



190



 

191



 

192



รายการหลักฐาน 1.3.4

193



194



195



 

196



รายการหลักฐาน 1.3.6

197



    

198



  

199



 

200



รายการหลักฐาน 1.4.1-3

201



202



 

203



 

204



รายการหลักฐาน 1.4.2-1

205



206



รายการหลักฐาน 1.4.2-2

207



208



209



 

210



 

รายการหลักฐาน 1.5.1-1

211



212



D:\คณะท ำงำน\SAR\ประจ ำป ี2558\ขอขอ้มูลจำกฝ่ำยต่ำงๆ\02 ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ\KM\1-แผน-km-55_ฝ่ำยบริกำร.docx 

แบบฟอร์ม 1 
 

ค ำชี้แจง  โปรดกำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง         โดยขอให้ท่ำนพิจำรณำเลือกประเด็นกำรจัดกำร

ควำมรู้ที่หน่วยงำนของท่ำนมีควำมประสงค์น ำมำใช้ก ำหนดเป็นขอบเขตกำรจัดกำร

ควำมรู้ (KM Focus Area) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ขอบเขต) 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

 1) กำรส่งเสริมให้นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

 1) กำรบูรณำกำรกำรวิจัยกับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำร 

ด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี 

 1) กำรบูรณำกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำกับภำรกิจอื่น 

 2) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนปรับแปลง 

ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 1) กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรเข้ำกับภำรกิจอื่น 

 2) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร 

ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรสนับสนุนกำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

       1) กำรพัฒนำกำรให้บริกำรเป็นแบบบริกำรเบ็ดเสร็จ 

 2) กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 3) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่มปีระสิทธิภำพ 

 4) นวัตกรรมสนับสนุนระบบ “รวมบริกำรประสำนภำรกิจ”  ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 5) กำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

 6) กำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำน 
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ตัวอย่างภาพการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการยืมด้วยตนเอง 
 
 

ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่ายบริการสารสนเทศ  
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการยืมด้วยตนเอง 

 
 

 
 

รายการหลักฐาน 1.5.3-2
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220



รายการหลักฐาน 1.5.4-1
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รายการหลักฐาน 1.5.4-2
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ตัวอย่างการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรือ่ง การให้บริการยืมด้วยตนเอง  
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
1.  ท ำโปสเตอร์ โดยมีข้อควำม “Please put the books in this area” เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบว่ำให้วำง
หนังสือที่จะยืมบริเวณพ้ืนที่นี้ ดังภำพด้ำนล่ำง 

    
 
 
2.  ติดสติกเกอร์ข้อควำม “Please insert one item at a time”เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบว่ำควรใส่หนังสือ 
ทีละเล่ม ดังภำพด้ำนล่ำง 

    
 
 

รายการหลักฐาน 1.5.5-1
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3.  ตัวอย่ำงกำรปรับข้อควำมในหน้ำแสดงผลของตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง กรณผีู้รับบริกำร Login ไม่ได้ 
เนื่องจำก Password ไม่ถูกต้อง 

 
ข้อควำมภำษำไทย 

 
 

 
ข้อควำมภำษำอังกฤษ 
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รายการหลักฐาน 1.6.1
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ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 
 

ฐานข้อมูลคลังข้อสอบเก่าออนไลน์ 

 
 
 
 

ระบบจองห้องค้นคว้า 

 
 
 
 

รายการหลักฐาน 1.6.2
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ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. 

 
 
 
 

ฐานข้อมูล Video on Demand 
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 1.6.3
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ภาพหน้าจอระบบจองห้องค้นคว้า 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 1.6.4
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ภาพหน้าจอ 
การส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและบทความ 

เข้าระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

ภาพหน้าจอการน าเข้าข้อมูล (ส าหรับเจ้าหน้าทีน่ าข้อมูลเข้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 1.6.5
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ภาพหน้าจอหน้าสืบค้นข้อมูล (ส าหรับผู้ใช้) 
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รายการหลักฐาน 1.7.1-2
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รายการหลักฐาน 1.7.2
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ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 1.7.3
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การพัฒนาพนักงาน 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการที่จัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้พนักงาน ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานในฝ่าย 

ก. จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ดังนี้ 

จ านวนครั้งของพนักงานที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ฝ่าย ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ในประเทศ 
ศึกษา ดูงาน 
ต่างประเทศ 

บริหารงานทั่วไป 1 19 - 1 - 
ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 12 24 1 1 - 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ 4 23 2 1 - 
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 1 17 3 3 1 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - 11 2 1 - 
ฝ่ายสง่เสริมการรู้สารสนเทศ 1 10 - 1 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ฝ่าย ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ในประเทศ 
ศึกษา ดูงาน 
ต่างประเทศ 

บริหารงานทั่วไป 1 3 - 1 - 
ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 5 10 5 1 - 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ 3 10 2 1 - 
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 1 11 12 3 1 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - 3 4 1 - 
ฝ่ายสง่เสริมการรู้สารสนเทศ 1 4 - 1 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

  

รายการหลักฐาน 1.7.4-1
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ตารางท่ี 1  รายชื่อพนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
ประชุม   
4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี

ของกลุ่มเลขานุการ 
ณัชชา บวรพานิชย์ 

ฝึกอบรม 
9 ตุลาคม 2557 การจัดเตรียมเอกสารในการจัดหาพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ณัชชา บวรพานิชย์ 

5 พฤศจิกายน 2557 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เนาวรัตน์ มหาโคตร 
2 ธันวาคม 2557 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk 

Management : URM 
ณัชชา บวรพานิชย์ 

3 ธันวาคม 2557 การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

ณัชชา บวรพานิชย์ 

30 มกราคม 2558 30 ทิป เทคนิคการประยุกต์ใช้ MS-Windows 8.1 Pro 
ส าหรับงานองค์กร 

เนาวรัตน์ มหาโคตร 

16 กุมภาพันธ์ 2558 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในส่วน
ของการจัดการงาน/โครงการโดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

ณัชชา บวรพานิชย์ 

17 กุมภาพันธ์ 2558 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ณัชชา บวรพานิชย์ 

