รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2559

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)

สรุปผลการประเมินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ
คะแนน คะแนน
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมิน ประเมิน
ประเมินทีต่ ่างจากที่
ตนเอง กรรมการ
ระบุใน SAR)

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน

4

3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4

3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน

4

3

4

3

4

3

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระดับความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมบริการ

5

3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระบบและกลไกการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

4

3

ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
ระบบและกลไกการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่
ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการตามภารกิจ
มหาวิทยาลัย

4
4
4

4
4
3

5

4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

ก

ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดขี ึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มทีด่ ีขึ้น

ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไม่พบว่ามีการกาหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) :
คะแนน 1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

คะแนน 2
มีผลการดาเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการวิเคราะห์)

คะแนน 3
มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

คะแนน 4
3 + มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
ของระบบดีทาให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

คะแนน 5
4 + มีผลการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

คะแนน 6
5 + มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบในระดับ
ชั้นนาของประเทศ
มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนำ
ระดับประเทศ)

คะแนน 7
Excellent
(Example of
World-class or
Leading
Practices)

Inadequate and
Improvement is
The QA practice to Necessary
fulfil the criterion is The QA practice to
not implemented. fulfil the criterion is
still at its planning
There are no
plans, documents, stage or is inadequate
where improvement
evidences or
is necessary. There is
results available.
little document or
Immediate
evidence available.
improvement
Performance of the
must be made.
QA practice shows
little or poor results.

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

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

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

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

Excellent
The QA practice
to fulfil the
criterion is
considered to be
excellent or
example of
worldclass
practices in the
field. Evidences
support that it has
been innovatively
implemented.
Performance of
the QA practice
shows excellent
results and
outstanding
improvement
trends.

Absolutely
Inadequate

ข

จุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
โครงร่างองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
ข้อ เสนอแนะในการเขี ยนโครงร่ า งองค์ ก ร -คู่ ค วามร่ ว มมื อ ควรมองทั้ ง ภายในและ เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ภายนอกมหาวิทยาลัย
-ขาดการวิเคราะห์ ความท้ าทายและความ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ ห ารและจั ด การ จุดแข็ง (Strengths)
ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กรมีภาวะผู้นา และมีทีมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
1. วางแผนอัตรากาลังทดแทนบุคลากรที่มีอายุงานสูงในแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ เช่น การสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อให้บุคลากรสามารถทางาน
ทดแทนกันได้ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากอุบัติเหตุและอัคคีภัยเพิ่มเติม เช่น ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ เป็นต้น
3. องค์กรควรกาหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเป็นสากลตามที่ระบุ
ไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น ระดับของการให้บริการ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การกาหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จที่
ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะ
การกาหนดคูเ่ ทียบสาหรับตัวบ่งชี้ที่สาคัญ
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ค

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ จุดแข็ง (Strengths)
ส่วนเสีย
1. ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ มีความพึงพอใจในการบริการของ
ศูนย์บรรณสารฯ ในระดับมาก
2. องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับมาทาการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการดีขึ้น เช่น ระบบสแกน
ลายนิ้วมือเพื่อใช้บริการต่าง ๆ แทนบัตรนักศึกษา ระบบ
ควบคุมไฟแสงสว่างในห้องค้นคว้าโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
ระบบจองห้องค้นคว้า และระบบควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
ประจาห้องเรียน เป็นต้น
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
องค์กรควรนาสารสนเทศจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้บริการ มา
เป็นข้อมูลป้อนกลับอีกประเภทหนึ่ง เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ใช้ นามาปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนานวัตกรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน จุดแข็ง (Strengths)
หน่วยงาน
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
2. บุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยได้
เป็นอย่างดี
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
องค์กรควรหาวิธีให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความ
มั่นคง และมีตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสการพัฒนาตนเอง
ตามความต้องการและตามภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้น
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ง

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย น รู้
(ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)
มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครัน
ทั้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ บริการสารสนเทศ
รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
1. สร้างความร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้นและส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาวิชา การให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
2. สารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ
การใช้พื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ทมี่ ีการใช้งานอย่างเต็ม
ศักยภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดแข็ง (Strengths)
มีการจัดสัดส่วนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเป็นอย่างดี โดยเน้นการใช้
งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (61%) ให้มีความ
ทันสมัย เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-

จ

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จในการ
จุดแข็ง (Strengths)
พัฒนานวัตกรรมบริการ
มี ก ารสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ก ารสารสนเทศ
และพัฒนาภาระงานต่างๆ ขององค์กร โดยนวัตกรรมเหล่านี้ได้รับ
การยอมรั บ ว่ า เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Prectice) อี ก ทั้ งได้ รั บ
รางวัลในระดับประเทศ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของผู้ใช้บริการ เช่น การ
พัฒนาโปรแกรมในการติดตามที่อยู่ของตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการ จุดแข็ง (Strengths)
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 1. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการยืมคืนทรัพยากร เช่น
ตู้บริการยืม และคืนอัตโนมัติในบริเวณต่าง ๆ ทั้งในและนอก
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. มีบริการส่ง SMS เตือนผู้ใช้บริการที่ถึงกาหนดคืนหนังสือ
ล่วงหน้า 1 วัน
3. มีบริการยืมทางออนไลน์และนาส่งหนังสือ (Book/Document
Delivery) แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มอาจารย์
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ฉ

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการ
จัดการข้อร้องเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)
ให้ความสาคัญ กับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมี ช่องทางหลากหลายใน
การส่งข้อร้องเรียนและดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เช่น
จากปั ญ หาการใช้ VPN ในการเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ที่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการจากภายนอกเครือข่าย
มหาวิท ยาลั ย ศบส. ได้ ด าเนิ น การแก้ ไขโดยเปลี่ ย นไปใช้ ระบบ
EZproxy ซึ่งทาให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
นาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ซึ่งตรงกับภารกิจขององค์กร มา
บริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ (systematic) เช่ น จั ด ให้ มี
คณะกรรมการพิ จารณาการปรับ ปรุงแก้ไข จั ดเป็ น วาระในการ
ประชุมของหน่วยงาน เพื่อสร้างกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน และ
จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม/ โครงการ/ แผนงาน เพิ่อการ
จัดการหรือจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีบริการเชิงรุก ในการให้ การศึ กษาและแนะน าการใช้บริการ
เช่น จัดเตรียมข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดให้แก่อาจารย์ใหม่
2. มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการรู้ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับประเภทและลักษณะสาขาวิชาของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งตามตารางที่กาหนดไว้ และเฉพาะกลุ่มตาม
การร้องขอของผู้ใช้บริการ และมีการประสานงานกับสาขาวิชา
ในการจัดการฝึกอบรม
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม โดยเพิ่มมาตรการ จูงใจ
และวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ช

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่ให้บริการภายใน
ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ประสิทธิภาพของ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ
ตามภารกิจมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง (Strengths)/
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แและ
ระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาอย่างสม่าเสมอ (ทุกวัน) โดยมีการรายงานผลและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย
ให้บริการ เช่น iPAD, iPod, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์,
Quicktionary, CyberDict และ eBook Reader
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
ควรหาวิธีการสร้างความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดแข็ง (Strengths)
มีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อให้การบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
มี การปรับ ปรุงและพั ฒ นาการให้ บ ริก ารอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยการ
ส ารวจความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจอย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ในการ
ให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จัดอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอ เพื่อรองรับภาระงาน
ด้ า นเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาทั้ ง ภายในศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ซ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดแข็ง (Strengths)
1. สามารถปฏิบัติงานสนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลายด้วยการใช้ศักยภาพของบุคลากร
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี (Best Prectice) เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ เช่น การพัฒนา
ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้บริการต่าง ๆ แทนบัตรนักศึกษา และการประดิษฐ์และติดตั้งเครื่องควบคุม
ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า
3. มี การพั ฒ นาและให้ บ ริ การฐานข้อ มูล ที่ ห ลากหลายที่ แสดงถึ ง อัต ลั ก ษณ์ ของสถาบั น ได้แ ก่ ฐานข้อ มู ล
สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส ฐานข้อมูลคลังข้อสอบออนไลน์ และฐานข้อมูล
เอกสารประกอบ การสอนออนไลน์
4. มีทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศที่ครบครัน และมีพื้นที่ให้บริการที่สวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ
6. มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงานโดยเข้าร่วมโครงการ Green Office
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)
1. ในด้านอาคารสถานที่ สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้เป็นจานวนมากจึงควรพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้งานได้อย่าง
เต็มศักยภาพในรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดพื้นที่ในรูปแบบการทางานกลุ่ ม
(Co-working space) การเพิ่มจุดต่อเชื่อมปลั๊กไฟ ตลอดจนหาแนวทางกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึง
ตัวนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้บริการต่างๆ ที่จัดเตรียมให้อย่างเต็มที่
2. ควรมีข้อมูลย้อนหลังที่แสดงถึงพัฒนาการหรือแนวโน้มที่ดีของการดาเนินการในทุก ๆ ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เสนอมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง
ของบุคลากรและสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินค่าชดเชย การเกษียณก่อนกาหนด เป็นต้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นักศึกษา
1. นักศึกษาเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักศึกษามากขึ้น อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
2. นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
บุคลากร
มีบรรยากาศการทางานแบบพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ฌ

คำนำ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงานด้านห้องสมุดและสื่อการศึกษา มีการนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้นาระบบประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of
University President of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้ แ ทนระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกาหนดให้มี 2 องค์ประกอบ
คือ 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1.1 ผลบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวบ่งชี้ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน
และองค์ ป ระกอบที่ 2 ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การ ศึ ก ษาได้ คิ ด ตั ว บ่ ง ชี้
ตามภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์
(Output/Outcome) และทุกตัวบ่งชี้ใช้เกณฑ์การประเมินเป็น 7 ระดับ ตามระบบ CUPT QA
ในรอบปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ซึ่งใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเตรียมพร้อม
รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมหาวิ ทยาลั ย
เพื่อประเมิน ผลการดาเนิ นงานของศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา และให้ ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถนาไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
สาเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกท่าน คณะทางานขอขอบคุณ
ไว้ ณ ที่ นี้ และหวั ง ว่ า รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

(อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ)
รองผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ญ

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559 (1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) โดยมีการใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality
Assurance) ที่พัฒนาโดยที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ (ทอมก.) ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกาหนดใช้ และเกณฑ์มาตรฐานการ
ดาเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อใช้เป็นเครื่ องมือในการ
ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัว บ่ งชี้ด้านการบริ ห ารจั ดการ เพื่อประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการแปรนโยบาย
สู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ซึ่งผลการประเมิน ตนเองทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ คือ ศูนย์บรรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มีการเก็บ ข้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย อยู่ในระดับคะแนน 3
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ด้านภารกิจหลักของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงาน
ของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมบริการ
2.4 ระบบและกลไกการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.5 ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
2.6 ระบบและกลไกการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
2.7 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
2.8 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการตามภารกิจมหาวิทยาลัย

ฎ

ซึ่งผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้ มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย อยู่ในระดับ
คะแนน 3 คือ ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้) 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 2.4 ระบบและกลไกการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และ 2.7 ประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย มีแนวโน้ม ผลการดาเนินงานของระบบดีทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่
กาหนด อยู่ในระดับคะแนน 4 คือ 2.5 ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน 2.6 ระบบและกลไก
การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และ 2.8 ประสิ ท ธิ ภ าพของโสตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ
มหาวิทยาลัย
จุดแข็งและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อการศึกษา มีการพิจารณาผลการดาเนินงานจุดแข็งและเรื่องที่ส ามารถ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานได้ ดังนี้
จุดแข็ง คือ ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครัน
ทั้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ บริการสารสนเทศ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ และมีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย ตัวบ่งชี้ 2.8 ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ
ตามภารกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ศู น ย์ บ รรณสารฯ มี โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก าร
มีประสิทธิภาพตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน คือ
1. ร่วมมือคณาจารย์ในการกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาวิชา การให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
2. สารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ
ให้ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมให้เป็นพื้นที่
การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เหมาะสม
3. มีการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการให้ บริ การอย่า งสม่ าเสมอ โดยการส ารวจความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

ฏ

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
สาหรับตัวบ่งชี้ที่ศูนย์บรรณสารฯ ประเมินตนเองว่าสามารถปรับปรุงได้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.4 คุณภาพ
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในประเด็นเรื่องของการวางแผนบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ในระยะยาวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
แนวทางแก้ไข คือ
1. จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในระยะยาว
2. วางแผนการปฏิบั ติ งานทดแทนในแต่ล ะตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ เช่น
การสร้ างบุ คลากรรุ่ นใหม่ทดแทนผู้ ที่จะเกษียณอายุ การหมุนเวียนเปลี่ ยนงาน (Job Rotation) เพื่อให้
บุคลากรสามารถทางานทดแทนกันได้ เป็นต้น
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บทที่ 1
บทนำ
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและบริการ
สื่อการศึกษาเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ ค่ำนิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย
คาอธิบายวิสัยทัศน์
- เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษา หมายถึง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักที่ให้บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษาเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย
- ความเป็นสากล หมายถึง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการบริหารและการจัดการ
องค์กรตามเกณฑ์ TQA
พันธกิจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา
เพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความทันสมัย มีการบริหารจัดการ และการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ภำรกิจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
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ค่ำนิยม
บริหารโปร่งใส บริการด้วยใจ ฉับไว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
TEAM
T = Transparency โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
E = Excellent service บริการชั้นเลิศอย่างมืออาชีพ
A = Attentive staff บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการแบบฉับไว
M = Modernization บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันเทคโนโลยี
ทันโลก ทันสถานการณ์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สมรรถนะหลัก
บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
จำแนกตำมตำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ง
อำยุงำนเฉลี่ย
ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม
บรรณารักษ์ชานาญการ
2
2
23
บรรณารักษ์
8
1
9
17
นักเทคโนโลยีการศึกษา
4
4
21
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
3
3
14
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7
7
21
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
5
5
16
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการ
8
8
11
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์
11
11
14
นายช่างศิลป์
1
1
22
ช่างฝีมือ
1
1
8
พนักงานบริการ
4
4
21
รวม
30
22
3
55
17
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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จำแนกตำมฝ่ำยที่สังกัด และวุฒิกำรศึกษำ
ฝ่ำย
บริหารงานทั่วไป
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บริการสารสนเทศ
บริการสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
รวม

รวม
3
11
10
23
4
4
55

วุฒิกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
3
5
4
2
7
3
18
5
4
3
1
30
22
3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3) สินทรัพย์
1. อาคาร 2 หลัง มีพื้นที่ให้บริการ 13,000 ตารางเมตร
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST และระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง
3. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิตเอกสาร
6. อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น iPad, iPod เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
(eBook reader) เครื่องแปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
7. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4) กฎระเบียบข้อบังคับ
ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อการศึกษา มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
4. ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
5. จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสารองจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
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8. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
9. พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
พ.ศ. 2554
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2555
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
พ.ศ. 2555
12. ข้อตกลงว่าด้ว ยการให้ บริ ก ารของสมาชิ กในข่ ายงานห้ อ งสมุ ดมหาวิ ทยาลั ย ส่ ว น
ภูมิภาค
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
1) โครงสร้ำงองค์กร
ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ กษา เป็นหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบด้ านการจัด บริ การห้ องสมุ ด และ
บริการสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีระบบการกากับดูแลบริหารงาน ดังนี้
- ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คื อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- ผู้บริหารระดับกลาง คือ หัวหน้าฝ่าย
- ระดับปฏิบัติการ คือ บุคลากรประจาแต่ละฝ่าย
โดยมี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ลจากคณะกรรมการประจ าศู น ย์ บรรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาซึ่ งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่กาหนด
โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาทุกไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
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โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำรสอนและสนับสนุนกำรเรียนรู้
คณะกรรมกำรประจำ
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ

ผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ

ฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำย
พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

ฝ่ำย
บริกำรสำรสนเทศ

- งานสารบรรณ
ธุรการ
- งานการเงิน
งบประมาณ
แผนงาน
- งานประชุม
- งานพัสดุ
- งานเลขานุการ
ผู้บริหาร
- งานประสาน

- งานจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานซ่อมบารุง
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
- งานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย

- งานบริการสืบค้น
สารสนเทศ
- งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานบริการยืม-คืน
ระหว่างห้องสมุด

ฝ่ำย
บริกำรสื่อกำรศึกษำ
- งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
- งานจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์
- งานซ่อมบารุง
โสตทัศนูปกรณ์
- งานยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์
- งานบริการกราฟิก
และศิลปกรรม
- งานบริการเอกสารกลาง
- งานจาหน่ายเอกสาร
เพื่อการเรียนการสอน
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ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ำย
ส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ

- งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
และระบบ RFID
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้น
ในห้องสมุดและ
งานเอกสารสาคัญ
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์
ในสานักงาน
- งานระบบวิดีโอ
ออนดีมานด์
- งานพัฒนา
ซอฟต์แวร์และ
ระบบฐานข้อมูล

- งานส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
- งานพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
- งานประชา
สัมพันธ์ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

2) ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้ำ
1. คณาจารย์
2. นักศึกษา
3. บุคลากร
สายสนับสนุน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. คณาจารย์
2. นักศึกษา
3. บุคลากร
สายสนับสนุน

แนวทำงและ
ผลิตภัณฑ์/บริกำร
วิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
ผลิตภัณฑ์
1. ได้รับบริการและสารสนเทศถูกต้อง 1. หนังสือราชการ/
1. ทรั พ ยากรสารสนเทศ ตรงกับความต้องการ
จดหมาย/บันทึก
ทุกรูปแบบ
2. การใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อความ
2. สื่อโสตทัศนูปกรณ์
3. มีบริการที่หลากหลายและทันสมัย 2. ด้วยตนเอง
4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. โทรสาร
บริกำร
5. บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ 4. โทรศัพท์
1. บริการสารสนเทศ
5. สื่อสังคมออนไลน์
2. บริการสื่อการศึกษา
6. การประชุม
3. บริการส่งเสริมการรู้
7. แบบสารวจ/
สารสนเทศ
แบบสอบถาม
ควำมคำดหวังต่อผลิตภัณฑ์
บริกำร และกำรปฏิบัติ