18 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

เนาวรัตน์ มหาโคตร 

23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ณัชชา บวรพานิชย์ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ครบเครื่องการจัดการเอกสารออนไลน์ส าหรับงาน

ส านักงานด้วย Google Office Online 
เนาวรัตน์ มหาโคตร 

29 พฤษภาคม 2558 เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นส าหรับงานองค์กรด้วย 
Inforgraphics 

เนาวรัตน์ มหาโคตร 

6 กรกฎาคม  2558 กลยุทธ์การท างานอย่างมืออาชีพ ณัชชา บวรพานิชย์ 
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วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
6 – 8 สิงหาคม 2558 
13 – 15 สิงหาคม 2558 
27 – 29 สิงหาคม 2558 

นักบริหารระดับดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รุ่นที่ 2   
 

ณัชชา บวรพานิชย์ 

19 – 20 สิงหาคม 2558 การสร้างภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ 
11 – 12 กันยายน 2558 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ณัชชา บวรพานิชย์ 
15 กันยายน 2558 การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย เรื่องง่าย ๆ ที่ควรรู้ ณัชชา บวรพานิชย์ 
25 กันยายน 2558 การจัดท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณัชชา บวรพานิชย์ 
สัมมนา 

- - - 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
15 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณัชชา บวรพานิชย์ 
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ตารางท่ี 2  รายช่ือพนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
              สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
ประชุม   
7 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 
คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน
ห้องสมุดฯ ครั้งที่ 3/2557 

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

12 มกราคม 2558 ประชุมคณะท างานเพ่ือศึกษากระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประกาศยกย่องบุคคลที่มีคุณูปการฯ  

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

22 มกราคม 2558 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558  

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

29 มกราคม 2558 ประชุมวิเคราะห์และจัดท ารายการบรรณานุกรม  ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
3 – 4 กุมภาพันธ์  2558 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558 
พุทธชาติ เรืองศิริ 

19 มีนาคม 2558 ประชุมคณะท างานวารสาร ข่ายงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558   

ยุพาพร ประกอบกิจ   

29 – 30 มีนาคม 2558 ประชุมคณะท างานเพ่ือศึกษากระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ในการประกาศยกย่องบุคคลที่มีคุณูปการฯ  

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

31 มีนาคม 2558 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน  คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พุทธชาติ เรืองศิร ิ

29 เมษายน 2558 สร้างเสริมสุขภาพส าหรับวัยหมดประจ าเดือน   ศิริรัชนี เพลครบุรี 
12 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558  
คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

23-24 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่นข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2558   

พุทธชาติ เรืองศิริ 
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วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
ฝึกอบรม   
9 ตุลาคม 2557 การจัดเตรียมเอกสารในการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
พัชรินทร์ ด่านกลาง 
ยุพาพร ประกอบกิจ 
ศิริรัชนี เพลครบุรี 

5 – 6 พฤศจิกายน 2557 Benchmarking from Idea to Practice จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 
2 ธันวาคม 2557 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk 

Management : URM 
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

3 ธันวาคม 2557 ทีมงานและการบริการที่เป็นเลิศ ศิริรัชนี เพละครบุรี 
พัชรินทร์ ด่านกลาง 
ยุพาพร ประกอบกิจ 

3 ธันวาคม 2557 การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

30 มกราคม 2558 ปั้นแบรนด์ให้เป็นเงิน คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
13 กุมภาพันธ์  2558 การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วย Lean คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
16 กุมภาพันธ์  2558 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในส่วนของ

การจัดการงาน/โครงการโดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

17 กุมภาพันธ์  2558 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

18 มีนาคม 2558 การใช้ฐานข้อมูล Knovel  คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
29 เมษายน 2558 สร้างเสริมสุขภาพส าหรับวัยหมดประจ าเดือน  ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
20 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อน 

การออกก าลังกาย  
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย 

21 พฤษภาคม 2558 การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ  จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 
18-19 มิถุนายน 2558 การพัฒนาดิจิทัลคอลเล็คชั่นส าหรับเอกสารใบลาน   พุทธชาติ เรืองศิริ   

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
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วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
30 มิถุนายน 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ เมนูอาหารเพื่อชีวิตดี๊ดี และ

รับประทานอาหารอย่างไรดี...สตรีวัยทอง  
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ศิริรัชนี เพลครบุรี  
ยุพาพร ประกอบกิจ  
ธนภร รองจะโปะ   

10 กรกฎาคม 2558 ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   ดวงใจ กาญจนศิลป์   
พุทธชาติ เรืองศิริ   

6 – 8 สิงหาคม 2558 
13 – 15 สิงหาคม 2558 
27 – 29 สิงหาคม 2558 

นักบริหารระดับดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รุ่นที่ 2   
 

ดวงใจ กาญจนศิลป์   
 

17-18 สิงหาคม 2558 เทคนิคการบริการด้วยใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  พรรณิภา อู่ผลเจริญ   
9 กันยายน 2558 การออกแบบการวิจัยสถาบัน   คนึงนิตย์ หีบแก้ว  

พุทธชาติ เรืองศิริ   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

10 – 11 กันยายน 2558 มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ : โอกาส
และความท้าทาย   

คนึงนิตย์ หีบแก้ว   

25 กันยายน 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย PivotTable   ดวงใจ กาญจนศิลป์   
30 กันยายน 2558 การเขียนบทความวิจัยสถาบันและการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือ

น าเสนอในการประชุมวิชาการ   
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

สัมมนา 
4 – 6 กุมภาพันธ์  2558 สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 5 ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

ศิริรัชนี เพลครบุรี 
พุทธชาติ เรืองศิริ 
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย 
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
15 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
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ตารางท่ี 3  รายช่ือพนักงานฝ่ายบริการสารสนเทศและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา  
              ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
ประชุม   
18 พฤศจิกายน 2557 ประชุมสัมมนา IEEE Xplore Training 2014  นงลักษณ์ จันตา 
27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2557  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต 

3 – 4 กุมภาพันธ์ 2558  ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558  

ขวัญแก้ว เทพวิชิต   

5 – 6 มีนาคม 2558 ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558  

วิไลลักษณ์ อินมีศรี 

ฝึกอบรม   
9 ตุลาคม 2557 การจัดเตรียมเอกสารในการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  
นุชทิรา ช านิพงษ์ 

5 – 6 พฤศจิกายน 2557 Benchmarking from Idea to Practice   วิไลลักษณ์ อินมีศรี 
21 พฤศจิกายน 2557 การวัดความพึงพอใจลูกค้า  นงลักษณ์ จันตา 
2 ธันวาคม 2557 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต 
วิไลลักษณ์ อินมีศรี 

3 ธันวาคม 2557 ทีมงานและการบริการที่เป็นเลิศ  นุชทิรา ช านิพงษ์  
บวรนันท์ บุญสาย  
นงลักษณ์ จันตา 

27 กุมภาพันธ์ 2558 ครบเครื่องการจัดการเอกสารออนไลน์ส าหรับงานส านักงาน
ด้วย Google Office Online  

ศิริวรรณ ชุมกลาง 

18 มีนาคม 2558 การใช้ฐานข้อมูล Knovel  วิไลลักษณ์ อินมีศรี 
นงลักษณ์ จันตา 

25 มีนาคม 2558 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

ประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ 

31 มีนาคม 2558 30 ทิป เทคนิคการประยุกต์ใช้ MS-Windows 8.1 Pro 
ส าหรับงานองค์กร   

ศิริวรรณ ชุมกลาง   
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     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
31 มีนาคม 2558 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน   สุรัตน์ มีศิลป์   
31 มีนาคม 2558 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2558  
นงลักษณ์ จันตา   

29 เมษายน 2558 สร้างเสริมสุขภาพส าหรับวัยหมดประจ าเดือน  สายสุดา เฟ่ืองจันทร์ 
นุชทิรา ช านิพงษ์ 

15 มิถุนายน –  
10 สิงหาคม 2558 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ขวัญแก้ว เทพวิชิต   

22 มิถุนายน 2558 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ   ศิริวรรณ ชุมกลาง  
สุรัตน์ มีศิลป์   

30 มิถุนายน 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ เมนูอาหารเพื่อชีวิตดี๊ดี และ
รับประทานอาหารอย่างไรดี...สตรีวัยทอง   

นุชทิรา ช านิพงษ์ 
สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   

30 มิถุนายน 2558 บริหารเมล์แบบมืออาชีพด้วย Outlook Web App ส าหรับ
งานส านักงาน   

ศิริวรรณ ชุมกลาง   

6 – 8 สิงหาคม 2558 
13 – 15 สิงหาคม 2558 
27 – 29 สิงหาคม 2558 

นักบริหารระดับดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รุ่นที่ 2   
 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต 

7 สิงหาคม 2558 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ครั้งที่ 
2/2558   

นงลักษณ์ จันตา 

15 กันยายน 2558 ความรู้พื้นฐานด้านการยศาสตร์ และการยืดเหยีดคลาย
กล้ามเนื้อจากอาการ Office Syndrome (ครั้งที่ 1)   

ศิริวรรณ ชุมกลาง   

22 กันยายน 2558 ความรู้พื้นฐานด้านการยศาสตร์ และการยืดเหยีดคลาย
กล้ามเนื้อจากอาการ Office Syndrome (ครั้งที่ 2)   

ศิริวรรณ ชุมกลาง   

29 กันยายน 2558 ความรู้พื้นฐานด้านการยศาสตร์ และการยืดเหยีดคลาย
กล้ามเนื้อจากอาการ Office Syndrome (ครั้งที่ 3)  

ศิริวรรณ ชุมกลาง   
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     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
สัมมนา   
4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 5  สายสุดา เฟ่ืองจันทร์ 
4 มิถุนายน 2558 สัมมนาเรื่อง การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับ

สถาบันบริการสารสนเทศ   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
15 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต 
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ตารางท่ี 4  รายช่ือพนักงาน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
              ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

           วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
ประชุม   
27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558   
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   

ฝึกอบรม   
9 ตุลาคม 2557 การจัดเตรียมเอกสารในการจัดหาพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง 

6 พฤศจิกายน –  
25 ธันวาคม 2557 

ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(ทุกวันพฤหัสบดี)   

ชูเกียรติ หล่อนกลาง   
เพ็ญชนก วีรชัยสุนทร   

22 พฤศจิกายน 2557  งานติดตั้งกล้อง cctv ระยะไกล   สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   
2 ธันวาคม 2557 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk 

Management : URM   
ณรงค์ สุบงกช   

3 ธันวาคม 2557  ทีมงานและการบริการที่เป็นเลิศ   รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
17 กุมภาพันธ์ 2558 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ณรงค์ สุบงกช   

18 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

รัฐพงษ์ อูปแก้ว   

27 กุมภาพันธ์ 2558 ครบเครื่องการจัดการเอกสารออนไลน์ส าหรับงานส านักงาน
ด้วย Google Office Online   

รัฐพงษ์ อูปแก้ว   

25 – 27 มีนาคม 2558  
2 – 4 เมษายน 2558  
23 – 25 เมษายน 2558 

นักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รุ่นที่ 1      

ณรงค์ สุบงกช   

25 – 26 มีนาคม 2558 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน   รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
31 มีนาคม 2558 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน   รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
31 มีนาคม 2558 30 ทิป เทคนิคการประยุกต์ใช้ MS-Windows 8.1 Pro 

ส าหรับงานองค์กร   
เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง  
ชุมพร เขียวชอุ่ม  
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง 
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           วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ –สกุล 
31 มีนาคม 2558 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน   ศักชัย หันขุนทด   
24 มิถุนายน 2558 ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน   สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   
10 – 11 กันยายน 2558 การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ   ณัฐพล เขตกระโทก   
สัมมนา   
4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558  สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 5   ณรงค์ สุบงกช   
26 เมษายน 2558 สัมมนาบุญ MIXER & MIXING  สุเมธ มานิมนต์  

เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง   
19 มิถุนายน 2558   สัมมนาและชมการน าเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกล้อง