บทบำท
ผู้รับบริการ

คณะกรรมการ กากับ ดูแล และประเมิน
ประจา
ผลการดาเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา

ควำมคำดหวังต่อผลิตภัณฑ์
บริกำร และกำรปฏิบัติ
1. ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศถูกต้องตรงกับความต้องการ
2. การใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
3. มีบริการที่หลากหลายและทันสมัย
4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ

1. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย
3. สามารถให้บริการได้ตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
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แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
1. หนังสือราชการ/
จดหมาย/บันทึก
ข้อความ
2. ด้วยตนเอง
3. โทรสาร
4. โทรศัพท์
5. สื่อสังคมออนไลน์
6. การประชุม
7. แบบสารวจ/
แบบสอบถาม
1. การประชุม
2. หนังสือราชการ

ผู้มีส่วนได้
บทบำท
ส่วนเสีย
บุคลากร
ผู้ให้บริการ
ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา

ควำมคำดหวังต่อผลิตภัณฑ์
บริกำร และกำรปฏิบัติ
1. สามารถให้บริการและทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการ และทันเวลาแก่ผู้รับบริการ
2. สามารถให้บริการได้ตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
3. มีความสุขความปลอดภัยในการ
ทางานและได้รับสวัสดิการมั่นคง
4. มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและ
สิ่งที่ส่งมอบ
ผู้ให้ควำมร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ
มหาวิทยาลัย
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สงขลานครินทร์
ALIST

บริษัท/ร้านค้าจัด
จาหน่ายหนังสือ/
วารสาร/ฐานข้อมูล/
สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผู้รับจ้างเหมา

ควำมคำดหวังต่อผลิตภัณฑ์
บริกำร และกำรปฏิบัติ

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
1. หนังสือราชการ/
จดหมาย/บันทึก
ข้อความ
2. ด้วยตนเอง
3. โทรสาร
4. โทรศัพท์
5. สื่อสังคมออนไลน์
6. การประชุม
7. แบบสารวจ/
แบบสอบถาม

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน

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

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 1. เป็นแหล่งอ้างอิงที่ทาให้เกิด
2. ผลิตภัณฑ์/บริการ
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ
ใหม่ ๆ ในวงการ
2. ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
ต่าง ๆ
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1. หนังสือราชการ
2. ด้วยตนเอง
3. โทรสาร
4. โทรศัพท์
5. สื่อสังคมออนไลน์

ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและ
ควำมคำดหวังต่อผลิตภัณฑ์
สิ่งที่ส่งมอบ
ผู้ให้ควำมร่วมมือ
บริกำร และกำรปฏิบัติ
พันธมิตร
1. เครือข่าย NALINET ความร่วมมือกันใน
เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ
2. PULINET
การศึกษาหานวัตกรรม (MOU) หรือตามข้อกาหนด
3. ThaiLIS
การให้บริการแก่
ระหว่างหน่วยงาน
ผู้รับบริการ เช่น การ
บอกรับฐานข้อมูล/
ซอฟท์แวร์/บริการใหม่ๆ

ผู้ให้ควำมร่วมมือ
ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ความร่วมมือกันในการ เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ (MOU) หรือตามข้อกาหนด
เช่น บริการต่าง ๆ การ ระหว่างหน่วยงาน
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน
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แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
1. หนังสือราชการ/
จดหมาย/บันทึก
ข้อความ
2. ด้วยตนเอง
3. โทรสาร
4. โทรศัพท์
5. สื่อสังคมออนไลน์
6. ประชุม/สัมมนา
1. หนังสือราชการ/
จดหมาย/บันทึก
ข้อความ
2. ด้วยตนเอง
3. โทรสาร
4. โทรศัพท์
5. สื่อสังคมออนไลน์
6. ประชุม/สัมมนา

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นห้องสมุดที่อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่
เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการวิจัย ปัจจัยสาคัญที่กาหนดความสาเร็จ
ของศูนย์บรรณสารฯ เมื่อเทียบกับความสาเร็จของคู่เทียบเคียงในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ ศักยภาพของ
บุคลากร การทางานเป็นทีม การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความ
ร่วมมือ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิ ดทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัย มาพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อให้สนองต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อมุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล
เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ก. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยนาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้การ
วิเคราะห์ปรับปรุงการดาเนินงาน เช่น ระบบ PDCA SWOT KM KPI RM QA TQA Benchmarking เป็น
ต้น เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดียกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการนาสารสนเทศและผลการ
ดาเนินงานไปใช้ในการทบทวนจัดทาแผนการดาเนินการในครั้งต่อไป
ในขั้นตอนของการทบทวนผลการดาเนินงานนั้นได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาปรับปรุงงาน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อพัฒนางานโดยใช้วิธีการประชุมบุคลากรในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทั้งใน
ระดับงาน ฝ่าย และการประชุมรวมทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง การทางาน เสนอความ
คิดเห็น ตลอดจนการพยายามส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ นาผลจากการประชุมระดมสมองมา
สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ก้าวกระโดด ในการปรับปรุงงาน ซึ่งในส่วนของการประเมิน ผล
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงานนั้น มีการประเมินผลที่สาคัญ ได้แก่ ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติ
ประจาปีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ
ของการประเมินตามระบบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้มีการ
เทียบเคียงผลการดาเนินงานกับครั้งที่ผ่านมา การศึกษาการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ กับหน่วยงาน
อื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการห้องสมุด การให้บริการด้านสื่อโสตทัศน์ ศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้บริการของห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนารูปแบบให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศแบบดิจิทัล เป็นต้น
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3. แผนกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
กรกฎำคม 2559 – มิถุนำยน 2560
ลำดับ
กิจกรรม
ช่วงเวลำ
1. ประชุมเพื่อทาความเข้าใจองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รับทราบปัญหาอุปสรรค
มีนาคม
ที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และการทารายงานประเมินตนเอง (SAR)
ของหน่วยงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ถ้ามี) และ
เมษายน
ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
พฤษภาคม และจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ
มิถุนายน
กรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. ส่งข้อมูลข้อเท็จจริงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปลายมิถุนายน ให้กับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมจัดทารายงานการ
ต้นกรกฎาคม
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
กรกฎาคม
ภายในของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้ฝ่ายวิชาการพร้อมบันทึกข้อมูล
SAR ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส. เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้าก่อนที่จะมาประเมินระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน
6. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประเมินระดับหน่วยงาน
สิงหาคม
7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประเมินระดับสถาบัน
กันยายน
8. นาเสนอผลที่ได้จากการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา
พฤศจิกายน 2559 และผลประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมิน เสนอต่อผู้บริหาร
ธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Forum QA)
9. ดาเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรม /
มกราคม โครงการเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กุมภาพันธ์
ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าผลดาเนินงานตามมาตรการเสริมจุดเด่น
และแก้ไขจุดอ่อนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
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4. กำรดำเนินงำนตำมผลกำรประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในปีกำรศึกษำ 2558
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได้
1. ควรปรับปรุงวิธีการและแบบสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่สามารถจาแนกตามกลุ่มที่กาหนดไว้ในโครงร่างองค์กร เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการ
ดาเนินงานหรือปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
2. ควรทบทวนเรื่องตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร (1.7 คุณภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน) เพื่อแสดงว่า
ศูนย์ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตาม
กลุ่มที่กาหนด เพื่อนาผลที่ได้มาออกแบบวิธีการปรับปรุงเพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้น
3. ควรประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
เพื่อปรั บ ปรุ งให้ ไ ด้ผ ลลั พธ์ ที่ดี ยิ่ ง ขึ้น เช่น การจัดกลุ่ มรูป แบบหรื อประเภทช่ องทางการสื่ อสาร เนื้อหา
ที่ต้องการสื่อสาร กลุ่มผู้รับสารและความถี่ในการสื่อสาร
กำรดำเนินงำนตำมผลกำรประเมิน
1. มีการปรับปรุงแบบสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บ ริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้สามารถจาแนกข้อมูลผู้ตอบแบบสารวจได้ ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีการสารวจ
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แบบไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น
การสังเกตการณ์ในขณะที่ให้บริการ การสอบถาม/พูดคุยกับผู้ใช้บริการแบบเป็นกันเอง และนาข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้ปรับปรุงการทางานและการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. สารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และนาผลที่ได้ไปวางแผนปรับการบริหารงานและการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ เช่น
การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ สร้างขวัญกาลังใจในการทางาน เช่น คาชมเชย การให้รางวัล เป็นต้น
3. ศึกษาผลการช่องทางประชาสัมพันธ์จากห้ องสมุดอื่น ๆ และประเมินประสิ ทธิภาพช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้และจาแนกช่องทางประชาสัมพัน ธ์ให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่าวสารต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนนิยมใช้ช่องทาง
อีเมล์ นักศึกษานิยมใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะนาไปสู่วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก การจาแนกกลุ่มลูกค้า
ของผลิ ตภัณฑ์/ บริ การ การจ าแนกกลุ่ มบุ คลากร ผู้ ส่ งมอบ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
และระบบปรับปรุงผลการดาเนินงาน ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการที่ศูนย์ฯ จะใช้ข้อมู ลเหล่านี้จากโครงร่าง
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องค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและกลยุทธ์
การสร้างนวัตกรรม และเพื่อการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล
2. วีดิโอออนดีมานด์ ควรมีการรวบรวมรายวิชาที่สอดคล้องกั บการเรียนการสอน ที่เผยแพร่บน
เครือข่ายสาธารณะ เช่น YouTube และ MOOC เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ฯ รวมทั้ง
ควรปรับปรุงคลังข้อสอบออนไลน์ โดยจัดให้มีข้อสอบของสภาวิศวกรและสภาวิชาการอื่น ๆ ทั้งนี้การเข้าถึง
และการใช้งานสื่อต่าง ๆ ควรมีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน
กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาและทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจของศูนย์บรรณสารฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
2. เพิ่ ม จ านวนเรื่ อ งในวีดิ โ อออนดี มานด์ และบอกรั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศเป็ น ออนไลน์ เช่น
ภาพยนตร์ สารคดี เพลง เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งลดขั้นตอนในการทางาน
และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
3. ปรับวิธีการเข้าถึงและการใช้งานวีดิโอออนดีมานด์ ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยการบอกรับแบบ
ออนไลน์
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มี ผ ลการดาเนินงานและผลการประเมิ นตนเองตามตั ว บ่ ง ชี้
ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
ประเด็นในการประเมิน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจาปี และค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ได้รับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
13

3.
4.

5.
6.

ประเด็นในการประเมิน (ต่อ)
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่ น ๆ ตามประเด็ น ความรู้ ที่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงานและจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงาน
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้ การดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจาปี
ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)
ตามภารกิ จ หลั ก ของศู น ย์ ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานประจ าตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดั ง นี้ มี ทั้ ง หมด 17 ตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การได้ สู ง กว่า แผน 11 ตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การ
ได้ตามแผน 4 ตัวชี้วัด ดาเนินการได้ต่ากว่าแผน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการใช้บริการสารสนเทศเพิ่ ม ขึ้น
แผนร้อยละ 33 ผลดาเนินการร้อยละ 0.88 ผลการดาเนินงานไม่รวมสถิติการใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงปลาย
เดือนสิ งหาคม-กั น ยายน 2559 เนื่ องจากมีการเปลี่ ยน Domain และไม่ได้ Update code และตัว ชี้วั ด
จานวนรายวิชาที่มีให้บริ การผ่ านระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลั ยในการทบทวนบทเรียนตามอัธ ยาศัย
แผน 8 รายวิชา ผลดาเนินการ 0 รายวิชา เนื่องจากไม่มีรายวิชาใดต้องการบันทึก ทั้งนี้เป็นไปตามคาขอ
ของอาจารย์ผู้สอน
2. ดาเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและได้รับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะท างานความเสี่ ย งศู น ย์ บ รรณสารฯ ได้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ความเสี่ ย งของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อเสนอแผนความเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปี สาหรับการดาเนินการตาม
แผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการ
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เดินทางไปให้ บริ การสื่ อโสตฯ นอกสถานที่ และดาเนินการตรวจสอบติดตามรายงานผลทุก 2 ไตรมาส
โดยการดาเนินการตามแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถลดความเสี่ยงลง
3. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
มีการกาหนดแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
ศูนย์บรรณสารฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การบริหารงานของศูนย์บรรณสารฯ มีการกระจายอานาจ โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสามารถดาเนินการ
ได้ ต ามภารกิ จ หลั ก ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลจากผู้ อ านวยการศู น ย์ บ รรณสารฯ ตามโครงสร้ า งของ
ศูนย์บรรณสารฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารฯ และมีการ
ตรวจสอบเงินสารองจ่ายจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกปี เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส มีการประชุม
ภายในฝ่าย ประชุมฝ่าย ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การเปิดช่องทางการ
รับฟังข้อคิดความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพื่อนาข้อเสนอแนะนั้น
มาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กาหนดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ ดาเนินการกิจกรรม
ตามแผนในแต่ละขั้นตอนตามกรอบเวลาที่กาหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ติดตามผลการดาเนินการกิจกรรมได้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด และนาผลการดาเนินกิจกรรมมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
กาหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นราย
ไตรมาส เพื่อนาผลการดาเนินงานมาทบทวน ปรับปรุงร่วมกันในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงานให้กับ
มหาวิทยาลัยในลาดับถัดไป
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ศูนย์บรรณสารฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะทางานพัฒนาระบบการ
บริ ก ารคุ ณ ภาพศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการด าเนิ น การประจ าปี
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การศึ ก ษา 2559 และด าเนิ น งานตามแผนที่ ว างไว้ เช่ น มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะท างานอย่ า งสม่ าเสมอ
การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของศูนย์บรรณสารฯ การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การรายงานข้ อมู ล ด้า นประกัน คุ ณภาพแก่ม หาวิ ทยาลั ย เป็น ระยะ นอกจากนี้ยังมี ก ารน าข้อ เสนอแนะ
และผลการประเมินในปีที่ผ่านมา นามาปรับปรุงการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ
จัดให้มีการประเมินผลการดาเนิน งานของศูนย์บรรณสารฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึ ก ษา
เป็ น ประจ าทุกปี การศึกษา ทาให้ ทราบถึงปั ญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ
เช่น จานวนพื้นที่นั่งอ่านไม่เพียงพอในช่วงเวลาก่อนสอบและช่วงสอบ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
โดยศู น ย์ บ รรณสารฯได้ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ดั ง กล่ า วมาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและ
การดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ เช่น การเพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน ดาเนินการแจ้งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุง
แก้ไขระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และมีการวางแผนการให้บริ การรูปแบบใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
รายการหลักฐาน :
1.1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 59
1.1.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน้า 85
1.1.3 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 87
1.1.4 รายงานผลการดาเนินการ KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 89
1.1.5 แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา
2559 หน้า 93
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.2 : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
ประเด็นในการประเมิน
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
สม่าเสมอ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ ม (เช่น
มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล)
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่กาหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ผลการดาเนินงาน :
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ประกอบด้ ว ย อาจารย์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สังกัดหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสุขอนามัย ด้านการประชาสั มพันธ์
และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์ กร ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาจึงเห็นควรศึกษาและกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก ที่ สั ง กั ด หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ รวมทั้ ง บุ ค ลากรสั ง กั ด หน่ ว ย งานต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และกาหนดประเด็นของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึ งการสร้าง
เครื่องมือ กาหนดช่องทางการได้มาซึ่งข้อมูล และกาหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้กาหนด
1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถสะท้อนกลับและปรับปรุงการให้บริการได้ตรงตามกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สังกัด
หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) กาหนดประเด็นของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศ ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ด้ า นสุ ข อนามั ย ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นบริ ก ารสื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นบริ ก าร และข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3) ช่องทางการได้ ม าซึ่ ง ข้ อมู ล ประกอบด้ว ย โทรสาร โทรศัพท์ สื่ อบุคคล email, Facebook
เป็นต้น รวมถึงการตอบแบบประเมิน การสัมภาษณ์ การสังเกต
4) เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน จึงกาหนดให้มีช่องทาง
การแจ้งประเมินผลการใช้บริการจากผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา คือ
- แบบประเมินผลและข้อเสนอแนะ วางไว้ตามจุดบริการต่าง ๆ
- แบบประเมินผลและข้อเสนอแนะ ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
- แบบประเมินผลและข้อเสนอแนะ เมื่อเข้าใช้บริการต่าง ๆ หรือหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินผลและข้อเสนอแนะ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น email, Facebook
- แบบประเมินผลและข้อเสนอแนะ ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
จากการส ารวจความพึ ง พอใจและประเมิน คุ ณภาพบริ การของศูน ย์บรรณสารฯ ที่ดาเนิ น การ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดทาการสารวจในปีการศึกษา 2559
พบว่า
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.18)
- ด้านบุคลากร
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.37)
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.53)
- ด้านสุขอนามัย
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.17)
- ด้านการประชาสัมพันธ์
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.89)
- ด้านบริการสื่อการศึกษา
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.09)
- ด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.08)
- ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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ทั้งนี้ ได้มีการนาผลการส ารวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ นามาพิจารณา
ดาเนินการหรือหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
- การปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมจากการนาผลการสารวจล่าสุ ด ประจาปีการศึกษา 2559
คือ จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาจานวนมาก ในเรื่องของที่นั่งอ่าน ได้เพิ่มพื้ นที่นั่งอ่าน
ให้แก่นักศึกษา
- ข้อร้องเรียน ระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มจุดบริการระบบเครือข่าย
ไร้สายภายในห้องสมุดมากขึ้น
- ข้อร้ องเรี ย นเรื่ องประสิ ทธิภ าพของระบบ multipoint ได้ประสานศูนย์คอมพิว เตอร์
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ เป็นต้น
- ข้อร้องเรียนเรื่องห้องน้าไม่สะอาด ไม่มีกระดาษชาระ ได้ประสานผู้ควบคุมงานแม่บ้าน
ประจาศูนย์บรรณสารฯ เพื่อกากับดูแล และประสานการเบิกจ่ายกระดาษชาระ
- ปัญหาสถิติการยืมหนังสือไม่มาก จึงจัดทาการส่งเสริมการยืมหนังสือ โดยผู้ที่ยืมหนังสือ
มากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละเดือน จะได้รับรางวัลของที่ระลึกประจาเดือน
รายการหลักฐาน :
1.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจ หน้า 95
1.2.2 แผนการปฏิบัติงาน หน้า 99
1.2.3 ตารางการจัดกิจกรรมและจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม หน้า 101
1.2.4 สื่อประกอบการจัดกิจกรรม หน้า 105
1.2.5 ผลประเมินการจัดกิจกรรม และการสารวจความพึงพอใจ หน้า 107
1.2.6 แบบแจ้งข้อร้องเรียน (Complaint Form) หน้า 115
1.2.7 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หน้า 117
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.3 : คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.