วงจรปิด  
ณรงค์ สุบงกช   
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
ณัฐพล เขตกระโทก   
ทวีศักดิ์ ช านิพงษ์  
สุเมธ มานิมนต์   
ศักชัย หันขุนทด  
วสันต์ ศักดิ์ก าปัง  
เฉลย พลทามูล   
เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง   
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กลุ   

ชุมพร เขียวชอุ่ม 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
20 มีนาคม 2558 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่  

ณรงค์ สุบงกช เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   

15 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ณรงค์ สุบงกช   

19 – 20 พฤษภาคม 2558 
 

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่  ณรงค์ สุบงกช  
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
ชูเกียรติ หล่อนกลาง   

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ศึกษาดูงานห้องสมุดประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ณรงค์ สุบงกช   
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ตารางท่ี 5  รายชื่อพนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
              ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ – สกุล 
ฝึกอบรม   
9 ตุลาคม 2557 การจัดเตรียมเอกสารในการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  
ธารนที กรมโพธิ์ 

5 พฤศจิกายน 2557   เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  ธารนที กรมโพธิ์ 
2 ธันวาคม 2557 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk 

Management : URM   
บดินทร์ ยางราชย์   

27 กุมภาพันธ์ 2558 ครบเครื่องการจัดการเอกสารออนไลน์ส าหรับงานส านักงาน
ด้วย Google Office Online   

บดินทร์ ยางราชย์   
    

25 มีนาคม 2558 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558   

ธารนที กรมโพธิ์   

31 พฤษภาคม 2558 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน   ธารนที กรมโพธิ์ 
7 เมษายน 2558 หน้าที่เลขานุการมืออาชีพ   ธารนที กรมโพธิ์   
24 มิถุนายน 2558 ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน   วิษณุ กุหลาบ   
6 – 8 สิงหาคม 2558 
13 – 15 สิงหาคม 2558 
27 – 29 สิงหาคม 2558 

นักบริหารระดับดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รุ่นที่ 2 

บดินทร์ ยางราชย์ 

สัมมนา   
4 มิถุนายน 2558 สัมมนาเรื่อง การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับ

สถาบันบริการสารสนเทศ    
เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย   

19 มิถุนายน 2558 สัมมนาและชมการน าเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกล้อง
วงจรปิด   

บดินทร์ ยางราชย์  
วิษณุ กุหลาบ 
เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย  
ธารนที กรมโพธิ์  

ศึกษาดูงานภายในประเทศ   
15 พฤษภาคม 2558  ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
บดินทร์ ยางราชย์   
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ตารางท่ี 6  รายชื่อพนักงาน ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศและหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
               ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ – สกุล 
ประชุม   
18 พฤศจิกายน 2557 ประชุมสัมมนา IEEE Explore Training 2014  สุภารักษ์ เมินกระโทก 
ฝึกอบรม   
30 มกราคม 2558   30 ทิป เทคนิคการประยุกต์ใช้ MS-Windows 8.1 Pro 

ส าหรับงานองค์กร  
จักรี รังคะวัต 

30 มกราคม 2558 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ภายใต้แนวคิด "อ่านวัน
ละนิด ชีวิตเปลี่ยน"  

ธันยกานต์ สินปรุ 

18 มีนาคม 2558 การใช้ฐานข้อมูล Knovel  สุภารักษ์ เมินกระโทก 
ธันยกานต์ สินปรุ  
จักรี รังคะวัต 

25 – 27 มีนาคม 2558  
2 – 4 เมษายน 2558  
23 – 25 เมษายน 2558 

นักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รุ่นที่ 1      

สุภารักษ์ เมินกระโทก 

21 เมษายน 2558 เทคนิคการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเบื้องต้น  ธันยกานต์ สินปรุ 
จักรี รังคะวัต   

27 เมษายน 2558 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและกรอบแนวคิดใน
การวิจัย   

ธันยกานต์ สินปรุ  
จักรี รังคะวัต   

19 พฤษภาคม 2558 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย   ธันยกานต์ สินปรุ  
จักรี รังคะวัต 

10 กรกฎาคม 2558 ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 
7 สิงหาคม 2558 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ครั้งที่ 

2/2558  
สุภารักษ์ เมินกระโทก  
ธันยกานต์ สินปรุ   
จักรี รังคะวัต 

10 – 11 กันยายน 2558 มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ : 
โอกาสและความท้าทาย  

สุภารักษ์ เมินกระโทก 
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     วัน เดือน ปี เรื่อง ชื่อ – สกุล 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ   
15 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สุภารักษ์ เมินกระโทก 

 
ข. การจดัสัมมนาพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

          ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาพนักงาน

ศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด จึงได้จัดให้มีการ

สัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี การสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานและการพัฒนางาน  

 ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปี หัวข้อ “การ

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข คนส าราญ งานส าเร็จ” ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบรรณสาร

สาธิต อาคารบรรณสาร และ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้บุคลากรศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษาได้ เรียนรู้การเสริมสร้างความสุขในองค์กร และ เ พ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีความสุข ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้  มีพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น  

58 คน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 130,986.00 บาท ผลจากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้พบว่า บุคลากรศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาทราบแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างานอันจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและเกิดความรัก

ภักดีต่อองค์กร 
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รายการหลักฐาน 1.7.4-2
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รายการหลักฐาน 1.7.4-3
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1.  รายช่ือบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป  

 
 

 
นายณรงค์ สุบงกช 
นักเทคโนโลยีการศึกษา  
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 

 
นายโกสินทร์ ธีรานนท ์
นายช่างศิลป์  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 
 

 
นายศักชัย หันขุนทด 
พนักงานธุรการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 
บรรณารักษ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 
 

 
นายสราวุธ เอ่ียมศุภมงคล 
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 

 
นายสิทธา ชัยมงคล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2551 

 
 

 
นางสาวอารยา บวรพานิชย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2547 

 

 
นายบดินทร์ ยางราช 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2546 

 
 

2.  รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณารักษ์ช านาญการ ปีพ.ศ. 2558 

 
 

 
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก 
บรรณารักษ์ 
  

 
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ 
บรรณารักษ์ 
 

 
 