2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
การวางแผนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ภายในหน่ ว ยงาน (ด้ า นห้ อ งสมุ ด ด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน
การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการ
ยอมรั บ เพื่อให้ การดาเนิ น การด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้ เกิด
ประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงาน :
1. การวางแผนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ภายในหน่ ว ยงาน (ด้ า นห้ อ งสมุ ด ด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ ด้ า นสิ่งอานวยความสะดวก และการบริ การนักศึกษา) เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
มีการวิเคราะห์ อัตรากาลั งของแต่ล ะฝ่ ายเพื่อรองรับกับภารกิจปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อ
เตรี ย มการสรรหาบุ คลากร โดยเสนอแผนวิเคราะห์ อัตรากาลั ง ให้ แก่ส่ว นการเจ้าหน้าที่ ทาการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน เพื่อทาแผนวิเคราะห์อัตรากาลังและใช้สาหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน
ในอนาคตต่อไป
2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
กาหนดคุณสมบัติตาแหน่งที่จะสรรหา มีการสอบภาคทฤษฎี ปฏิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง ตรวจสอบคุณสมบั ติผู้ ส มัครตามเกณฑ์การคัดเลื อก และผู้ ผ่ านการคัดเลื อกเข้าปฏิบั ติงานใน
ตาแหน่ง โดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนาการปฏิบัติงาน
3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
มีการกาหนดความรู้ ความสามารถ จากการปฏิบัติงานเพื่อการประเมิน โดยผู้ รับการประเมิน
รับทราบ มีการประเมินฯ ทุกภาคการศึกษา ตรวจสอบผู้ได้รับการประเมินฯ สามารถพัฒนางานได้ดีขึ้น
หรือไม่ โดยนาผลการประเมินฯ พิจารณาความดีความชอบประกอบการขึ้นเงินเดือน หรือเสนอเป็นพนักงาน
ดีเด่นต่อไป
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกาหนดประชุมคณะทางานต่าง ๆ มีการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม และเข้าประชุมคณะทางานต่าง ๆ โดยบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีการรายงานผลการอบรม
และผู้ เข้าประชุมคณะทางานต่าง ๆ น าข้อมูล ความรู้เพื่อพัฒ นางาน เป็นต้น บุคลากรที่ผ่ านการอบรม
และเข้าประชุมคณะทางานต่าง ๆ สามารถนาความรู้ที่ได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ
เพื่อให้การดาเนินการด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีประกาศ เช่น พนักงานดีเด่น การทาวิจัย เป็นแผนให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้พนักงานดีเด่น หรือกรณีบุคลากรจะทา
วิจัยเสนอผ่านผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจะทางานวิจัยและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ รั บ รางวั ล ฯ ผู้ ท าวิ จั ย น าสิ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของผู้ รั บ รางวั ล ฯ ผู้ ท าวิ จั ย ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากร
ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับทราบและเป็นตัวอย่างที่ดี
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รายการหลักฐาน :
1.3.1 แผนความต้องการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 119
1.3.2 ข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลัง หน้า 121
1.3.3 การคัดสรรบุคลากร บันทึกประกาศรับสมัคร หน้า 125
1.3.4 กาหนดประเมินพนักงาน หน้า 127
1.3.5 ปัจจัยการประเมิน หน้า 129
1.3.6 ประกาศการคัดเลือกพนักงานดีเด่น หน้า 131
1.3.7 ระเบียบ มทส. เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน หน้า 135
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
ประเด็นในการประเมิน
1. มีสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย
2. มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning เพียงพอ
และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ
3. สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกาหนดในทุกด้าน
ผลการดาเนินงาน :
1. มีสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย
ศูนย์บรรณสารฯ กาหนดแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทาแผนพัฒนาศู นย์บรรณสารฯ และจัดทา
คาของบประมาณในหมวดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินการ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณในหมวด
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การตามแผนฯ และจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอดคล้องตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้
แบบต่ า ง ๆ ส าหรั บ นั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ ปลั๊ ก ไฟ เป็ น ต้ น มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งาน การแก้ ปั ญ หา
23

ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบั ติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในที่ประชุมหั ว หน้าฝ่ าย การรายงานผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส นอกจากนั้ น ห้ อ งสมุดได้ ตรวจสอบการให้ บริ การพื้น ที่ ดั ง กล่ าวจากการสั ง เกต สั มภาษณ์
และจากแบบประเมิ น พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกในระดั บ มาก
แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาการจองที่นั่ง การส่งเสียงดัง เป็นต้น ห้องสมุดได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
ด้านบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ มีการวางแผนสารวจพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และหน่ ว ยงานต่าง ๆ รวมทั้ง การตั้งคาของบประมาณครุภั ณฑ์ สื่ อโสตทัศ นูป กรณ์ เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบภาพและเสียงประจา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน มีการติดตั้งครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทน
ของเดิมที่หมดอายุการใช้งานและของใหม่ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยคานึงถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ณ พื้นที่ ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา และหน่วยงานวิชาการต่างๆ เป็นต้น
มีการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาพื้นที่ และตรวจสอบ
ผ่ านระบบเครื อข่ายฯเพื่อให้ บ ริ การได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ แก้ปัญหาของผู้ ใช้บริการได้อย่างทันท่ว งที
มีการซ่อมบารุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉาย Projector ในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือตาม
เกณฑ์รับประกันผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีการนาสถิติจากการให้บริการ มาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหา
ครุ ภั ณ ฑ์ ท ดแทนและให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และน าผลการประเมิ น ความพึ งพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning เพียงพอ
และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ
ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด และสื่ อ การศึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ เพียงพอและสอดคล้ องกับการเรียน
การสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดทาแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ
เพื่อเป็นแนวทางดาเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านห้องสมุด ได้นาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ เปิดให้บริการยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ศูนย์บรรณ
สารฯ ได้จัดให้มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ library.sut.ac.th เป็นการอานวยความสะดวก
ให้ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ พนั ก งานของมหาวิท ยาลั ย สามารถสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละทรั พ ยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ทุกเวลา ได้จัดหาเครื่องมือช่วยค้น เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย
และสะดวกจากการค้นเพียงคาค้นเดียวจากจุดเดียวในลักษณะ Single Search เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ผู้ ใช้ให้ ได้รั บ สารสนเทศจากทรั พยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดหามาให้ บริการ ตลอดทั้งจัดให้ มี
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
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คณาจารย์ และพนักงาน เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การจัดการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ
และเพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการ จึงมีการประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นร่วมประชุมและให้
ข้อมูลเหตุผลและความจาเป็นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งร่วมพิจารณา
แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภ าพ
ทดแทนระบบคอมพิ ว เตอร์ แ บบ Multipoint ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร ศู น ย์ บ รรณสารฯ
ได้ทาวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาปริมาณและคุณภาพ (ความทันสมัย) ของทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสาร
และสื่ อการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิช า ศูนย์บรรณสารฯ
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ (ความทันสมัย) ของทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้การให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ พร้อมบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูล ตู้ยืม -คืนด้วยตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมก่อนให้บริการ พร้อมจัดให้มี
แบบประเมินการใช้บริการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ประเมินผลการใช้บริการและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงบริการ
ต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ ประเมินและสรุปผลการวิจัยเสนอผู้บริหาร
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด สรรงบประมาณค่ า วั ส ดุ ห้ อ งสมุ ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ความสอดคล้องกับจานวนนักศึกษาในแต่ละระดับ และเหมาะสมกับสาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับต่า
หรื อ สาขาวิ ช าใหม่ ใ ห้ ม ากขึ้ น และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง บริ ก ารต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ที่ พ อใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จึ ง ได้ น า
ผลการประเมินการใช้บริการต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
มี ค วามพึ ง พอใจมากขึ้ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ บ รรณสารฯ ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารยื ม ต่ อ
จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารตอบค าถามบน Facebook เป็ น ช่ อ งทางสื่ อ สารให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ แ จ้ ง ปั ญ หา
และข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนตอบข้ อ ซั ก ถามต่ า ง ๆ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ทั น เวลาทั น ความต้ อ งการ
โดยแจ้งให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการทราบ
3. สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกาหนดในทุกด้าน
ศู น ย์ บ รรณสารฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรฐานความปลอดภั ย
ในการปฏิบั ติงานและการให้บ ริการ จึงได้เข้าร่ว มโครงการสานักงานสีเขียว และเป็นหน่ว ยงานนาร่อง
การเป็นสานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนจะเข้าร่วมประกวดสานักงานสีเขียว ในปี พ.ศ. 2561
และได้ให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัยและตระหนักถึงความเสียหายจากอัคคีภัย จึงมีการวางแผนอบรม
ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยจั ด ท าค าของบประมาณไปที่ ส่ ว นอาคารสถานที่ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี
นอกจากนี้ ศูน ย์ บ รรณสารฯ จึงได้แต่งตั้ งคณะทางานเพื่อดาเนินการต่าง ๆ ศูนย์บรรณสารฯ ได้แต่งตั้ง
คณะทางานสานักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้ดาเนินการดังนี้
1) จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ Green Office ให้แก่บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2) นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สานักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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3) ศึกษาดูงาน Green Office ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์
4) ข่าวสาร “Green Office ฮิตติดจอ”
5) รับการประเมินการเข้าสู่สานักงานสีเขียว
ผลการประเมิน เบื้ องต้น จากคณะกรรมการ Green Office ของมหาวิทยาลั ยเพื่อเตรียมพร้ อ ม
เข้าร่ ว มประกวดสู่ ส านั กงานสี เขี ย ว ซึ่งได้รั บคาแนะนา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ น จากคณะกรรมการฯ
เพื่อนาไปปรับปรุงสิ่งที่ศูนย์บรรณสารฯ ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การคัดแยกขยะ การติดป้ายบอกทาง
ศูน ย์ บ รรณสารฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินสานักงานสี เขียว มาดาเนินการ ดั งนี้ การติดป้าย
บอกทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
คณะทางานป้องกันอัคคีภัยศูนย์บรรณสารฯ ได้ดาเนินการจัดอบรม “การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจาปี 2560” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และจากข้อเสนอแนะจากการซ้อมอพยพหนีไฟ
คณะทางานได้ดาเนินการปรับปรุงด้านสถานที่ โดยติดป้ายแสดงจุดที่มีสายฉีดดับเพลิง ถังดับเพลิง เพิ่มเติม
รายการหลักฐาน :
2.1.1 แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 หน้า 141
2.1.2 แผนการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ปี 2559 หน้า 143
2.1.3 รูปโต๊ะบาร์ไม้, Bean Bag, เก้าอี้โครงเหล็ก หน้า 147
2.1.4 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ หน้า 151
2.1.5 ผลการประเมิน ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา ใช้เอกสาร
เดียวกันกับ 1.2.5 หน้า 107
2.1.6 บันทึกการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด หน้า 155
2.1.7 ภาพการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด หน้า 157
2.1.8 ภาพการนาชมห้องสมุด หน้า 159
2.1.9 บันทึกการประสานงานกับสานักวิชา สาขาวิชา ในการจัดอบรม หน้า 161
2.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล หน้า 165
2.1.11 แบบประเมินบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 173
2.1.12 แบบตรวจสอบความพร้อมการใช้บริการฐานข้อมูล หน้า 175
2.1.13 เอกสารสรุ ป ผลการวิ จั ย เสนอผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด สรร
งบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด หน้า 177
2.1.14 แนวปฏิบัติการให้บริการยืมต่อ (Renew) หน้า 181
2.1.15 แนวปฏิบัติการตอบคาถามบน Facebook หน้า 183
2.1.16 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Wifi ให้รองรับจานวนผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นและส่งสัญญาณได้ครอบคลุม
พื้นที่กว้างขึ้น หน้า 187
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2.1.17 บั น ทึ ก ขอความอนุ เ คราะห์ จั ดอบรมการป้ อ งกั น อั ค คี ภัย ฯ และจั ด หาถั ง ดั บ เพลิ ง แบบ
คาร์บอนไดออกไซด์ หน้า 189
2.1.18 นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สานักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารฯ หน้า 191
2.1.19 ข่าวสาร “Green Office ฮิตติดจอ” หน้า 193
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.2 : ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
มีการจัดทาเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรสารสารสนเทศไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
มีการดาเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และนาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบาย/แผน/แนว
ปฏิบัติ หรือสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
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ผลการดาเนินงาน :
มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยให้มีการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน โดยทางศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดสรรงบประมาณค่าวั สดุ
ประจาปีงบประมาณให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ และให้สาขาวิชาแจ้งความจานงเพื่อบอกรับมายังศูนย์บรรณสารฯ
เพื่อดาเนิ น การตามนโยบาย รวมบริ การ ประสานภารกิจ เพื่อให้ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อมาอยู่ที่
ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารฯ จะมีการติดตาม
การจั ด ซื้ อ ของสาขาวิ ช าเป็ น รายไตรมาส และมี ก ารสรุ ป สถิ ติ ก ารจั ด ซื้ อ เป็ น รายไตรมาส เพื่ อ ดู แ ล
การปฏิบัติงาน หากไม่ตรงกับแผนที่วางไว้จะได้มีการเร่งรัดติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน
รายการหลักฐาน :
2.2.1 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หน้า 195
2.2.2 แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 หน้า 207
2.2.3 บันทึกการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด ใช้เอกสารเดียวกันกับ 2.1.6 หน้า 155
2.2.4 แผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประจาปีงบประมาณเป็นรายไตรมาส หน้า 211
2.2.5 รายงานผลการการปฏิบัติงานจาก MIS ศบส. หน้า 213
2.2.6 โปรแกรมจัดซื้อ/หน้าเสนอเว็บขอให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หน้า 215
2.2.7 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Flow Chat) หน้า 217
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน

29

เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.3 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน 6

ประเด็นในการประเมิน
มีนโยบาย/แผนการพัฒนานวัตกรรมบริการ
มีการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการตามแผนที่กาหนด
มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมบริการที่พัฒนาขึ้น
มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น
มีการพัฒนานวัตกรรมบริการตามแผนที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ผลการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย/แผนการพัฒนานวัตกรรมบริการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กาหนดให้มีแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ
องค์กร กลยุ ทธ์ที่ 4.2 การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริการ (1.4.3) โดยเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กลยุทธ์ 1.4
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
แนวทาง 1.4.3 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ หรือลดขั้นตอน/ลดต้นทุน ในการทางาน
เพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ มีการประชุม
เพื่อพิจ ารณาจั ดทากิจ กรรม/โครงการที่จะใช้ในการพัฒ นาการให้บริการศูนย์บรรณสารฯ และกาหนด
ผู้รับผิดชอบให้สามารถดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ มีการติดตาม รายงาน ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์บรรณสาร ฯ
มีการทบทวนแนวทางกิจกรรมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. มีการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการตามแผนที่กาหนด
ฝ่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและฝ่ายบริการสารสนเทศประชุมวางแผนการดาเนินการ หารือความ
ต้องการใช้งานของระบบ และซักถามการให้บริการก่อนการดาเนินการพัฒนาระบบบริการ เพื่อนาไปวาง
แผนการดาเนินการพัฒนาระบบ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ ว หลังจากนั้นฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศก็ เริ่ ม
ดาเนินการพัฒนาระบบ ซึ่งในระหว่างการพัฒนาระบบหากดาเนินการแล้วมีข้อขัดข้องทางเทคนิคใด ๆ ก็จะแจ้ง
ให้ฝ่ายบริการสารสนเทศทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เมื่อพัฒนาระบบแล้วเสร็จก็จะ
ดาเนินการทดสอบการทางานของระบบ เพื่อหาข้อบกพร่องของการทางาน รวมถึงการทางานของระบบนั้น
สามารถทาได้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ หากพบข้อบกพร่องของระบบก็จะดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้น ๆ และหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายในการใช้งานจริง
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมบริการที่พัฒนาขึ้น
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี แ ผนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างานระบบและ
ฝ่ายบริการสารสนเทศดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยดาเนินการจัดทาแบบตรวจสอบ
ความพร้ อ มใช้ ข องระบบและจั ด ท าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้บริ ก าร เมื่อได้ข้อ มู ล จากการ
ตอบแบบสอบถามแล้ ว ก็ จ ะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละรายงานผลการตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพการทางานของระบบและวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม โดยได้พิจารณาข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียน หลังจากนั้นจึงดาเนินการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียนและนาผลการปรับปรุง ระบบ
บริการนั้น ๆ แจ้งกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถส่งถึงผู้ใช้ได้ เช่น การส่ง e-mail, SMS
หรือการพูดคุยแนะนาของพนักงานที่ประจาเคาน์เตอร์บริการ
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4. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบและผลการประเมิ น
ความพึงพอใจ ฝ่ายบริการสารสนเทศนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์รายงานผลการดาเนินการต่อ
ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานเพื่อให้ที่ประชุมได้รั บทราบและร่วมกันพิจารณาข้อดี
ข้อด้อย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยที่ประชุมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน เพื่อหาวิธีพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายบริการสารสนเทศพิจารณาดาเนินการปรับปรุงระบบและปรับรูปแบบการให้บริการให้มีความเสถียร
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
5. มีการพัฒนานวัตกรรมบริการตามแผนที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตามแผนการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งเป็นแผนในระยะกลาง ในช่วงแต่ละปีงบประมาณศูนย์บรรณสารฯ วางแผนดาเนินการพัฒนา 1 ถึง 2
กิ จ กรรม/โครงการ ซึ่ ง สามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนได้ ค รบร้ อ ยละ 100 และมี ก ารรายงานผลต่ อ
มหาวิทยาลัย หากกิจกรรม/โครงการใด ไม่สามารถดาเนินการได้ก็จะต้องวิเคราะห์สาเหตุโดยมีการนาเข้าที่
ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อรวมกันพิจารณาปรับแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาอย่างไร
รายการหลักฐาน :
2.3.1 ระบบควบคุมการเปิดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติห้องค้นคว้า หน้า 219
2.3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการยืม-คืนด้วยลายนิ้วมือ หน้า 223
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.4 : ระบบและกลไกการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน 7