3.  รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10  
ประจ าปี 2559 รางวัลที่ 2 ด้าน HARDWARE ระดับทั่วไป 

 
 

 
นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์  

 
นายวิษณุ กุหลาบ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

รายการหลักฐาน 1.7.5
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รายการหลักฐาน 1.8.2
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รายการหลักฐาน 1.8.3
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของศูนย์ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ในปีที่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 2.3  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ 2.4  ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้  
                ตลอดชีวิต 

ตัวบ่งชี้ 2.6  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

ตัวบ่งชี้ 2.7  จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
ตัวบ่งชี้ 2.8  จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
ตัวบ่งชี้ 2.9  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมข้ึน 

ตัวบ่งชี้ 2.10  จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ตัวบ่งชี้ 2.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.12  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
                 ที่ให้บริการ 
ตัวบ่งชี้ 2.13  ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการ 

 

 

276



รายการหลักฐาน 1.8.4-1
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รายการหลักฐาน 1.8.4-2
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ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และจุดบริการส่งเสริมการอ่านและยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

การมอบของที่ระลึกแก่ผู้รับบริการที่มีรายการยืมสูงสุด 5 อันดับแรกของเดือน 

 
 
 
 

ต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริการสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริเวณเคาน์เตอร์ Information  
เพ่ือให้ผู้รับบริการมองเห็นได้ง่าย 

 
 
 

รายการหลักฐาน 1.8.5
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มุม Read Me น าหนังสือท่ีน่าสนใจมาจัดแสดงบริเวณโถงชั้น 1  
เพ่ือให้ผู้รับบริการมองเห็นได้ง่าย 
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เว็บไซตป์ระกันคุณภาพการศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 1.8.6
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เว็บไซต์ฐานข้อมูลรายงานการประเมนิตนเองของมหาวิทยาลัยท่ีทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูล 
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รายการหลักฐาน 1.8.8-1
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ภาพเว็บไซต์เผยแพร่เอกสารประกันคุณภาพประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 1.8.9-1
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รายการหลักฐาน 1.8.9-2
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ภาพสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง   ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง 

   
 
 

จุดให้บริการเครื่องสแกนเอกสาร    IP video phone 

   
 
 

เครื่องพิมพ์ส าหรับบริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร 

 

รายการหลักฐาน 2.1.1
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ภาพบริการพ้ืนที่นั่งอ่านและห้องค้นคว้า 
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ภาพตัวอย่างบริการของห้องสมุดที่จัดให้บริการ 
 

ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. (SUTIR) 

 
 
 

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Online Public Access Catalog – OPAC) 

 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.1.2
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มุมบริการข้อมูลเฉพาะด้าน พร้อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาค้นคว้า 

   
 
 
 

จุดบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น อาคารบรรณสาร ชั้น 1, 2 และ 3 
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ภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย  
 

  เครื่องฟอกอากาศ           พัดลมดูดอากาศ 

  
 
 

กล้องวงจรปิด 

  
 
 

      สัญญาณเตือน     อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

  
 

รายการหลักฐาน 2.1.3-1
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เครื่องดูดความชื้น           พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  
 
 
 

ป้ายบอกทางและบันไดหนีไฟ 
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ติดตั้งไฟทางเดิน 

  
 
 
 

ติดตั้งไฟบริเวณท่ีจอดรถ 

  
 
 

เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย   ตู้ Locker ส าหรับเก็บสัมภาระ 
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รายการหลักฐาน 2.1.3-2
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ภาพการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
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รายการหลักฐาน 2.1.3-3
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สาขาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ ห้องผลิต

เอกสารกลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
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การศึกษาความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
กรณีศึกษา: ห้องผลิตเอกสารกลางและห้องจ าหน่ายหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

Study of Volatile Organic Compounds and Carbon Dioxide Concentrations at 
Photocopy Center and Book Store Rooms in Suranaree University of  Technology 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวพัชรินทร์     กลิ่นเกษร  รหัสนักศึกษา B5560639 
นางสาวกัญญาพัชร   เบ็ญพรม  รหัสนักศึกษา B5563517 
นางสาวกิตติยา        สุริยวงษา  รหัสนักศึกษา B5563890 
นางสาวสุพิชชา        ยศพล  รหัสนักศึกษา B5564101 
นางสาวลัดดาวัลย์     อันทะราสี  รหัสนักศึกษา B5568116 

 
 

โครงการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน 2.1.3.-4
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รายการหลักฐาน 2.1.3-5
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รายการหลักฐาน 2.1.3-6
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แบบรับความคิดเห็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.2
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หน้าจอส่งแบบรับความคิดเห็นออนไลน์ 
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ภาพตัวอย่างช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 

     
 

 
 
 

รายการหลักฐาน 2.3
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

อบรมการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ 

 
 

 
 
 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 

 
 

รายการหลักฐาน 2.4
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อบรมการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

 
 

 
 
 

กิจกรรมโต้วาทีน้องใหม่ 

 
 

324



 

กิจกรรมพบนักเขียน 

 
 
 

ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมพนักงาน ศบส. สู่อาเซียน 

 
 
 

กิจกรรม ASEAN Day 
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ตัวอย่าง 
ใบรับความคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.5
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รายการหลักฐาน 2.6-1
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ตัวอย่างภาพการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ SUT-WiFi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.6-2
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ภาพบรรยากาศและป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Silent Zone 3 
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ภาพตัวอย่างบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 

บริการ IP Video Phone 

 
 
 
 

บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง   บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.7
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บริการตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand 

 
 
 
 

ระบบจองห้องค้นคว้า 
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ภาพตัวอย่างบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
 

นิทรรศการ ASEAN เคลื่อนที่ 

 
 
 

ภาพจอและป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 2.8
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จุดบริการโต๊ะญี่ปุ่น 

 
 
 

จัดบริการมุม Read Me 
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รายช่ือฐานข้อมูลออนไลน์  
จ านวน 25 ฐานข้อมูล 

 
1. ABI/INFORM Complete 
2. Academic Search Complete 
3. Access Medicine 
4. Access  Surgery 
5. ACM Digital Library 
6. ASTM Standards & Journals 
7. Clinical Skills 
8. Computers & Applied Sciences Complete 
9. Dissertations Full Text in PDF format 
10. Education Research Complete 
11. H.W. Wilson  
12. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
13. ILO Encyclopedia 
14. LISTA with FT 
15. NPC Safety and Environmental 
16. ProQuest Dissertations & Theses Global 
17. SAE Digital Library 
18. Safety Info 
19. SCOPUS 
20. Siamsafety.com 
21. UpToDate 
22. Web of Science 
23. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) 
24. EBSCO Discovery Serives 
25. Myfristinfo 

 
 

หมายเหตุ   ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง 25 ฐาน ใช้งบประมาณของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อ 

รายการหลักฐาน 2.9

339

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=2014012311000188b66f17
http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20130919153611c6d42d58
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ภาพตัวอย่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Library panoramic tours 

 
 

 
 
 

รายการหลักฐาน 2.10
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แบบฟอร์มออนไลน์ 

 
 
 
 
 

นิทรรศการออนไลน์ 
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ผลการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 

 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากท่ีสุด 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน  260  คน  จ าแนกเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี   จ านวน 229 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.87 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.92 

อาจารย์    จ านวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.19 

พนักงาน   จ านวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.19 

 

สถานภาพ 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 2.11-1
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ที ่ หัวข้อ x  S.D. แปลผล 
 ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ    
1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 3.93 0.91 มาก 

2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ 4.08 0.81 มาก 

3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีความทันสมัย 4.26 0.82 มาก 

4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ 4.15 0.84 มาก 

 รวม 4.11 0.84 มาก 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    

1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก 4.10 0.84 มาก 

2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.22 0.80 มาก 

3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง 4.20 0.86 มาก 

4 เวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดมีความเหมาะสม 3.79 1.21 มาก 

 รวม 4.08 0.93 มาก 

 ด้านบุคลากร    

1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.36 0.76 มาก 

2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจเป็นมิตรเต็มใจช่วยเหลือ 4.22 0.90 มาก 

3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้ 4.29 0.80 มาก 

  รวม  4.29 0.82 มาก 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

1 จ านวนที่นั่งมีเพียงพอ 2.98 0.91 ปานกลาง 

2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 3.90 0.85 มาก 

3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 3.61 0.85 มาก 

4 ห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวมีอย่างเพียงพอ 3.12 1.21 ปานกลาง 

5 จ านวนที่จอดรถมีเพียงพอ 3.05 1.20 ปานกลาง 

 รวม 3.33 1.00 ปานกลาง 

 ด้านสุขอนามัย    

1 มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในและรอบอาคารเพียงพอ 4.13 0.91 มาก 

2 มีการจัดการขยะหรือของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 4.16 0.84 มาก 

3 ห้องน้ า อ่างล้างมือสะอาดและมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ 4.33 0.84 มาก 

 รวม 4.21 0.86 มาก 
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 ด้านการประชาสัมพันธ์    

1 มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 4.03 0.87 มาก 
2 มีเอกสารแผ่นพับแนะน าการให้บริการเพียงพอ 3.90 0.93 มาก 
3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับบริการกิจกรรมของ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
3.98 0.99 มาก 

 รวม 3.97 0.93 มาก 

 

สิ่งท่ีประทับใจ 

เรื่อง จ านวนผู้ตอบ(คน) 
1. บรรยากาศภายในศูนย์บรรณสารฯ 69 
2. ทรัพยากรสารสนเทศ 25 
3. ระบบการใช้บริการง่าย สะดวก และช่วงเวลาการให้บริการ 21 
4. การบริการของพนักงาน 13 
5. ห้องน้ า 11 
6. ห้องค้นคว้าเดี่ยว / กลุ่ม 8 
7.ความสะอาด 7 
8. ระบบอินเตอร์เน็ต 6 
9. สิ่งอ านวยความสะดวก โต๊ะ เกาอ้ี หนังสือ 6 

 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

เรื่อง จ านวนผู้ตอบ(คน) 
1. สิ่งอ านวยความสะดวก โต๊ะ เกาอ้ี หนังสือ ที่จอดรถ ไม่เพียงพอ 69 
2. ห้องค้นคว้ากลุ่ม / เดี่ยว ไม่เพียงพอ 14 
3. เวลาให้ใช้บริการน้อยเกินไป 11 
4. บรรยากาศในห้องสมุด 10 
5. ห้องสมุดมีกลิ่นเหม็น อับ ไม่สะอาด 8 
6. ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีปัญหา 8 
7. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ไม่เพียงพอ 5 
8. การใช้บริการยุ่งยาก 3 
9. การบริการของพนักงานไม่ดี 2 
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ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

  

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 

 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากท่ีสุด 

จ านวนผู้ตอบ  90  คน   

 ที่ หัวข้อ x  S.D. แปลผล 

1 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการมีประสิทธิภาพ 3.99 0.86 มาก 

2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 4.02 0.81 มาก 

3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.13 0.77 มาก 

4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 4.35 0.66 มาก 

รวม 4.12 0.78 มาก 

 
สิ่งท่ีท่านพอใจ 

1. ประทับใจสุดๆ 
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรม และสื่อในการแนะน ามหาวิทยาลัย 
3. สถานที่สะดวก สะอาด มีอาหารว่าง 
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความพร้อมดี 
5. เจ้าหน้าที่เตม็ใจให้บริการ 
6. มีอุปกรณ์ครบครัน 
7. อยากให้สื่อต่างๆ มากขึ้น 
8. อุปกรณ์ค่อนข้างครบครันพร้อมใช้งาน 
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลงาน คุณภาพของอุปกรณ์หลังติดตั้ง 
10. อุปกรณ์ 
11. มีข้อเสนอและช่วยประสานงานท าให้การใช้บริการมีประสิทธิภาพมาก 
12. บริการดี รวดเร็ว 
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สิ่งท่ีท่านเห็นควรปรับปรุง  

1. Projector มืดมาก ไม่เหมาะส าหรับการสอนวิชาที่ต้องแสดงการเขียน วิธีท า ในรายละเอียด  

เป็นวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ สมควรเปลี่ยนโต๊ะสอนให้มีขนาดเหมาะสมกว่านี้ 