ประเด็นในการประเมิน
มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
มีการกากับและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
มีการดาเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และสร้างนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
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ผลการดาเนินงาน :
ศูนย์บรรณสารฯ ได้กาหนดนโยบายการให้บริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายปฏิบัติการ ตลอดทั้งผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัยนักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ นักเรียนโครงการ วมว. และหน่วยงานวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านบริการยืม -คืน
กับห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อีกด้วย
ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดฯ
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบ/ประกาศ สาหรับใช้บริการร่วมกันระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย เช่น
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภ าค (PULINET) เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการใช้ และสนับสนุนให้มีการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศจึงมีการ
ทบทวน หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ อยู่เสมอ โดยนาประเด็นจากการ
ให้บริการ หรือจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ มาพิจารณาและสรุปแนวปฏิบัติเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย โดยในรอบประเมินนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องบริการยืมต่อ (Renew) และนาข้อสรุป
จากที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย มาทาเป็นแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนิ น การส าหรั บ ระเบี ย บ/ประกาศเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศฯ ในเครื อ ข่ า ย
ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก ได้มีการพิจารณาทบทวนในที่ประชุม
รายการหลักฐาน :
2.4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดฯ หน้า 225
2.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศฯ หน้า 231
2.4.3 ร่างประกาศ การบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา หน้า 239
2.4.4 ปกคู่มือการให้บริการร่วมกันในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หน้า 245
2.4.5 สรุปประเด็นประชุมหัวหน้าฝ่าย เรื่อง การให้บริการยืมต่อ (Renew) หน้า 247
2.4.6 แนวปฏิบัติการให้บริการยืมต่อ (Renew) ใช้เอกสารเดียวกันกับ 2.1.14 หน้า 181
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.5 : ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
มีการจัดทากระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน โดยกาหนดนโยบาย/หลักเกณฑ์ มีช่องทางที่หลากหลาย
มีแผนภูมิแสดงกระบวนการอย่างเป็นลาดับขั้นตอน และประกาศให้ผู้ใช้บริการได้ทราบอย่างเปิดเผย
มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
มีการจัดการข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่กาหนดไว้
มีการแจ้ งผลการด าเนิ น งานให้ ผู้ ใช้ บริ การทราบ และมีระบบกลไกในการเก็บ รัก ษาความลั บ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน มีการรวบรวม จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด
มีการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและป้องกันการเกิดซ้า รวมถึงการจัดทาคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียน และทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
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ผลการดาเนินงาน :
ศูนย์บรรณสารฯ มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ e-mail,
IP Phone, Facebook ศู น ย์ บ รรณสารฯ โทรศั พ ท์ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ แบบแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ที่จัดวางไว้ตามจุดบริการภายในห้องสมุด รวมทั้งการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ Information ขณะมา
ติดต่อใช้บ ริ การ ในการจั ดการข้อร้ องเรี ย นต่าง ๆ นั้น จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ ร้องเรียน
(ในกรณีที่ทราบ) จะดาเนินการในเรื่องที่ต้องจัดการเร่งด่วนหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อน สาหรับ
ข้อร้องเรียนอื่น ๆ นั้น จะมีการหารือกับบุคลากรในฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและร่วมเสนอแนะแนวทาง
จัดการที่เหมาะสม เช่น ข้อร้องเรียนจากแบบรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการตู้รับคืนหนังสืออาคารวิชาการ 2
ขัดข้องบ่อย ฝ่ายบริการสารสนเทศจึ งได้หารือและกาหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความพร้อ มของ
ตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ ทุ ก วั น ท าการ และแจ้ ง ปั ญ หาให้ ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศทราบเพื่ อ ด าเนิน การแก้ไข
และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย
กรณีที่ประเด็นข้อร้องเรียนมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นนั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้รวบรวมรายละเอียด
และทาบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดาเนินการ และมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
เช่น ข้อร้องเรียนเรื่องตู้กดน้าดื่มร้อน-เย็น ชารุด ศูนย์บรรณสารฯ ได้แจ้งส่วนอาคารดาเนินการซ่อมแซม
แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ตู้กดน้าดื่มตัวใหม่เพื่อทดแทนตู้ที่ชารุด
ทั้งนี้ ศูน ย์ บ รรณสารฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้ต่ อ การใช้บริ การต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากจะได้รับทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้อร้องเรียน
ที่ได้ดาเนินการแก้ไขแล้วและรับทราบข้อร้องเรียนอื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติ ม เพื่อศูนย์บรรณสารฯ จะได้นาผล
การประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป
รายการหลักฐาน :
2.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจบริการตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) หน้า 249
2.5.2 แบบตรวจสอบตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) หน้า 253
2.5.3 แบบแจ้งปัญหาตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return) หน้า 255
2.5.4 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตู้กดน้าดื่มร้อน-เย็น หน้า 257
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานของระบบดี
ทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่กาหนด

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
4 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
มีการศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
จั ดโปรแกรมพั ฒ นาทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ ใช้บ ริ การและ
ทรัพยากรที่ให้บริการ
มีการนาโปรแกรมพัฒนาทักษะไปดาเนินการจัดอบรมให้ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
มีการทดสอบหรือประเมินความรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังจากเข้ารับการ
อบรม โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80
มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ วิธีการ แนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
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ผลการดาเนินงาน :
1. มีการศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีการศึกษาความคาดหวังและความต้องการของของผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน จากรายงานวิจัยสถาบันของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จากการสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน จากผลการประเมินความพึงพอใจ และแบบรับความคิด เห็นที่มี
ต่อการให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อมากาหนดผู้เข้ารับการอบรม หัวข้อและเนื้อหาการ
ฝึกอบรมที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้นและผู้ใช้มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง
2. จั ด โปรแกรมพั ฒ นาทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ
ทรัพยากรที่ให้บริการ
เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้กาหนดหัวข้อและวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงการนาไป
ใช้งานของแต่ล ะกลุ่มและระดับ การศึกษา รวมทั้งการกาหนดเนื้อหา การกาหนดตัว อย่าง การกาหนด
กิ จ กรรม เช่ น การอบรมการค้ น หาหนั ง สื อ ของห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ การอบรมการค้ น หา
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การใช้โปรแกรม
EndNote สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. มีการนาโปรแกรมพัฒนาทักษะไปดาเนินการจัดอบรมให้ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
ในการจั ด การฝึ ก อบรม มี ก ารก าหนดตารางและหั ว ข้ อ การฝึ ก อบรมประจ าเดื อ น โดยการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น Thesis, Research,
Seminar, Use Computer เป็ น ต้ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละด าเนิ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น เว็ บ ไซต์ ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เฟสบุ๊ ค ส์ เป็ น ต้ น
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ท ราบและเข้ า รับ การฝึ ก อบรม พบว่ า ตลอดปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ านมา
มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและพนักงาน
จานวนกว่า 1,300 คน
4. มีการทดสอบหรือประเมินความรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากเข้ารับการ
อบรม โดยมีผลการประเมินบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80
ในการจัดการฝึกอบรมมีการประเมินความรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจาก
เข้ารับการอบรม เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ 4 จาก 5 ระดับ นอกจากการประเมินความ
พึงพอใจแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังได้ติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยการสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า อบรม เช่ น การน าโปรแกรม EndNote ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเขี ย นรายงานของนั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น
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5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ วิธีการ แนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
จากผลการประเมินการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่พอใจและสิ่งที่ควรปรับปรุง สาหรับสิ่งที่ควร
ปรั บ ปรุ ง และมี ก ารน ามาแก้ ไ ข เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ห ลุ ด บ่ อ ย ได้ ป ระสานผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อดาเนินการการแก้ไข การฝึกอบรมที่บางครั้งเร็วผู้เข้าอบรมตามไม่ทัน ผู้จัดอบรมได้แก้ไขและให้มีผู้ช่วย
ขณะฝึ กอบรม เพิ่มเติมรู ป แบบการจั ดกิจ กรรมด้ว ยสื่ อที่ห ลากหลาย เช่น การบรรยาย การใช้วีดิทัศน์
การทางกิจกรรม การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นต้น
รายการหลักฐาน :
2.6.1 บันทึกข้อความเชิญชวนเข้ารับการอบรม/แนะนาการใช้ห้องสมุด ใช้เอกสารเดียวกันกับ 2.1.9
หน้า 161
2.6.2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้า 259
2.6.3 ตารางการจัดกิจกรรมและจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เอกสารเดียวกันกับ 1.2.3 หน้า 101
2.6.4 สื่อประกอบการจัดกิจกรรม ใช้เอกสารเดียวกันกับ 1.2.4 หน้า 105
2.6.5 ผลประเมินการจัดกิจกรรม ใช้เอกสารเดียวกันกับ 1.2.3 หน้า 101
2.6.6 สถิติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 263
2.6.7 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องการประเมินคุณภาพบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 265
2.6.8 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องบทบาทของศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษาต่อการสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 269
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานของระบบดี
ทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่กาหนด

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
4 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.7 : ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
มีการจัดทาเกณฑ์การบารุงรักษา มีการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการบารุงรักษา
มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
มีการดาเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และนาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบาย/แผน/แนว
ปฏิบัติ หรือสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
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ผลการดาเนินงาน :
1. มีการจัดทาเกณฑ์การบารุงรักษา มีการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อการศึกษา มีแผนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบเข้าใช้งานและระบบเครือข่ายภายในอาคารบรรณสารประจาวัน เพื่อป้องกันความเสียหายและเตรียม
ความพร้อมก่อนการให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการรายงานผลการดาเนินการต่อ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ส่วนการดูแลระบบเครือข่ายนั้นจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่จะคอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่หากศูนย์บรรณสารฯ ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบเครือข่ายก็จะ
ประสานงานหรือแจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบผ่านช่องทาง e-mail, line หรือโทรศัพท์ มีการทบทวนแผนการ
ดาเนินงานทุกปี โดยดาเนินการปรับแผนการดาเนินการหรือตัวชี้วัดให้สอดคล้องต่อการดาเนินการและการ
นาไปปฏิบัติ
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
ประชุมชี้แจงแผนการดาเนิน การให้พนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบและกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทุกเช้าของวันทาการ 08.30 - 09.00 น.
ผู้รับผิดชอบในแต่ละระบบงานจะต้องดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบตามจุดที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น ห้องสืบค้นสารสนเทศและเตรียมเอกสาร ห้องฝึกอบรม
บริการสืบค้น SUTCat หอประวัติ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เมื่อพบปัญหา
แล้วหากสามารถแก้ไขหรื อซ่อมบารุ งเองได้ให้ ดาเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ใ ห้ แ จ้ง
ผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการส่งซ่อมต่อไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการดาเนินงานแก่หัวหน้าฝ่ายให้
รับทราบเป็นประจาทุกเดือน หากพบข้อสังเกตใด ๆ ในการรายงานผลหัวหน้าฝ่ายจะตรวจสอบและสั่งการ
ให้ดาเนินการแก้ไข
3. มีการกากับ ดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการบารุงรักษา
หั ว หน้ า ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศก าหนดให้ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจาเดือน โดยผู้ปฏิบัติจะต้องนาเสนอรายงานแบบสรุปพร้อมรายละเอียดประกอบให้แก่หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยการซักถามการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษาหรือแนะน าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พิจารณาปัญหาที่เกิด ปัญหาใดที่
สามารถดาเนินการแก้ไขได้หรือมีวิธีใดที่จะช่วยบรรเทาปัญหา หัวหน้าฝ่ายจะดาเนินการสั่งการและพิจารณา
ความรุนแรงถึงความจาเป็นต้องจัดหาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาอายุการใช้งาน และ
ระยะเวลาในการเปิดใช้งาน หรือหากเครื่องยังอยู่ในระหว่างการซ่อมก็จะสั่ง การให้มีการติดตามทวงถาม
ความคืบหน้ากับผู้ดาเนินการซ่อม เพื่อรายงานผลการดาเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทราบ
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4. มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องทารายงานสรุปผลการดาเนินการนาเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย
และรายงานผลการดาเนินงานในทุกไตรมาสพร้อมระบุเหตุผลหากผลการดาเนินการไม่ได้ตามแผนที่กาหนด
ไว้ ซึ่งพิจารณาและวิเคราะห์จากผลการดาเนินงานและการรายงานผล ว่ามีวิธีการขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่จ ะต้องปรั บ ปรุ งกระบวนการทางานหรือไม่ โดยตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ประชุม
จะร่ ว มกัน พิจ ารณาแนวทางการดาเนิ นการและการแก้ไขปัญหาร่ว มกัน เพื่อพัฒ นาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. มีการดาเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และนาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบาย/แผน/แนว
ปฏิบัติ หรือสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
จากการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยมีการจัดทารายงานในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บในแฟ้ม
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการสรุปผลการดาเนินการ รายงานสภาพปัญหาที่พบและผลการดาเนินการแก้ไข
ปัญหานั้น โดยการรวบรวมรายการหลักฐานเอกสารรายงานประจาวันนามาประมวลผล ซึ่งจะต้องใช้เวลา
ในการสืบค้น รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการที่ต้องใช้เวลานาน หัวหน้าฝ่ายเสนอแนะการดาเนินงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมใช้ การบารุงรักษาและรายงานผล ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถรายงานผลได้ทันเวลาและสืบค้นเปรียบเทียบการปฏิบัติงานอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการดาเนินการและพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้
ในการวางแผนจัดทางบประมาณเพื่อการจัดหาทดแทนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
รายการหลักฐาน :
2.7.1 แบบรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและ
เตรียมเอกสาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 273
2.7.2 แบบรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานใน
สานักงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 277
2.7.3 แบบรายงานผลการด าเนิ น การตรวจสอบความพร้ อ มใช้ ร ะบบ Video on Demand
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้า 281
2.7.4 แบบรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้ระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา หน้า 283
2.7.5 แบบรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา หน้า 289
2.7.6 แบบรายงานปัญหาการให้บริการของระบบต่าง ๆ หน้า 291
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
3 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.8 : ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการตามภารกิจมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ไม่มี
มีผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์
เบื้องต้น
ที่กาหนด
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนน 6

คะแนน 7

มีการเก็บข้อมูล 3+ มีแนวโน้ม 4+ มีผลการ
5+ มีผลการ
Excellent
อย่างเป็นระบบ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า (Example of
สามารถ/มีผล ดาเนินงาน
เหนือกว่า หรือสูงกว่าคู่เทียบ World-class
การวิเคราะห์ ของระบบดี
ที่เกณฑ์
ในระดับชัน้ นา or Leading
การดาเนินงาน ทาให้เกิดผล
กาหนด
ของประเทศ
Practices)
เทียบกับ
เป็นไป/ใน ส่งผลให้เกิด มีการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ทิศทางตาม การพัฒนา ที่ดีต่อเนือ่ งส่งผล
เป้าหมายที่
ระบบ
ให้การดาเนินงาน
กาหนด
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชัน้ นา
ระดับประเทศ)