2. จอมืดไม่ค่อยเห็น + ไม่ชิน ควรเปลี่ยนแปลงด่วน  

3. ภาพบนจอ Projector ไม่สว่าง B5101 

4. จอมอนิเตอร์มองเห็นไม่ชัด ควรเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน 

5. Presenter ไม่ชัด แสงน้อย นักศึกษามองไม่เห็นเลย 

6. อากาศท่ีค้อนข้างร้อนในช่วงจัดกิจกรรม 

7. ในคอมมีโปรแกรม หรือ front ไม่ทั่วถึง  

8. เครื่องฉาย presenter เวลาฉายจะไม่ค่อยชัด 

9. เครื่องฉายพรีเซนเตอร์ไม่ค่อยชัด 

10.  เครื่องฉาย presenter ไม่ชัดเลย (เรียนรวม 2) 

11. โปรเจคเตอร์ไม่ชัด มีปัญหาบ่อยครั้งการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 

12. ไมค์ชุดประชุมห้องประชุม 4 บางตัวไม่ค่อยดัง 

13. อยากได้สื่อโสต  

14. ยังขาดแคลนสื่อโสต 

15. ต้องการให้ติดตั้งสื่อโสต 

16. ต้องการเครื่อง video presenter ในห้องประชุมของสาขาวิชา 

17. ระบบห้องประชุม online 

18. ขอเครื่อง video presenter 

19. ต้องการเครื่อง video presenter เพ่ิม 

20. ควรมีอุปกรณ์ ส าหรับ Monitor ส าหรับงานประชุม น าเสนองาน ในหน่วยงาน 

21. ควรมีโปรเจคเตอร์ ในการประชุมวางแผนออกแบบระบบ และน าเสนอก่อนการประชุมส่งงาน 

22. ควรจะมีจอ LED ส าหรับใช้ในการประชุมภายในหน่วยงาน 

23. หน่วยงาน MIS ควรมีโปรเจคเตอร์ หรือ ทีวีขนาดใหญ่ส าหรับใช้ในการวางแผนการพัฒนา

ระบบ น าเสนอระบบ ทดสอบระบบ 
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อื่นๆ 

1. ประทับใจสุดๆ 
2. ดีครับ 
3. ดีมากๆ 
4. เยี่ยมมาก 
5. ดีค่ะ 
6. แอร์เย็นไป 
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ภาพหน้าจอ Login เพื่อเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 

หน้าจอการตรวจสอบและรายงานผลการใช้งานระบบเครือข่าย 

 

รายการหลักฐาน 2.12.1
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ภาพหน้าจอ Login ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่จัดให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ภาพแสดงการตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ 
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ภาพแสดงการใช้ระบบ Multipoint 

 
 
 

ภาพแสดงความพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
1)   งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

 ตรวจสอบ ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตรวจสอบ ควบคุมการท างานของซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในแต่ละโมดูลให้สามารถท างานได้

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
 ส ารองข้อมูลระบบห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน 
 ติดต่อประสานงานระหว่างโมดูลต่างๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้บ ารุงรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 แก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าแก่โมดูลงานต่างๆ 

2)   งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นในห้องสมุด 
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐาน 
 ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ 
 กู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา หรือตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ 
 แก้ไขข้อขัดข้อง ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ 
 ดูแลบ ารุงรักษาและประสานงาน 

3)   งานระบบวิดีโอออนดิมานด์ 
 วางแผนการให้บริการในรูปแบบ On Demand  
 แปลงข้อมูลจากม้วนวิดีโอเป็น Digital File ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 
 ควบคุมคุณภาพการให้บริการ 

 
4)   งานพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 ประสานงาน ความต้องการของฝ่ายต่างๆ 
 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 ทดลองการใช้งานจริง 
 แก้ไขข้อขัดข้องของโปรแกรม 
 อบรมการใช้งาน 
 จัดท าคู่มือการใช้งาน 
 บ ารุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
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แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน อาคารเรียนรวม 
ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

 
1) จัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่ช ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน โดยการตั้งงบประมาณประจ าปี 

ได้แก่ 
- เครื่อง LCD Projector อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี 
- เครื่องขยายเสียง ล าโพง 5 – 10 ปี 
- ไมโครโฟน  1-2 ปี 

2) ได้ด าเนินการวางระบบควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ผ่านเครือข่าย  
- Monitor การใช้งานแบบ Real Time ผ่านกล้อง IP เพ่ือแก้ปัญหาผู้ใช้ 
- ควบคุมการเปิด-ปิด เมื่อไม่มีการใช้งาน 
- เช็คสถานะใช้งาน อายุหลอด อุณหภูมิ 

3) วางระบบเปิดปิดการจ่ายไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์สื่อโสตฯในห้องเรียน 
4) ตรวจเช็คอุปกรณ์  ขั้วต่อ  สายสัญญาณ ไมโครโฟน  และปรับระบบภาพ  เสียง พร้อมท าความ

สะอาดระหว่างปิดภาคเรียน โดยพนักงานโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ 
5) ล้างหลอด/เครื่อง LCD Projector โดยบริษัทหลังการขาย และประกันสัญญาและหมดประกัน  
6) มีคู่มือการใช้งานโสตฯ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ต้องการให้ไฟแถวหน้าของห้องเรียน สามารถเปิดปิดได้อิสระ เพื่อความชัดเจนเมื่อใช้ Projector 
2) ให้มีการปรับปรุงระบบเดินไฟ และสายสัญญาณ ที่พ้ืนห้องเรียนวิทยพัฒน์  
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แผนการปฏิบัติงานฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 (16 มิ.ย-10 ก.ค.59) 
ล าดับ รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ประสานงานท าความสะอาดเครื่องฉาย LCD  
Projector ประจ าห้องเรียน อาคารเรียนรวม  
1 และ 2 และตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ประจ า 
ห้องเรียน 

นายสราวุธ  เอ่ียมศุภมงคล 
นายวสันต์ ศักดิ์ก าปัง 
นางศุภธนิตศร์ ครองสวัสดิกุล 

รองรับเปิด 
ภาคเรียนที ่ 
1/2559 

2. ประสานงานท าความสะอาดเครื่องฉาย LCD  
Projector ประจ าห้องประชุมหน่วยงาน   
อาคารบริหาร อาคารวิชาการและตรวจเช็ค 
อุปกรณ์โสตฯ ประจ าพื้นที่ 

นายรัฐพงศ์  อูปแก้ว 
นายทวีศักดิ์  ช านิพงศ์ 
นายเฉลย  พลทามูล 

- 

3. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานสื่อโสตฯ  
เครื่องฉาย LCD Projector ประจ าห้องเรียน 
ปฏิบัติการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ, อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

นายณัฐพล  เขตกระโทก 
นางติชิลา  สุกหอม 

- 

4. ตรวจสอบ LCD Projector, ระบบเสียง  
สื่อโสตฯ อาคารสุรพัฒน์ 2 ศูนย์การเรียนรู้ 
หอพักนักศึกษา อาคารสุรเริงไชยฯ 

นายสุเมธ  มานิมนต์ 
นายเอกรัฐ  มุ่งยอดกลาง 
นายชุมพร  เขียวชะอุ่ม 

- พร้อมให้บริการ 
งานปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2559 
- งานวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัย 

5. ตรวจสอบ ส ารวจ ปรับปรุงระบบสื่อโสตฯ  
ประจ าอาคารบรรณสาร ห้องประชุมสาธก,  
บรรณสารสาธิต, หอประวัติ 

นายรัฐพงศ์  อูปแก้ว 
 

- 

6. เตรียมการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
การสอนเพ่ือจ าหน่ายนักศึกษา ภาคเรียน 
ที่ 1/2559 

นายศักชัย  หันขุนทด 
น.ส.รักชนก บุญนวม 
และทีมงาน 

วางแผนจัดพื้นที่ 
จ าหน่ายฯ  
ระบบจ าหน่าย 
ระบบจองคิว 

7. เตรียมงานกราฟิกและศิลปกรรม นายโกสินทร์  ธีรานนท์ 
นายเฉลิมวัฒน์  ปรีดาพิพัฒน์ 

- 

8. ประสานงาน ควบคุมก ากับ บริหารทั่วไป  
งานธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ 

นายณรงค์  สุบงกช 
น.ส.ณภัทรารัตน์  บุญนอก 
นายยิ่งยศ  จอมพุทรา 

- 
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ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

  

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 

 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากท่ีสุด 

จ านวนผู้ตอบ  90  คน   

 ที่ หัวข้อ x  S.D. แปลผล 

1 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการมีประสิทธิภาพ 3.99 0.86 มาก 

2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 4.02 0.81 มาก 

3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.13 0.77 มาก 

4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 4.35 0.66 มาก 

รวม 4.12 0.78 มาก 

 
สิ่งท่ีท่านพอใจ 

1. ประทับใจสุดๆ 
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรม และสื่อในการแนะน ามหาวิทยาลัย 
3. สถานที่สะดวก สะอาด มีอาหารว่าง 
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความพร้อมดี 
5. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ 
6. มีอุปกรณ์ครบครัน 
7. อยากให้สื่อต่างๆ มากขึ้น 
8. อุปกรณ์ค่อนข้างครบครันพร้อมใช้งาน 
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลงาน คุณภาพของอุปกรณ์หลังติดตั้ง 
10. อุปกรณ์ 
11. มีข้อเสนอและช่วยประสานงานท าให้การใช้บริการมีประสิทธิภาพมาก 
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สิ่งท่ีท่านเห็นควรปรับปรุง  

1. Projector มืดมาก ไม่เหมาะส าหรับการสอนวิชาที่ต้องแสดงการเขียน วิธีท า ในรายละเอียด  

เป็นวิชาทางด้านคณิตศาสตร์  สมควรเปลี่ยนโต๊ะสอนให้มีขนาดเหมาะสมกว่านี้ 

2. จอมืดไม่ค่อยเห็น + ไม่ชิน ควรเปลี่ยนแปลงด่วน  

3. ภาพบนจอ Projector ไม่สว่าง B5101 

4. จอมอนิเตอร์มองเห็นไม่ชัด ควรเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน 

5. Presenter ไม่ชัด แสงน้อย นักศึกษามองไม่เห็นเลย 

6. อากาศท่ีค้อนข้างร้อนในช่วงจัดกิจกรรม 

7. ในคอมมีโปรแกรม หรือ front ไม่ทั่วถึง  

8. เครื่องฉาย presenter เวลาฉายจะไม่ค่อยชัด 

9. เครื่องฉายพรีเซนเตอร์ไม่ค่อยชัด 

10. เครื่องฉาย presenter ไม่ชัดเลย (เรียนรวม 2) 

11. โปรเจคเตอร์ไม่ชัด มีปัญหาบ่อยครั้งการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 

12. ไมค์ชุดประชุมห้องประชุม 4 บางตัวไม่ค่อยดัง 

13. อยากได้สื่อโสต  

14. ยังขาดแคลนสื่อโสต 

15. ต้องการให้ติดตั้งสื่อโสต 

16. ต้องการเครื่อง video presenter ในห้องประชุมของสาขาวิชา 

17. ระบบห้องประชุม online 

18. ขอเครื่อง video presenter 

19. ต้องการเครื่อง video presenter เพ่ิม 

20. ควรมีอุปกรณ์ ส าหรับ Monitor ส าหรับงานประชุม น าเสนองาน ในหน่วยงาน 

21. ควรมีโปรเจคเตอร์ ในการประชุมวางแผนออกแบบระบบ และน าเสนอก่อนการประชุมส่งงาน 

22. ควรจะมีจอ LED ส าหรับใช้ในการประชุมภายในหน่วยงาน 

23. หน่วยงาน MIS ควรมีโปรเจคเตอร์ หรือ ทีวีขนาดใหญ่ส าหรับใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบ 

น าเสนอระบบ ทดสอบระบบ 
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อ่ืนๆ 
1. ประทับใจสุดๆ 
2. ดีครับ 
3. ดีมากๆ 
4. เยี่ยมมาก 
5. ดีค่ะ 
6. แอร์เย็นไป 
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