ประเด็นในการประเมิน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นในการประเมิน
มีการจัดทาเกณฑ์การบารุงรักษา มีการวางแผนการดาเนินงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการบารุงรักษา และการดาเนินงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
มีการดาเนิ น งานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และนาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒ นานโยบาย / แผน /
แนวปฏิบัติ หรือสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
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ผลการดาเนินงาน :
1. มีการจัดทาเกณฑ์การบารุงรักษา มีการวางแผนการดาเนินงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ า ยบริ ก ารสื่ อ การศึ ก ษา ได้ มี ก ารวางแผนและจั ด ท างบประมาณครุ ภั ณ ฑ์ สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการสารวจความต้องการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดหาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน มีเกณฑ์ การบารุงรักษา
อุป กรณ์โ สตทัศนู ป กรณ์ ได้แก่ ระบบภาพ ได้แก่ เครื่องฉาย Projector เครื่อง VDO Presenter มีอายุ
การใช้งานไม่เกิน 5 ปี และมี เกณฑ์การบารุงรักษาในระยะรับประกัน 2 ปี และบารุงรักษาหลังหมดระยะ
รับประกันทุก 6 เดือน หรือช่วงปิดภาคเรียน และระบบเสียง ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลาโพง
มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป มีระยะรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี และมี เกณฑ์การบารุงรักษาหลังหมดระยะ
รับประกันทุก 6 เดือน หรือช่วงปิดภาคการศึกษา รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์ เช่น อายุ
หลอดเครื่องฉาย Projector ทุกสิ้นเดือนโดยผู้รับผิดชอบประจาพื้นที่ เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สม่าเสมอ
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงบประมาณ มีการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่
และทดแทนของเดิม ณ ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
แผนงาน และเป็ น ไปตามระเบี ย บพัส ดุ และมาตรการของมหาวิทยาลัย มีการให้ บริการโสตทัศนูปกรณ์
ห้ องเรี ย น ห้ องปฏิบั ติการ ห้ องประชุ มหน่ ว ยงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ ขอใช้บริการ อาจารย์ผู้ ส อน
นักศึกษา และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. มีการกากับ ดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการบารุงรักษา และการดาเนินงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
มีการประชุมสรุปผลการดาเนินงานฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเป็นประจาทุกภาคเรียน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า ผลดาเนินงานให้บริการและการบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และนาปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งเตรี ยมแผนการให้บริการทั้งกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และประสานงานช่างบริการจากภายนอกเข้า
ดาเนินการบารุ งรั กษาอุป กรณ์โสตทัศนูป กรณ์ เช่น เครื่องฉาย Projector ประจาห้องเรียน ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
4. มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและปรับปรุงผลการทางานให้ดีขึ้น
ฝ่ ายบริ การสื่ อการศึกษา มีการจั ดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การซ่อมบารุง นาผลการ
ดาเนินงานมาทบทวนเพื่อปรั บปรุ งพัฒ นาการให้ บริการให้ดีขึ้น ได้แก่ นาผลการวิเคราะห์จากสถิติ ก าร
ให้บริการมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อทดแทนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ
ขอใช้บริการ Online และนาผลสถิติมาสรุป รายงาน และวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น
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5. มีการดาเนินงานตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และนาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบาย / แผน /
แนวปฏิบัติ หรือสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา มีเกณฑ์การบารุงรักษาตามมาตรฐาน มีแผนปฏิบัติงานและการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย รวมบริการ ประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัย มีการกากับดูแลให้
พนักงานรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกัน มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการ
โสตทั ศ นู ป กรณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ผ่านเครือข่ายในห้องเรียน การใช้กล้อง IP camera ในการ Monitor อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระหว่างการเรียนการสอนได้ทันท่วงทีและไม่ผิดวัตถุประสงค์ และ
การนาอุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด -ปิดล่วงหน้า (Timer) มาใช้ร่วมกับระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงาน
การนา Taplet มาใช้ในการควบคุมระบบเสียง Digital ในงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
รายการหลักฐาน :
2.8.1 รายงานการประชุมฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 หน้า 295
2.8.2 แผนซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม หน้า 301
2.8.3 หนังสือเข้าพื้นที่บารุงรักษาเครื่องฉาย Projector เรียนรวม หน้า 303
2.8.4 ภาพ Service เครื่องฉาย Projector อาคารเรียนรวม หน้า 307
2.8.5 สรุปงานปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 309
2.8.6 สรุปสถิติการให้บริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์ปี พ.ศ. 2558-2559 หน้า 331
2.8.7 ภาพหน้าจอเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผ่านเครือข่าย หน้า 333
2.8.8 ภาพหน้าจอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับห้องเรียนมาตรฐาน
อาคารเรียนรวม หน้า 335
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มีผล
การวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานของระบบดี
ทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่กาหนด

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
4 คะแนน
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เป้าหมายที่ตั้งไว้
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


บทที่ 3
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริ ห ารและจั ด การของ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

คะแนน
การประเมิน
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ส่วนเสีย
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.3 คุ ณ ภ าพของบุ คลา กรภ า ย ใ น 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
หน่วยงาน
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การเรียนรู้)
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
นวัตกรรมบริการ
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน
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ผลการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
ผลการ
คะแนน
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
การประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการบริการยืม -คืน 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ 3 คะแนน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับความสาเร็จ ของการจั ด การ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ข้อร้องเรียน
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งาน
ของระบบดี ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/
ในทิศทางตามเป้าหมายที่กาหนด

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการให้การศึกษาแก่ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ผู้ใช้บริการ
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งาน
ของระบบดี ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/
ในทิศทางตามเป้าหมายที่กาหนด

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
และระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายใน
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.8 ประสิ ทธิ ภาพของโสตทั ศนู ปกรณ์ 3 คะแนน มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ
ที่ให้บริการตามภารกิจมหาวิทยาลัย
ส า ม า ร ถ / มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งาน
ของระบบดี ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/
ในทิศทางตามเป้าหมายที่กาหนด

4 คะแนน
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บทที่ 4
จุดแข็งและเรื่องทีส่ ามารถปรับปรุงได้
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดาเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สามารถสรุปจุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่
สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้
จุดแข็งและแนวทางเสริม
องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้
จุดเด่น
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการ ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
เรี ย นรู้ (ห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ มี ก ารจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย น
การศึกษา และสภาพแวดล้อม การสอนและการวิจัย อย่างครบครัน
การเรียนรู้)
ทั้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ต่ า งๆ บริ ก ารสารสนเทศ รวมทั้ ง
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ และมี
การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้และการวิจัย

ตั ว บ่ ง ชี้ 2.8 ประสิ ท ธิ ภ าพ ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
ของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ มีโ สตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัย
ตามภารกิจมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

51

แนวทางเสริม
1. ร่วมมือคณาจารย์ในการกระตุ้น
และส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดกิจกรรมร่ว มกับสาขาวิช า
การให้ นักศึกษาเข้ามามีส่ ว นร่ ว ม
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
2. สารวจความคิดเห็น และความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การใช้พื้นที่ ข องศู นย์ บรรณสารฯ
ให้ ต อบสนองได้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น
พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
ที่เหมาะสม
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
และความพึงพอใจอย่างสม่าเสมอ
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้และแนวทางแก้ไข
องค์ประกอบ – ตัวบ่งชี้
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตั ว บ่ ง ชี้ 1.3 คุ ณ ภาพของ การวางแผนบุ ค ลากรของ ศู น ย์
บุคลากรภายในหน่วยงาน
บ ร ร ณ ส า ร แ ล ะ สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
ในระยะยาวเพื่ อ รองรั บ บุ ค ลากร
ที่จะเกษียณอายุ
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แนวทางแก้ไข
1. จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร
ของศูนย์บรรณสารฯ ในระยะยาว
2. วางแผนการปฏิบัติงานทดแทน
ในแต่ ล ะต าแหน่ ง เพื่ อ รอ งรั บ
บุ ค ลากรที่ จ ะเกษี ย ณอายุ เช่ น
การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน
ผู้ที่จะเกษียณอายุ การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อให้
บุ ค ลากรสามารถท างานทดแทน
กันได้ เป็นต้น

บทที่ 5
ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ข้อมูลประกอบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ........................................................
ภาคผนวก 2 คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ..............
ภาคผนวก 3
- สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 676/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (ระดั บ หน่ ว ยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ..........................................................
- สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 770/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรื่ อ ง เปลี่ ย นแปลงกรรมการในคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 .............................
- สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 836/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 .............................
ภาคผนวก 4 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559
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รายการหลักฐาน 1.1.1
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. งานสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ :
การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แผนงานหลัก :
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
แผนงานรอง :
การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ชื่องานประจา :
งานสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน
นับ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1) ระดับความพึงพอใจใน
ระดับ
4
การให้บริการ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
2) ปริมาณการใช้บริการสื่อ ร้อยละ
5
โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มขึ้น

3) ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการสาเนา
เอกสาร
4) ปริมาณการใช้บริการ
สาเนาเอกสารเพื่อ การ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
5) ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการผลิตสื่อ

ผล

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

4

ดาเนินการได้ตามแผน

ระดับ

4

17.69 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
เนื่องจากมีกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
4.92 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ร้อยละ

5

13.1

ระดับ

4

4.83
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ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
เนื่องจากมีกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด
กราฟิกเพื่อกิจกรรม
ของ มหาวิทยาลัย
6) ปริมาณการใช้บริการ
ผลิตสื่อกราฟิก
เพื่อกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
7) ระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
สารสนเทศ
8) ปริมาณการใช้การ
บริการสารสนเทศ
เพิ่มขึ้น

9) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ ใช้
งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
10) เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับการค้นคืน
สารสนเทศและเตรียม
เอกสารอยู่ใน สภาพ
พร้อมใช้
11) จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
12) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วย
นับ

แผน

ผล

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

5

175

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
(แผน 5,000 ชิ้น ผล
8,761 ชิ้น)

ระดับ

4

4.46

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ร้อยละ

3

0.88

ร้อยละ

90

98

ไม่รวมสถิติการใช้
คอมพิวเตอร์ ในช่วง
ปลายเดือน ส.ค.-ก.ย.
2559 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยน Domain และ
ไม่ได้ Update Code
ในการเก็บสถิติ จึงใช้วิธี
เฉลี่ยสถิติของเดือน
ก.ย. 2559
ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ร้อยละ

95

98

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ร้อยละ

80

149

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน

ระดับ

4

4.38

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
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ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด
ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
13) ระดับทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อการ
ศึกษาที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.

หน่วย
นับ

แผน

ผล

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ระดับ

3

3

ดาเนินการได้ตามแผน

ผลผลิต : การให้บริการการเรียนผ่านเครือข่าย
1) จานวนรายวิชาที่มีการ รายวิชา 8
0 ไม่มีรายวิชาใดต้องการ
ให้บริการผ่านระบบ
บันทึก เนื่องจากเป็นไป
เครือข่ายของ
ตามคาขอใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยในการ
อาจารย์ผู้สอน
ทบทวนบท เรียนตาม
อัธยาศัย
2) ระดับความพึงพอใจของ ระดับ
4
4 ดาเนินการได้ตามแผน
ผู้รับบริการการเรียน
การสอนผ่านเครือข่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1) คณาจารย์ใช้สื่อ
ร้อยละ
5
5 ดาเนินการได้ตามแผน
โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มขึ้น
2) ระดับความพึงพอใจต่อ ระดับ
4
4.12 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
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ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

แผน

ผล

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การบริการทรัพยากรสารสนเทศเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
1) การจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ร้อยละ
100
108.95
การเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ

2) การบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ
3) การบริการสาเนาเอกสาร
เพื่อการเรียนการสอน
4) การบริการสาเนาเอกสารเพื่อ
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
5) การบริการผลิตสื่อกราฟิก
6) การจัดหาหนังสือ/ ตาราเรียน
ทั้งฉบับพิมพ์และ
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
7) การจัดหาวารสารวิชาการ
นิตยสารภาษาไทยและ

ครั้ง

หน้า
หน้า
ชิ้นงาน
ระดับ

56,000

66,456

%

รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน

108.95 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
ได้รับจัดสรร
67 รายการ
ตามรายการใน
สมุดงบประมาณ
และ 6 รายการ
ตามจานวน
ครุภัณฑ์ซื้อ
ทดแทนฯ รวม
เป็น 73 รายการ
118.67 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

9,000,000 10,351,324 115.01 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
2,000,000 2,061,031 103.05 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
5,000
8,761
175.22 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
3
3
100 ดาเนินการได้
ตามแผน

ระดับ

5
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5

100

ดาเนินการได้
ตามแผน

ผลผลิต/กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ ทั้งฉบับพิมพ์
และฉบับอิเล็กทรอนิกส์
8) การบอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
9) การบริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

แผน

ผล

%

ระดับ

4

4

100

ครั้ง

250,000

470,039

ครั้ง

1,000,000

2,137,957

10) การบริการการเข้าใช้ SUTCat
(OPAC)
11) การบริการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
12) การบริการยืม

ครั้ง

600,000

1,071,602

รายการ

80,000

101,617

13) การบริการรับคืน

รายการ

80,000

76,797
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการได้
ตามแผน
188.02 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
213.8 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
178.6 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
127.02 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
96
ดาเนินการได้
ต่ากว่าแผน
เนื่องจาก
ไตรมาสที่ 2 เป็น
ช่วงปิดภาค
การศึกษา
2/2558 (18 ก.พ.
- 6 มี.ค. 2559)
ไตรมาสที่ 3 เป็น
ช่วงปิดภาค
การศึกษาที่
3/2558 (16 มิ.ย.
- 10 ก.ค. 2559)
และหยุดช่วง
เทศกาล และ
วันหยุดตามมติ
ครม. 9-17 เม.ย.
2559, 5-9 พ.ค.

ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

แผน

ผล

รายวิชา

5

1

15) การบริการยืมระหว่างห้องสมุด

เรื่อง

200

147

16) การบริการช่วยค้นคว้าพื้นฐาน

ครั้ง

1,200

1,535

17) การบริการค้นคว้าเชิงลึก
รวบรวมบรรณานุกรม
18) การบริการ Internet และ
เตรียมเอกสาร
19) การบริการพิมพ์ผลออก
เครื่องพิมพ์

ครั้ง

600

655

ครั้ง

20,000

19,710

160,000

225,714

14) การบริการหนังสือสารอง

หน้า
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน
%
2559
ไตรมาสที่ 4 เป็น
ช่วงวันหยุด
ต่อเนื่อง 17-20
ก.ค. 2559 และ
งดการเรียนการ
สอน 21-24 ก.ค.
2559
20
ดาเนินการได้
ต่ากว่าแผน
เนื่องจาก
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
อาจารย์ผู้ใช้
73.5 ดาเนินการได้
ต่ากว่าแผน
เนื่องจากสามารถ
สืบค้นเอกสาร
ฉบับเต็ม
(Fulltext) ได้จาก
ฐานข้อมูลที่ ศบส.
จัดให้บริการได้
127.92 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
109.17 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
98.55 ดาเนินการได้
ต่ากว่าแผน
141.07 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

20) การบริการนาส่งทรัพยากร
รายการ
สารสนเทศ
21) การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ร้อยละ
สาหรับการค้นคืนสารสนเทศ
และเตรียมเอกสารอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้
22) การอบรมการใช้ทรัพยากร
ครั้ง
สารสนเทศ บริการสารสนเทศ
และสิ่งอานวยความสะดวก
23) การส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ครั้ง
สารสนเทศ บริการสารสนเทศ
และสิ่งอานวยความสะดวก
ผลผลิต : การให้บริการการเรียนผ่านเครือข่าย
- การส่งเสริมการใช้ระบบ CCTV
รายวิชา
on Demand

แผน
600

ผล
697

95

245.6

50

100

350

440

8

0

0

ดาเนินการได้
ต่ากว่าแผน
เนื่องจากเป็นไป
ตามคาขอใช้
บริการของ
อาจารย์ผู้สอน

3

100

ดาเนินการได้
ตามแผน
1. การแนะนา
การใช้งาน
อุปกรณ์โสตฯ ใน
ห้องเรียนให้กับครู
ใหม่ ณ โรงเรียนสุ
รวิวัฒน์ (อาคาร
เกษตรวิวัฒน์)
2. ประชุมฝ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ
ครั้ง
3
โสตทัศนูปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน
%
116.17 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
258.53 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

200

ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

125.71 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

แผน

ผล

%

รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน
บริการ
สื่อการศึกษา
เรื่อง เทคโนโลยี
เลเซอร์
โปรเจคเตอร์
3. ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ /
Computer
การใช้ห้องเรียน
ณ ศูนย์บริการ
การศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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2. งานส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ :
การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แผนงานหลัก :
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
แผนงานรอง :
การพัฒนาจัดการศึกษาสู่สากล
ชื่องานประจา :
งานส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
นับ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
จานวนกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรม 5
5 ดาเนินการได้
ความเป็นนานาชาติใน
ตามแผน
มหาวิทยาลัย

ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
1) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์บริการ
เรื่อง
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
และสิ่งอานวยความสะดวก
2) จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์
ครั้ง
นานาชาติ
3) จัดบรรยายเกี่ยวกับการค้นคืน
ครั้ง
สารสนเทศด้วย
ภาษาต่างประเทศ
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน

แผน

ผล

%

4

13

325

ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

3

12

400

1

15

1,500

ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

ผลผลิต/กิจกรรม
4) จัดบรรยากาศนานาชาติภายใน
ศูนย์บรรณสารฯ
5) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวัน
สาคัญของชาติต่าง ๆ

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ
ชาติ

แผน
4

ผล
15

ครั้ง

3

5
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน
%
375 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน
166.67 ดาเนินการได้
สูงกว่าแผน

3. งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์:
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานหลัก:
การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง:
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ชื่องานประจา:
งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร
หน่วยงานรับผิดชอบ:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
ปัญหา-อุปสรรค /
นับ
ผลการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการ
จานวนระบบการบริหาร
ระบบ
1
1 ดาเนินการได้ตามแผน
จัดการของหน่วยงานที่มี
เช่น มีบริการสั่งซื้อ
การปรับปรุงพัฒนาให้
หนังสือออนไลน์
สอดคล้องกับหลักอัตตาภิ
บาล
ผลผลิต : นวัตกรรมการบริหารจัดการ
จานวนนวัตกรรมที่นามาใช้ รายการ 1
1 ระบบประหยัดพลังงาน
สนับสนุนการให้บริการแบบ
ไฟฟ้าในห้องน้าอาคาร
รวมบริการประสานภารกิจ
บรรณสาร
ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
1) ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ 100 100 ดาเนินการได้ตามแผน
ของการนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ
2) ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ 100 100 ดาเนินการได้ตามแผน
ของการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับผลการประเมินการ
ระดับ
4 4.52 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
ประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ
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รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการ
1) การปรับปรุงการให้บริการแบบ
งาน
บริการเบ็ดเสร็จให้เป็นรูปธรรม

2) การพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
หลักอัตตาภิบาล

ร้อยละ

ผลผลิต : นวัตกรรมการบริหารจัดการ
การนานวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการ ร้อยละ
ให้บริการแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ

ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
การทบทวนและติดตามผลของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน

ร้อยละ
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รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน

แผน

ผล

%

1

1

100

100

100

100

100

100

100

ดาเนินการได้
ตามแผน
มีระบบประหยัด
พลังงานไฟฟ้าใน
ห้องน้าอาคาร
บรรณสาร

100

100

100

ดาเนินการได้
ตามแผน

ดาเนินการได้
ตามแผน เช่น
มีบริการสั่งซื้อ
หนังสือออนไลน์
ดาเนินการได้
ตามแผน
มีสิ่งประดิษฐ์
ระบบประหยัด
พลังงานไฟฟ้าใน
ห้องน้าอาคาร
บรรณสาร เพื่อ
สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วย
นับ

ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ร้อยละ
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แผน

ผล

%

100

100

100

รายละเอียด
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการได้
ตามแผน
มีผลการประเมิน
ได้ในระดับ 4.52
(ดีมาก)

4. งานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์:
แผนงานหลัก:
แผนงานรอง:
ชื่องานประจา:
หน่วยงานรับผิดชอบ:

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม
บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
นับ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การบริการวิชาการ
จานวนผู้รับบริการด้าน
คน
200 240 ห้องสมุดเคลื่อนที่
วิชาการจากศูนย์บรรณสาร
1) ห้องสมุดเบญญาลัย
และสื่อการศึกษา
30 คน
2) ห้องสมุดบ้านโป่งแมลงวัน
150 คน
พี่ช่วยน้องฯ ไตรมาสที่ 4
ดาเนินการได้ตามแผน
จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้าน
พะเนา ต.พะเนา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม
60 คน ประกอบด้วย
นักเรียน 14 คน ครู 5 คน
กรรมการสถานศึกษาและ
ูปกครอง
ผู้
16 คน บุคลากร
ศบส. ประชาชนทั่วไป 25 คน
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ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การบริการวิชาการ
กิจกรรมพี่ช่วยน้องบริการวิชาการ
ครั้ง
เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ครั้ง

รวมทั้งปี
แผน

ผล

%

1

1

100

2

2

100
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รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการได้ตามแผน
ผลการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2559 ณ โรงเรียน
บ้านพะเนา ต.พะเนา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร ศบส. และประชาชน
ทั่วไป ประมาณ 60 คน
2. ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้
ห้องสมุดน่าเข้าใช้บริการและ
มอบหนังสือเข้าห้องสมุด
3. จัดทาสื่อการศึกษา (สระใน
ภาษาไทย เครื่องหมาย
จราจร)
4. ติดป้ายคาพังเพยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5. มอบสิ่งของให้โรงเรียน
และนักเรียน ได้แก่
ทุนการศึกษา 11 ทุน, โต๊ะ
เก้าอี้คอมพิวเตอร์สาหับเขียน
หนังสือ 12 ชุด, พัดลม 5
เครื่อง, อาหารกลางวัน
ไตรมาสที่ 1 ดาเนินการได้
ตามแผน จัดกิจกรรม
ณ โรงเรียนการศึกษา

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผล

%

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
คนตาบอด หอสมุดเบญญาลัย
จ.นครราชสีมา
ไตรมาสที่ 2 ดาเนินการได้
ตามแผน จัดกิจกรรม ณ
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน มี
นักเรียน นักศึกษา และครูเข้า
ร่วมกิจกรรม 150 คน
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5. งานบริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์:
แผนงานหลัก:
แผนงานรอง:
ชื่องานประจา:
หน่วยงานรับผิดชอบ:

การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
ปัญหา-อุปสรรค /
นับ
ผลการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกาหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
จานวน กฎระเบียบ
เรื่อง
1
1 ดาเนินการได้ตามแผน
ข้อบังคับ ข้อกาหนด
ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษา
ประกาศและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
การแทนหัวหน้าฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
กรณีหัวหน้าฝ่ายตัวจริง
ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ได้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ
ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ
4 4.5 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
ผู้รับบริการ
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
จานวนงานที่มีการปรับปรุง
งาน
1
1 ดาเนินการได้ตามแผน
ให้มีลักษณะการให้บริการ
เช่น บริการสั่งซื้อ
แบบบริการเบ็ดเสร็จได้
หนังสือออนไลน์
สาเร็จเป็นรูปธรรม
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รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผล

%

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกาหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ร้อยละ 100
100 100 ดาเนินการได้ตามแผน
ข้อกาหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์
ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายกรณีหัวหน้าฝ่ายตัว
จริงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ
- การสารวจและประเมิน
ครั้ง
1
1
100 ดาเนินการได้ตามแผน
ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
- การปรับปรุงระบบงาน ให้มี
ร้อยละ 100
100 100 ดาเนินการได้ตามแผน
ลักษณะการให้บริการแบบ
เช่น บริการสั่งซื้อหนังสือ
เบ็ดเสร็จได้สาเร็จเป็นรูปธรรม
ออนไลน์
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6. งานพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ยุทธศาสตร์ :
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานหลัก :
การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง :
การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการใช้ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย
ชื่องานประจา :
งานพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : มาตรการประหยัดและลดต้นทุน
จานวนงานที่มีการลดต้นทุน
งาน
1
โดยใช้เทคโนโลยีมา
สนับสนุน

1

ผลผลิต : การใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างสถาบัน
จานวนหน่วยงานภายนอกที่ หน่วยงาน 20
มีการร่วมใช้ทรัพยากร

37 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
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ดาเนินการได้ตามแผน
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ระบบ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
ห้องน้าอาคารบรรณสาร

ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

รวมทั้งปี

หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : มาตรการประหยัดและลดต้นทุน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
ระบบ
การลดต้นทุน

ผลผลิต : การใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างสถาบัน
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
หน่วยงาน
ภายนอกในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

แผน

ผล

%

1

1

100 ดาเนินการได้ตามแผน จัดทา
สิ่งประดิษฐ์ระบบประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในห้องน้าอาคาร
บรรณสาร เพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

43

43

100
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ดาเนินการได้ตามแผน

7. โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ :
การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนงานหลัก :
แผนงานการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง :
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ :
สืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะภาพของโครงการ : โครงการใหม่
ประเภทของโครงการ : โครงการปกติตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11
หน่วยงานรับผิดชอบ:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
ปัญหา-อุปสรรค /
นับ
ผลการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การเผยแพร่ผลงานด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จานวนสื่อประสม
เรื่อง
3
3 ดาเนินการได้ตามแผน
สารสนเทศนครราชสีมา
ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูลลิเกโคราช
2. ฐานข้อมูลวัดในจังหวัด
นครราชสีมา โครงการที่ 2, 3
3. ฐานข้อมูลพระยากาธร
พายัพทิศ เจ้าเมืองนครราชสีมา

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผล

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การเผยแพร่ผลงานด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทาสื่อประสมสารสนเทศ
เรื่อง
3
3
นครราชสีมา
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%

100

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการได้ตามแผน
ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูลลิเกโคราช
2. ฐานข้อมูลวัดในจังหวัด

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผล

%

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
นครราชสีมา โครงการที่ 2, 3
3. ฐานข้อมูลพระยากาธร
พายัพทิศ เจ้าเมือง
นครราชสีมา
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8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ :
การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แผนงานหลัก :
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
แผนงานรอง :
การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล
ชื่องานประจา :
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถานะภาพของโครงการ : โครงการใหม่
ประเภทของโครงการ : โครงการปกติตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
นับ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 95 100 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
โครงการที่มีทักษะความรู้
เพิ่มขึ้น
จานวน นักศึกษา บุคลากร
คน
270 1,500 ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
ทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาต่าง
ประเทศและมีความรู้และ
เข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน
เพิ่มขึ้น

81

ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- การเสริมสร้างบรรยากาศความ
ครั้ง
2
เป็นนานาชาติ

- การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน
- เตรียมความพร้อมบุคลากร
ศูนย์บรรณสารฯ สู่ประชาคม
อาเซียน

ผล

%

3

150

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

คน

500

595

119

1. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พนักงานเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2. จัดกิจกรรม ASEAN
Culture Fesitival
@SUT Library
3. จัดทากิจกรรม ASEAN
Day@SUT Library
ดาเนินการได้ตามแผน

คน

59

94

159.32

ดาเนินการได้สูงกว่าแผน
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9. โครงการพัฒนาระบบการบริการคุณภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (TQA)
ยุทธศาสตร์ :
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานหลัก :
การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง :
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบการบริการคุณภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (TQA)
สถานะภาพของโครงการ : โครงการใหม่
ประเภทของโครงการ : โครงการปกติตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11
หน่วยงานรับผิดชอบ:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานผลผลิต-ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย แผน ผล
รายละเอียด
นับ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : ระบบการบริการคุณภาพ
ร้อยละของกระบวนงานที่มี ร้อยละ 80 80 ดาเนินการได้ตามแผน
การปรับปรุงแล้วเสร็จ
จัดทา ร่าง หมวด 4 การ
วัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ร้อยละ 80 80 ดาเนินการได้ตามแผน
ในระดับดีขึ้นไปเกี่ยวกับ
- เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559
ระบบ TQA
จัดอบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกระบวนการ
หลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ให้กับ
พนักงาน ศบส.
- เมื่อวันที่ 24-27 ก.พ.
59 ส่งบุคลากร 2 คน
อบรม TQA Criteria
- เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค. 59
ส่งบุคลากร 2 คน อบรม
TQA Application
Report Writing
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ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน ผล

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
- จัดทา ร่าง หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

ปัญหา-อุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

รายงานผลผลิต-กิจกรรม
ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย
นับ

รวมทั้งปี
แผน

ผล

%

1

2

200

1

2

200

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผลผลิต : ระบบการบริการคุณภาพ
การจัดทาเอกสารรายงานการศึกษา
เรื่อง
ตนเอง

การปรับปรุงกระบวนงาน และ
รายงาน

งาน
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รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการได้สูง
กว่าแผน
1) ปรับปรุงเอกสาร
หมวดโครงร่างองค์กร
2) จัดทา ร่าง หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
ดาเนินการได้สูง
กว่าแผน
1) ปรับปรุงเอกสาร
หมวดโครงร่างองค์กร
2) จัดทา ร่าง หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

1

อุบัติเหตุจากการ สภาพการจราจร มทส. - ผู้ให้บริการควรขับยานพาหนะ
เดินทางไปให้บริการ ไม่เป็นระเบียบ และ
ด้วยความระมัดระวัง
โสตทัศนูปกรณ์
มียานพาหนะจานวน
มากขึ้น
- บารุงรักษาสภาพยานพาหนะ
สม่าเสมอพร้อมให้บริการ

1. ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety risks : HS)

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ลาดับที่

5

15

3

การป้องกัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ความเสี่ยง บ่อยครั้งใน มทส.

เตือนภัย

โอกาส ผลกระทบ คะแนน ที่ยอมรับได้ ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3) = (1)*(2)

3

สัญญาณ

ความเสี่ยง

หลัง-กิจกรรมควบคุม

วิธีการ
จัดการ

ระดับ

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการหลักฐาน 1.1.2
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86

6

ผลกระทบ
I

3

1

3

คะแนน
LxI

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

3

โอกาส
L

2







ยังไม่ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดาเนินการ

- ผู้ให้บริการขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังและอยู่ในกฎจราจร
- มีการบารุงรักษาสภาพยานพาหนะโดยหน่วยงานยานพาหนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผลการดาเนินการ

- มีการบารุงรักษาสภาพยานพาหนะโดยหน่วยงานยานพาหนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

- ผู้ให้บริการขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังและอยู่ในกฎจราจร

การดาเนินการของหน่วยงาน ณ 30 กันยายน 2559

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สถานะการดาเนินการ



อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินการ

โอกาส ผลกระทบ
คะแนน
ยังไม่ได้
(1)
(2)
(3) = (1)*(2) ดาเนินการ

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

การดาเนินการของหน่วยงาน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการหลักฐาน 1.1.3
โครงสร้างการบริหารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา

คณะกรรมการประจา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รองผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่าย
บริการสารสนเทศ

- งานสารบรรณ
ธุรการ
- งานการเงิน
งบประมาณ
แผนงาน
- งานประชุม
- งานพัสดุ
- งานเลขานุการ
ผู้บริหาร
- งานประสาน

- งานจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานซ่อมบารุง
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
- งานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย

- งานบริการสืบค้น
สารสนเทศ
- งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานบริการยืม-คืน
ระหว่างห้องสมุด

ฝ่าย
บริการสื่อการศึกษา
- งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
- งานจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์
- งานซ่อมบารุง
โสตทัศนูปกรณ์
- งานยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์
- งานบริการกราฟิก
และศิลปกรรม
- งานบริการเอกสารกลาง
- งานจาหน่ายเอกสาร
เพื่อการเรียนการสอน

ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่าย
ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

- งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
และระบบ RFID
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้น
ในห้องสมุดและ
งานเอกสารสาคัญ
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์
ในสานักงาน
- งานระบบวิดีโอ
ออนดีมานด์
- งานพัฒนา
ซอฟต์แวร์และ
ระบบฐานข้อมูล

- งานส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
- งานพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
- งานประชา
สัมพันธ์ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามหนังสือเวียนภายใน ที่ ศธ 5631/ว6 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
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รายการหลักฐาน 1.1.4
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รายการหลักฐาน 1.1.5
แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560
ลาดับ
กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รับทรำบปัญหำอุปสรรค
ที่เกิดจำกกำรเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และกำรทำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR)
ของหน่วยงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
2. ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ถ้ำมี) และ
ปรับปรุงคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
3. รวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
และจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะ
กรรมกำรประจำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
4. ส่งข้อมูลข้อเท็จจริงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
ให้กับงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเพื่อรวบรวมจัดทำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถำบัน
5. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) พร้อมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำให้ฝ่ำยวิชำกำรพร้อมบันทึกข้อมูล
SAR ผ่ำนระบบฐำนข้อมูล SAR Online ของ มทส. เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในศึกษำล่วงหน้ำก่อนที่จะมำประเมินระดับ
หน่วยงำนและระดับสถำบัน
6. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเข้ำประเมินระดับหน่วยงำน
7. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเข้ำประเมินระดับสถำบัน
8. นำเสนอผลที่ได้จำกกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ
2559 และผลประเมินคุณภำพจำกคณะกรรมกำรประเมิน เสนอต่อผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (Forum QA)
9. ดำเนินกำรตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยจัดกิจกรรม /
โครงกำรเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมิน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลดำเนินงำนตำมมำตรกำรเสริมจุดเด่น
และแก้ไขจุดอ่อนของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
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ช่วงเวลา
มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม มิถุนำยน
ปลำยมิถุนำยน ต้นกรกฎำคม
กรกฎำคม

สิงหำคม
กันยำยน
พฤศจิกำยน ธันวำคม
มกรำคม กุมภำพันธ์
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รายการหลักฐาน 1.2.1
AUN-QA 10-1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ท่านต้องการหรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 0 = ไม่เคยใช้บริการ
ท่านเป็น  1) ปริญญาตรี  2) ปริญญาโท  3) ปริญญาเอก  4) อาจารย์  5) พนักงาน
สาขาวิชา.....................................................................สังกัดสานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/ส่วน.............................................................
ระดับความพึงพอใจ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
5
4 3
2
1
0
1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ
     
2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
     
3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีความทันสมัย
     
4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
     
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
     
6 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
     
7 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
     
8 เวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดมีความเหมาะสม
     
ด้านบุคลากร
9 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
     
10 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือ
     
11 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้
     
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
12 จานวนที่นั่งมีเพียงพอ
     
13 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
     
14 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
     
15 เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
     
16 ห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวมีอย่างเพียงพอ
     
17 จานวนที่จอดรถมีเพียงพอ
     
ด้านสุขอนามัย
18 อาคารมีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายใน/รอบอาคารเพียงพอ      
19 มีการจัดการขยะหรือของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ
     
20 ห้องน้า อ่างล้างมือสะอาดและมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ      
ด้านการประชาสัมพันธ์
21 มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
     
22 มีเอกสาร แผ่นพับแนะนาการให้บริการเพียงพอ
     
23 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม
     
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
1. เมื่อท่านใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท่านประทับใจอะไรมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อท่านใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท่านไม่ประทับใจอะไรมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปรับปรุง/เพิม่ เติมบริการใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-- ด้วยความขอบคุณทุกท่าน --
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ท่านต้องการหรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 0 = ไม่เคยใช้บริการ
ท่านเป็น

 1) ปริญญาตรี  2) ปริญญาโท  3) ปริญญาเอก  4) อาจารย์  5) พนักงาน

ด้านการบริการสื่อการศึกษา
1. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการตรงกับความต้องการ
3. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร

5




4 3 2 1
   
   
   

0






   



ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
สิ่งที่ท่านพอใจมากที่สุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ท่านเห็นควรปรับปรุงมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-- ด้วยความขอบคุณทุกท่าน --
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 Scopus : The Database for Research and Publication
Development
 การค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการตีพิมพ์บทความ
 การใช้โปรแกรม EndNote
รวม

 Elsevier Research Platform for Research Empowering

 การค้นคืนสารสนเทศด้านการแพทยศาสตร์
 การค้นคืนสารสนเทศด้านการพยาบาลศาสตร์

 การค้นคืนสารสนเทศด้านสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 การค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 การค้นคืนสารสนเทศด้านสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 การค้นคืนสารสนเทศด้านสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 การค้นคืนสารสนเทศด้านสานักวิชาวิทยาศาสตร์
 การค้นคืนสารสนเทศด้านสานักวิชาวิศกรรมศาสตร์
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กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม

จานวน (ครั้ง)

มกราคม

เดือน\ปี

0

0

467

74

20
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26
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45

40

37
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4
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1
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จานวน (ครั้ง)

271

68

168

35

11

จานวนผู้เข้าอบรม (คน)

2560

จานวนผูค้ รั้งและผูเ้ ข้ารับการอบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote ปี 2558-2560

รายการหลักฐาน 1.2.3

หลักสูตรฝึกอบรมประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องฝึกอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://library.sut.ac.th
วัน เดือน ปี
เนื้อหาการอบรม
พฤหัสบดีที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เนื้อหา

ลักษณะการฝึกอบรม

การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แนะนาเทคนิคค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา การค้นหาหนังสือ
ฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความวิจัย รายงานการประชุม
กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์แ ละ
งานวิจัยทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการสืบค้น มาตรฐาน
สิทธิบัตรของไทยและต่างประเทศ
แนะนาโปรแกรม EndNote X7 การนารายการอ้างอิงเข้าสู่ฐานข้อมูล
การเลือก / ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิง และการนารายการอ้างอิงมา
อ้างขณะเขียนรายงาน
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศ
เช่น การค้นหาหนังสือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ
ฐานข้อมูล งานวิจัยของ สกว. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์อิเล็ กทรอนิกส์ , ACS,
AIP/ APS, ScienceDirect, Wiley- Blackwell, SpringerLink, Emerlad,
DAO, SCOPUS เป็นต้น
เน้นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม EndNote X7 ด้วยตนเองเพื่อให้
สามารถนาโปรแกรม EndNote มาใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงได้ด้วย
ตนเอง

ในกรณีคณาจารย์/นักศึกษาประสงค์ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศและ
โปรแกรม EndNote เป็นการเฉพาะกลุ่มนอกเหนือที่กาหนดในตารางข้างต้น
โปรดติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์. 3087-88 Email : srisui@sut.ac.th
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หลักสูตรฝึกอบรมประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องฝึกอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://library.sut.ac.th
วัน เดือน ปี
พฤหัสบดีที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เนื้อหา

เนื้อหาการอบรม
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน การสอน
และการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
แนะนาเทคนิคค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา การค้นหาหนังสือ
ฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความวิจัย รายงานการประชุม
กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมู ล วารสารอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิจั ย ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการสื บค้น มาตรฐาน
สิทธิบัตรของไทยและต่างประเทศ
แนะนาโปรแกรม EndNote X7 การนารายการอ้างอิงเข้าสู่ฐานข้อมูล
การเลือก / ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิง และการนารายการอ้างอิงมาอ้าง
ขณะเขียนรายงาน

ลักษณะการฝึกอบรม

เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศ เช่น
การค้ น หาหนั ง สื อ ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย์ บ รรณสารฯ
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของ สกว. ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , ACS,
AIP/APS, ScienceDirect, Wiley-Blackwell, SpringerLink, Emerlad, DAO,
SCOPUS เป็นต้น
เน้ นการฝึ กปฏิบัติการใช้โ ปรแกรม EndNote X7 ด้ว ยตนเองเพื่ อ ให้
สามารถนาโปรแกรม EndNote มาใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงได้ด้วยตนเอง
ในกรณีคณาจารย์/นักศึกษาประสงค์ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศและ
โปรแกรม EndNote เป็นการเฉพาะกลุ่มนอกเหนือที่กาหนดในตารางข้างต้น
โปรดติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์. 3087-88 Email : srisui@sut.ac.th
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หลักสูตรฝึกอบรมประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องฝึกอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://library.sut.ac.th
วัน เดือน ปี

เนื้อหาการอบรม

พฤหัสบดีที่
12 มกราคม พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
19 มกราคม พ.ศ. 2559
พฤหัสบดีที่
26 มกราคม พ.ศ. 2559
เนื้อหา

การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียนการสอนและ
การวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียนการสอนและ
การวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัยสาหรับนักศึกษา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
แนะนาเทคนิคค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา การค้นหาหนังสือ
ฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความวิจัย รายงานการประชุม
กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมู ล วารสารอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิจั ย ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการสื บค้น มาตรฐาน
สิทธิบัตรของไทยและต่างประเทศ
แนะนาโปรแกรม EndNote X7 การนารายการอ้างอิงเข้าสู่ฐานข้อมูล
การเลือก / ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิง และการนารายการอ้างอิงมาอ้าง
ขณะเขียนรายงาน
ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศ เช่น
การค้ น หาหนั ง สื อ ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย์ บ รรณสารฯ
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของ สกว. ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , ACS,
AIP/APS, ScienceDirect, Wiley-Blackwell, SpringerLink, Emerlad, DAO,
SCOPUS เป็นต้น
เน้ นการฝึ กปฏิบัติการใช้โ ปรแกรม EndNote X7 ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ให้
สามารถนาโปรแกรม EndNote มาใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงได้ด้วยตนเอง
ในกรณีคณาจารย์/นักศึกษาประสงค์ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศและ
โปรแกรม EndNote เป็นการเฉพาะกลุ่มนอกเหนือที่กาหนดในตารางข้างต้น
โปรดติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์. 3087-88 Email : srisui@sut.ac.th
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ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากที่สุด
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก
เข้าร่วม
กิจกรรม

หัวข้อ
อบรมการใช้ห้องสมุด
อบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
อบรมการใช้โปรแกรม EndNote
กิจกรรม ASEAN DAY
กิจกรรมโต้วาทีน้องใหม่ 2559
กิจกรรมพบนักเขียน คุณพลัง เพียงพิรุฬห์
ASEAN Camp for SUT staff library
ห้องสมุดเคลื่อนที่

9. Chrismas@SUT Library
10. Elsevier Research for Research
Empowering
11. Scopus The Database for Research
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𝑥

S.D.

แปลผล

3,474
1001
550
600
360
80
46
193

จานวน
ผู้ตอบ
(คน)
509
701
514
175
116
64
46
193

4.38
4.54
4.74
4.06
4.26
4.54
4.28
4.43

0.59
0.61
0.44
0.88
0.67
0.56
0.57
0.76

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

159
23

159
23

4.14
4.24

0.70
0.77

มาก
มาก

24

24

4.24

0.77

มาก

รายการหลักฐาน 1.2.4

สื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารแนะนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

วิดีทัศน์เรื่อง ค้นหาหนังสือผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต
วิดีทัศน์เรื่อง บริการโสตทัศนูปกรณ์
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 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 ไฟล์นาเสนอต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
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รายการหลักฐาน 1.2.5
1

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 647 คน
1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมภำคกำรศึกษำ 2/ 2559 มีจำนวน 254 คน
ประกอบด้วย
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ปริญญำตรี
229
90.16
บัณฑิตศึกษำ
18
7.19
อำจำรย์
3
1.18
พนักงำน
3
1.18
ไม่ระบุ
1
0.38
1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมภำคกำรศึกษำ 3/ 2559 มีจำนวน 393 คน จำแนกได้ดังนี้
1.2.1) ระดับกำรศึกษำ
ระดับการศึกษา
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
อำจำรย์

จานวน (คน)
378
4
8
3
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ร้อยละ
96.18
1.02
2.04
0.76

2
1.2.2) สำหรับนักศึกษำ สำมำรถจำแนกตำมหลักสูตร ได้ดังนี้
หลักสูตร
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
กำรจัดกำรบัณฑิต
วิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต
ภำษำอังกฤษศึกษำ
สหกิจศึกษำ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยำศำสตรบัณฑิต
(คณิตศำสตร์)
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี)
วิทยำศำสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอำหำร
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ยังไม่สังกัดสำขำ
วิศวกรรมกำรผลิต
วิศวกรรมเกษตรและอำหำร
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเซรำมิก
วิศวกรรมโทรคมนำคม
วิศวกรรมธรณี
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมพอลิเมอร์

รวม (คน)

จานวน (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

29
14
6

4
1

3
1

2

1

2

5
2

2

2

16

36
9
11
16
243
56
8
13
23
6
17
3
3
12
4
5
6
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3
หลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์
วิศวกรรมยำนยนต์
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมโลหกำร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอำกำศยำน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสำหกำร
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สานักวิชาแพทยศาสตร์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ยังไม่สังกัดสำขำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม
อนำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รวม (คน)

11
6
46

จานวน (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4
4
27
11
8
10
6
5
9
3
11
6
16
16
14

3

3
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4
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่ำเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มำกที่สุด

ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มำก

ที่
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

หัวข้อ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทรัพยำกรสำรสนเทศจำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรตรงต่อควำมต้องกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรมีควำมทันสมัย
สำรสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนกำรใช้บริกำรไม่ยุ่งยำก
กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้องและรวดเร็ว
มีช่องทำงกำรขอรับบริกำรหลำยช่องทำง
เวลำเปิดให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมเหมำะสม

4.08
4.09
4.01
4.09
4.14

SD
0.77
0.76
0.80
0.76
0.77

แปลผล
มาก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.18
4.32
4.24
4.18
3.96

0.75
0.66
0.79
0.84
0.74

มาก
มำก
มำก
มำก
มำก

x

3. ด้านบุคลากร
3.1 บุคลำกรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม
3.2 บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจเป็นมิตรเต็มใจ
ช่วยเหลือ
3.3 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถเชื่อถือได้

4.37 0.68 มาก
4.56 0.44 มำกที่สุด
4.25 0.83 มำก

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 จำนวนที่นั่งเพียงพอ
4.2 สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดมีบรรยำกำศเอื้อต่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
4.3 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพ
4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพ

3.53 1.09 มาก
3.17 1.13 มำก
3.92 0.92 มำก
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4.31 0.78 มำก

3.74 1.02 มำก
3.53 1.07 มำก

5
4.5 ห้องค้นคว้ำกลุ่มและเดี่ยวมีอย่ำงเพียงพอ
4.6 จำนวนที่จอดรถมีเพียงพอ

3.37 1.23 มำก
3.46 1.21 มำก

5. ด้านสุขอนามัย
5.1 อำคำรมีระบบระบำยอำกำศและแสงสว่ำงภำยใน/รอบ
อำคำรเพียงพอ
5.2 มีกำรจัดกำรขยะหรือของเสียอย่ำงถูกสุขลักษณะ
5.3 ห้องน้ำและอ่ำงล้ำงมือ สะอำด มีกำรระบำยอำกำศและ
แสงสว่ำงเพียงพอ

4.17 0.85 มาก
4.15 0.82 มำก

6.
6.1
6.2
6.3

3.89
3.94
3.84
3.90

ด้านการประชาสัมพันธ์
มีกำรประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง
มีเอกสำรแผ่นพับแนะนำกำรให้บริกำรเพียงพอ
มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ เกี่ยวกับบริกำร
กิจกรรมของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำอย่ำง
สม่ำเสมอ

4.14 0.88 มำก
4.23 0.85 มำก

0.86
0.84
0.87
0.87

มำก
มำก
มำก
มำก

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประเด็น
มีทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำร
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำร
สถำนที่ บรรยำกำศภำยในห้องสมุด
ควำมสะอำดของห้องสมุด
เครื่องปรับอำกำศเย็นสบำย
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ห้องน้ำสะอำด
ห้องค้นคว้ำ
ที่นั่งอ่ำนหนังสือ (อำคำรบรรณสำร (1))
ไฟแสงสว่ำง
หอประวัติมหำวิทยำลัย
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จานวน (คน)
24
17
16
15
11
10
6
5
4
3
1

6
3.2 ท่านไม่ประทับใจอะไรมากที่สุด
ประเด็น
1. ห้องน้ำไม่สะอำด และไม่กระดำษทิชชู (บรรณสำร 1 )
2. พื้นที่นั่งอ่ำนไม่เพียงพอ
3. เวลำเปิด-ปิดบริกำร
4. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
5. พัดลมมีน้อย (บรรรสำร 1)
6. ห้องค้นคว้ำไม่เพียงพอ
7. ห้องอ่ำนหนังสือที่เป็นห้องแอร์นอกเวลำห้องสมุดปิดบริกำร
มีเพียง 2 ห้อง
8. ปลั๊กไฟ ชำรุด บำงจุดใช้ได้
9. เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
10. คอมพิวเตอร์ช้ำ ล้ำสมัย

จานวน (คน)
29
17
12
10
10
4
3
2
2
1

3.3 ท่านต้องการให้ศูนย์บรรณสารฯ ปรับปรุง / เพิ่มเติมบริการใดบ้าง
ประเด็น
จานวน (คน)
1. พื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือ
17
2. ควำมสะอำดห้องน้ำ เพิ่มกระดำษทิชชู
16
(อำคำรบรรณสำร (1))
3. เพิ่มพื้นที่จอดรถ
14
4. เพิ่มพัดลมให้ทั่วถึง
14
5. เพิ่มห้องค้นคว้ำ
8
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ล้ำสมัย
6
7. เพิ่มจุดปลั๊กไฟ
6
8. เวลำเปิด-ปิดบริกำร
5
9. กำรแก้ไขปัญหำกำรจองพื้นที่นั่งอ่ำนแล้วไม่มีผู้มำใช้
5
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7

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 3/ 2559
1. จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมภำคกำรศึกษำ 3 / 2559 จำนวนผู้ตอบ 108 คน
ประกอบด้วย
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ปริญญำตรี
101
93.10
อำจำรย์ พนักงำน
7
6.90
2. ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่ำเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ผลที่ได้คือ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ผลที่ได้คือ มำกที่สุด
ที่
หัวข้อ
2.1 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ

ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ผลที่ได้คือ มำก

x

S.D.

3.86

0.72

แปลผล
มำก

2.2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริกำรตรงกับควำม
ต้องกำร

4.04

0.64

มำก

2.3 เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถำม
เกี่ยวกับกำรใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่ำงดี
2.4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร

4.15

0.61

มำก

4.31

0.60

มำก

4.09

0.64

มำก

รวม

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 สิ่งที่ท่านพอใจ: ให้ควำมรู้และแนะนำกำรใช้งำน และห้องมีควำมสะอำดมีกำรเตรียมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ดี
3.2 สิ่งที่ท่านเห็นควรปรับปรุง: โปรเจคเตอร์ติดๆ ดับๆ
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114

รายการหลักฐาน 1.2.6

115

116

รายการหลักฐาน 1.2.7

117

118

รายการหลักฐาน 1.3.1
แผนความต้องการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

ชื่อ - นามสกุล

คาดว่าจะไปอบรม/สัมมนาในไตรมาสที่
1
2
3
4

หัวข้อการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
(โดยสังเขป)

ผลการดาเนินการ

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1 นางสาวสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ

-

-

-



ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม

ตามแผน

2) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1 นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ

-



-

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ตามแผน

2 นางธนภร รองจะโปะ

-

-



-

เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ตามแผน

3 น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย

-



-

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ตามแผน

3) ฝ่ายบริการสารสนเทศ
1 น.ส.นงลักษณ์ จันตา



-

-

-

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 31

ตามแผน

2 นางนุชทิรา ชานิพงษ์



-

-

-

การสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน

ตามแผน

3 นางสายสุดา เฟื่องจันทร์



-

-

-

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 31

ตามแผน

4 นางสาวศิริวรรณ ชุมกลาง



-

-

-

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 31

ตามแผน

4) ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
1 นายสราวุธ เอี่ยมศุภมงคล

-



-

-

สัมมนาวิชาการ PULINET

ตามแผน

2 นายณัฐพล เขตกระโทก

-



-

-

สัมมนาวิชาการ PULINET

ตามแผน

3 นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง

-



-

-

สัมมนาวิชาการ PULINET

ตามแผน

4 นายรัฐพงษ์ อูปแก้ว

-



-

-

ไปดูการแสดงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โสตฯ

ตามแผน

5) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย



-

-

-

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 31

ตามแผน

6) ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
1 น.ส.ธันยกานต์ สินปรุ



-

-

-

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 31

ตามแผน

119

120

รายการหลักฐาน 1.3.2

121

122

123

124

รายการหลักฐาน 1.3.3

125

126

รายการหลักฐาน 1.3.4

127

128

รายการหลักฐาน 1.3.5
ปัจจัยการประเมิน

129

130

รายการหลักฐาน 1.3.6

131

132

133

134

รายการหลักฐาน 1.3.7
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135

(044) 2161~1-8 Fax. (044) 224070

136

137

138

139

140

รายการหลักฐาน 2.1.1

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2560- 2564
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ดังนี้ http://library.sut.ac.th/clremsite/upload/clrem_plan/clrem_plan_2560_2564.pdf

141

142

หมวดรายจ่าย
รายการและรายละเอียดประกอบ

จานวน
หน่วย

1 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง

9 เครื่องแปลงสัญญาณ VGA Extender

10 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI Extender

ชุด
ชุด
ตัว
เครื่อง

8 เครื่องเลือกสัญญาณภาพ HDMI

1
11
12
1

ชุด

คัน

1 เครื่อง

143

7 เครื่องเลือกสัญญาณภาพ VGA

เครื่องบันทึกการขาย
ระบบเสียงห้องเรียน ขนาด 60 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง
ลาโพงกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง
เครื่องเลือกสัญญาณภาพ

8

2 ชั้นวางเหล็ก

3
4
5
6

4

1 รถเข็น

ก ครุภัณฑ์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประจาศูนย์บรรณสารฯ

ลาดับ

27,000.00

13,000.00

120,000.00

65,000.00

50,000.00
40,000.00
4,000.00
150,000.00

25,000.00

6,225.00

ราคาต่อหน่วย

108,000.00

52,000.00

120,000.00

65,000.00

50,000.00
440,000.00
48,000.00
150,000.00

200,000.00

24,900.00

รวมเงิน

บันทึก
วันที่ วันที่
จัดหา/ ลงวันที่
ส่งของ ตรวจรับ
เลขที่ศธ

สุรนารี 5631(1)/517 13 ตค.58
เครื่องเขียน

ใบเสนอ
ราคา

ไตรมาสที่ 2

DPL

474,454.05

DPL

DPL

DPL

DPL

DPL

482,998.00

5631(4)/351 16 ตค.58

5631(4)/351 16 ตค.58

5631(4)/351 16 ตค.58

5631(4)/351 16 ตค.58

5631(4)/351 16 ตค.58 11 ธค.58 29 ธค.58

5631(4)/343 7 ตค.58 16 ธค.58 30 ธค.58

195,168.00 บ.ศรีเจริญ 5631(4)/360 27 ตค.58 23 ธค.58 7 มค.59
อินเตอร์ฯ

วงเงินจ่ายจริง

ไตรมาสที่ 1

แผนการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ห้องสมุด

หมายเหตุ

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

Bookstote
474/2558 ตกลงราคา
ตกลงราคา
470/2558 ตกลงราคา

475/2558 ตกลงราคา

ใบรับครุภัณฑ์

รายการหลักฐาน 2.1.2

4 เครื่อง
1
8
2
2 เครื่อง
6
1
4
4
1
1

12 เครื่อง DLP Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 Ansi พร้อม
ติดตั้ง

13 ไมโครโฟนชุดประชุม ขนาด 60 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง

14 ระบบเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง

15 เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนแบบคาดศรีษะ

16 เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1100 วัตต์

17 ลาโพงเสียงต่า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

18 ไมโครโฟนสาหรับเครื่องดนตรี

19 ไมโครโฟนชนิดก้านยาว

20 ไมโครโฟนแบบมีสาย

21 หูฟังแบบมีสาย

22 ครุภัณฑ์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาทดแทน

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ตู้

ชุด

ชุด

ชุด

11 ชุด

11 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ
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457,000.00

15,000.00

12,000.00

17,500.00

26,000.00

15,000.00

100,000.00

25,000.00

50,000.00

648,000.00

150,000.00

12,000.00

457,000.00

15,000.00

48,000.00

70,000.00

26,000.00

90,000.00

200,000.00

50,000.00

400,000.00

648,000.00

600,000.00

132,000.00

183,000.00

5631(4)/358 22 ตค.58

DPL/MD
Houre

DPL/MD
Houre

DPL/MD
Houre

DPL/MD
Houre

DPL/MD
Houre

DPL/MD
Houre

บ.ฟิวชั่น

DPL/MD
Houre

DPL

ตกลงราคา

เปิดซองสอบราคา

เปิดซองสอบราคา

ตกลงราคา

5631(4)/367 28 ตค.58 1 ธค.58 17 ธค.58 PO-5811-078 ตกลงราคา

5631(4)/405 26 พย.58

บ.ศุภพัชรกิจ 5631(4)/342 7 ตค.58

บ.เวิร์คไลน์ 5631(4)/370 2 พย.58

DPL

1
11 ชุด
12 ชุด
6 เครื่อง
3 เครือ่ ง
4 เครื่อง

24 ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม

25 แอลอีดี ทีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

26 ระบบเสียงห้องเรียนปฏิบัตกิ ารพร้อมติดตั้ง

27 แอลอีดี ทีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
28 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

29 เครื่อง DLP Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 Ansi พร้อม
ติดตั้ง

30 เครื่อง LCD Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 Ansi พร้อม
ติดตั้ง

12 เครื่อง

ชุด

12 ชุด

23 ชุดโต๊ะ เก้าอี้ นั่งอ่านหนังสือ
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80,000.00

50,000.00

40,000.00
20,000.00

40,000.00

45,000.00

70,000.00

8,000.00

960,000.00

200,000.00

240,000.00
60,000.00

480,000.00

495,000.00

70,000.00

96,000.00
5631(4)/339

5631(4)/380 4 พย.58

DPL

DPL

5631(4)/344 9 ตค.58

5631(4)/344 9 ตค.58

ใต้ฟ้าซิตี้
DPL 5631(4)/398 17 พย.58

DPL

6-Oct-58 16 ธค.58
บ.ดาต้าโปร 5631(4)/394 16 พย.58

DPL

7 มค.59

80,412.00 DPL/MD 5631(3)/143 6 พย.58 17 ธค.58 7 มค.59
Houre
475/2558

เปิดซองสอบราคา

เปิดซองสอบราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

เปิดซองสอบราคา

ตกลงราคา

PO-5811-136 ห้องสมุด

146

รายการหลักฐาน 2.1.3

ภาพชุดโต๊ะบาร์ไม้, Bean Bag, ชุดโต๊ะเก้าอี้โครงเหล็ก
จัดให้บริการตามจุดต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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148

149

150

รายการหลักฐาน 2.1.4
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.45 น.
ณ ห้องผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้มาประชุม
1. ผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
(อำจำรย์ ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง)

ประธำน

2. รองผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
(อำจำรย์ ดร.โศรฎำ แข็งกำร)
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
(นำงดวงใจ กำญจนศิลป์)
4. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ
(นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต)
5. หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นำยบดินทร์ ยำงรำชย์)

กรรมกำร

6. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ
(นำยณรงค์ สุบงกช)
7. หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ
(นำงสุภำรักษ์ เมินกระโทก)
8. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
(นำงสำวณัชชำ บวรพำนิชย์)

กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
เลขำนุกำรฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม (เฉพาะวาระที่ 4.1)
1. นำงเนำวรัตน์ มหำโคตร
2. นำยเตชินท์ เกตสิงห์น้อย

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ระบบคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
วำระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1) มอบให้หัวหน้ำฝ่ำยกำชับบุคลำกรในฝ่ำยให้ควำมร่วมมือประหยัดน้ำ และไฟฟ้ำ
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วำระที่ 1.5

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำได้รับจัดสรร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกรำคม 2560

เลขำนุกำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมที่ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำได้รับจัดสรร
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกรำคม 2560 จำแนกได้ดังนี้
ลำดับ
ที่

รำยละเอียด

หน่วย

1.
2.

วัสดุห้องสมุด
ครุภัณฑ์สื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
- ประจำศูนย์บรรณสำรฯ
- ประจำหน่วยงำนอื่น ๆ
- ครุภัณฑ์สื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมฝ่ำยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำง
ซ่อมแซมหนังสือชำรุด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
สำรสนเทศนครรำชสีมำ
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมประวัติ

บำท

28,000,000.00

14,375,201.12

51.34

13,624,798.88

บำท
รำยกำร
รำยกำร
บำท

11,424,300.00
37
34
400,000.00

11,328,197.00
37
34
192,116.00

97.77
100
100
48.00

258,103.00
207,884.00

บำท

50,000.00

30,937.00

61.87

19,063.00

บำท

50,000.00

26,400.00

52.80

23,600.00

บำท

130,000.00

42,660.00

35.55

77,340.00

บำท

250,000.00

79,705.00

31.88

170,295.00

บำท

235,000.00

106,879.00

45.48

128,121.00

บำท
บำท

20,000.00

150.50

0.75

19,849.50

36,000.00

0.00

0

36,000.00

บำท

1,500,000.00

768,994.25

51.26628

731,005.75

บำท

2,978,000.00

1,915,937.00

64.33637

1,062,063.00

บำท

10,000.00

7,436.00

74.36

2,564.00

บำท

550,000.00

64,022.00

11.64

485,978.00

บำท

15,000.00

15,000.00

100

0

บำท
บำท

950,000.00
30,000.00

180,445.00
5,311.25

18.99
17.70

769,555.00
24,688.75

บำท

120,000.00

33,660.00

28.05

86,340.00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมบริกำร
สำรสนเทศ
ค่ำบริกำรสำรสนเทศสำหรับ
คณำจำรย์
ค่ำเข้ำเล่มวำรสำรฉบับ
ย้อนหลัง
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมฝ่ำยบริกำร
สื่อกำรศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมผลิต
เอกสำรกลำง
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมส่งเสริม
กำรรู้สำรสนเทศและควำม
เป็นนำนำชำติ
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมบริกำร
วิชำกำรของ ศบส. กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
ค่ำรับรอง-ศบส.
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำปกติ

วงเงิน
(บำท/รำยกำร)

5/14
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ผลกำรดำเนินกำร
(บำท/รำยกำร)
(ร้อยละ)

คงเหลือ

ลำดับ
ที่
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

รำยละเอียด

หน่วย

งบพัฒนำบุคลำกร (ตำมสิทธิ์)
บำท
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
คุณภำพ ศบส. (TQA)
บำท
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้
บำท
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำง
บำท
ไปศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริกำรห้องสมุด
และสื่อกำรศึกษำในภูมภิ ำค
อำเซียน ของผู้บริหำรและ
บุคลำกรศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรไปประชุม
บำท/
OCLC Asia Pacific Regional 1 ครั้ง
Council Conference
ปรับปรุงพื้นอำคำรบรรณสำร
บำท
1 ชั้น 3
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ
บำท/
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
1
อำคำรบรรณสำร 1 และ 2
กรมธรรม์
(ควำมเสี่ยง)

มติที่ประชุม

วงเงิน
(บำท/รำยกำร)

ผลกำรดำเนินกำร
(บำท/รำยกำร)
(ร้อยละ)

คงเหลือ

120,000.00

11,328,197.00

97.77

258,103.00

100,000.00
9,000
100,000

1,556.00
-

1.55
-

98,444.00
9,000
100,000

100,000
1 ครั้ง

58,250/
1 ครั้ง

58.25/
100

41,750

1,300,000

N/A

N/A

N/A

500,000
1 กรมธรรม์

354,044.59/
1 กรมธรรม์

70/
100

145,955.41

รับทรำบ

วำระที่ 1.6

ผลงำนวิชำกำรของคณำจำรย์ มทส. ที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล SCOPUS
หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยส่ ง เสริ ม กำรรู้ ส ำรสนเทศแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบ ผลงำนวิ ช ำกำรของ
คณำจำรย์ มทส. ที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล SCOPUS โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระที่ 1.6
มติที่ประชุม

รับทรำบ

วำระที่ 1.7

สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2559
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2559 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบ
วำระที่ 1.7
มติที่ประชุม

รับทรำบ
6/14
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รายการหลักฐาน 2.1.6

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3071
ที่ ศธ 5631(2)/
วันที่
เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน «สาเนาแจ้งท้าย»
ด้วยบันทึกเลขที่ ศธ 5631/ว13 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์
การจัดสรรค่าวัสดุห้องสมุดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณค่ าวัสดุห้องสมุดประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมี หลักการให้คงรายชื่อวารสารที่ทุกสานักวิชาและสาขาวิชาต่างๆ
บอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมโดยขอให้ทุกสานักวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ได้
พิจารณาการบอกรับวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น นั้น
ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2559 ส าหรั บ ค่ า หนั ง สื อ และวารสารของสาขาวิ ช าต่ า งๆ ในสั ง กั ด ส านั ก วิ ช า«ส านั ก วิ ช า» ดั ง
รายละเอี ย ดปรากฏในเอกสารแนบพร้ อ มรายชื่ อ วารสารที่ ส านั กวิ ช าและสาขาวิ ช าต่ างๆ บอกรับ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากวารสารดังกล่าวสามารถบอกรับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาขอดาเนินการตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ ในการเปลี่ยนรูปแบบการ
บอกรับจากรูปแบบฉบับพิมพ์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นวารสารที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องคงการบอกรับ
ตัวเล่มเพื่อการบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
อนึ่ ง เพื่ อให้ ก ารใช้ งบประมาณส าหรับ จัด ซื้อ หนั งสื อ และวารสารของสาขาวิช าสอดคล้ องกั บ
แผนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรดใช้
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2559) ของปีงบประมาณ หากพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจักนางบประมาณเหล่านั้นมาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่วนรวมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง)
ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3071
ที่ ศธ 5631(2)/
วันที่
พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน «สาเนาแจ้งท้าย» สานักวิชา«สานักวิชา»
ด้วยบันทึกเลขที่ ศธ 5631/ว13 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอความเห็ นชอบเกณฑ์การ
จั ดสรรค่ าวั สดุ ห้ องสมุ ดประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะกรรมการประจ าศู นย์ บรรณสารและ
สื่ อการศึ กษา มี มติ เห็ น ชอบการจั ดสรรงบประมาณค่ าวัส ดุ ห้ องสมุ ดประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่ อการจั ดซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมีหลั กการให้คงรายชื่อวารสารที่ทุ กส านั กวิชาและสาขาวิชาต่างๆ
บอกรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีข้อสังเกตเพิ่ มเติมโดยขอให้ทุ กสานักวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ได้
พิจารณาการบอกรับวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น นั้น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนแจ้งดังนี้
1. งบประมาณที่สาขาวิชาท่านได้รับจัดสรร จานวน «งบประมาณรวม» บาท เป็นหนังสือ จานวน «ค่า
หนั งสือ» บาท และค่าวารสาร จานวน «ค่าวารสาร» บาท ซึ่งสามารถทราบรายชื่อวารสารของ
สาขาวิชาได้จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> วารสารวิชาการ
-> เลื อกสาขาวิ ช า ทั้ งนี้ หากวารสารดั งกล่ าวสามารถบอกรับในรูป อิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ ศู น ย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาขอดาเนินการตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ ในการ
เปลี่ยนรูปแบบการบอกรับจากรูปแบบฉบับพิมพ์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นวารสารที่อยู่
ในเงื่อนไขที่ต้องคงการบอกรับตัวเล่มเพื่อการบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้การใช้งบประมาณสาหรับจัดซื้อหนังสือและวารสารของสาขาวิชาสอดคล้องกับแผนการ
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรด
ใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2559) ของปีงบประมาณ หาก
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจักนางบประมาณเหล่านั้นมาจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่วนรวมต่อไป
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กาหนดจัดแสดงและจาหน่ายหนังสือแก่คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00–17.00 น. ณ อาคารบรรณสาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งคณาจารย์คัดเลือกหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
ภายในวงเงินที่สาขาวิชาได้รับจัดสรรตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง)
ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
D:\คณะทำงำน\SAR\ประจำปี 2559\ขอข้ อมูลจำกฝ่ ำยต่ำงๆ\02 ฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ\ตอบกลับ%3a_ขอเอกสำรเพื่อประกอบเป็ นหลักฐำนตัวบ่ งชี้_SAR\บันทึกแจ้งงบ_สำขำวิชำ.doc

156

รายการหลักฐาน 2.1.7
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
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รายการหลักฐาน 2.1.8
คณะผู้บริหาร นักศึกษาและผู้มาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1 คณะผู้บริหาร Ton Dun Thang University ประเทศเวียดนาม (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)

2 คณะนักเรียน Zhejiang Gongshang University (วันที่ 14 มีนาคม 2559)

3 Professor Dr. Susan Waskie, University of Massachusetes Lowell (วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
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รายการหลักฐาน 2.1.10
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รายการหลักฐาน 2.1.11
ตัวอย่างแบบประเมินบริการต่าง ๆ ออนไลน์
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รายการหลักฐาน 2.1.13

1

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ชื่อเรื่อง: ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
Cost Effectiveness of Information Resources of the Center for Library
Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology
ผู้วิจัย: ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คุ ณ ภาพของห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น เครื่ อ งก าหนดคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนการสอนและการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย การพิจารณาถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยใด จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาจากสภาพของห้องสมุด ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดนั้น ๆ มีและให้บริการแก่
ผู้ใช้ (พวา พันธุ์เมฆา, 2541: 11) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ่ง
ตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน
การวิจั ย ในมหาวิท ยาลั ย รวมถึ งการจัด เก็ บ ทรัพ ยากรสารสนเทศอย่ างมี ระบบเพื่ อ ให้ บ ริก ารแก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดในเรื่องจานวนอาจารย์ จานวนนักศึ กษา
จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการได้ถูกนาไปเป็นข้อมูลพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าวัส ดุห้ องสมุ ดในแต่ล ะปี งบประมาณ นอกจากนี้ ประกาศเรื่องมาตรฐานห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดงบประมาณของ
ห้องสมุดโดยให้คานวณตามอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 8 ของงบดาเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, www, 2555) กอปรกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้
กาหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพในส่วนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในเรื่องของความพร้อมและ
เพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ เกณฑ์เชิงปริมาณ
พิจารณาจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา และเกณฑ์เชิงคุณ ภาพ
พิจารณาถึงความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ โดยดูจากปีพิมพ์ ปีผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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สุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, 2542: หน้า 1) ซึ่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความทันสมัยควรอยู่ระหว่าง 3-5 ปี (ดวงใจ ติรประเสริฐสิน, 2549) ในขณะที่งบประมาณ
ค่ า วั ส ดุ ห้ อ งสมุ ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ถู ก ปรั บ ลดงบประมาณลง แต่ ใ นปั จ จุ บั น
มหาวิท ยาลั ย ได้ เปิ ด รั บ นั กศึ ก ษาทั้ งในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละบั ณ ฑิ ต ศึก ษาเพิ่ ม มากขึ้น มี ก ารเปิ ด
หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ๆ อันส่งผลกระทบกับจานวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ควรต้องเพิ่ม
จานวนในสัดส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (จีรภา สิมะจารึก และเพ็ญพันธ์ เพชรศร, 2538: หน้า 1) ทั้งนี้
จากงานวิจัยของดวงใจ กาญจนศิลป์ และขวัญแก้ว เทพวิชิต (2551) พบว่า หนังสือที่จัดหาตามการ
เสนอแนะของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549
มีอัตราการใช้โดยเฉลี่ย 6.27 ครั้งต่อเล่ม โดยหนังสือในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีอัตราการใช้
ต่อเล่มมากที่สุดในอัตราการใช้ 29.03 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาคือ สาขาวิชาเคมีในอัตราการใช้ 17.07
ครั้งต่อเล่ม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในอัตราการใช้ 11 ครั้งต่อเล่ม ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า หนังสือที่ได้รับการเสนอแนะจากบางสาขาที่มีการจัดหามาก แต่อัตราการใช้ต่อเล่มต่ามาก
ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิศ วกรรมขนส่ ง มี ก ารจั ด หาจ านวน 292 เล่ ม มี อั ต ราการใช้ ต่ อ เล่ ม 1.82 และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ มีการจัดหาจานวน 130 เล่ม แต่มีอัตราการใช้เพียง 0.88
ครั้งต่อเล่ม ซึ่งปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถสะท้อนการใช้งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่จัดสรรให้ในแต่ละสาขาวิชาว่า มีความ
คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด (ประยงศรี พัฒนกิจจารูญ, 2554: หน้า 15-17)
ดังนั้ น การศึก ษาความคุ้ม ค่ าของทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ศูน ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ กษา
ให้ บ ริ ก ารโดยการน าเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ การวิ เคราะห์
งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับอัตราการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการลงทุนทรัพยากรสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถใช้
เป็ น ข้ อ มู ล การก าหนดนโยบายการจั ด การทรัพ ยากรสารสนเทศให้ มี ค วามเหมาะสม คุ้ ม ค่ าและ
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา
2. วิเคราะห์งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับอัตราการใช้
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนทรัพยากรสารสนเทศ
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การวิจั ยนี้ ทาการศึกษาหนังสือที่ห้ องสมุดอนุญาตให้ยืมออกได้ผ่านระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
ALIST (ไม่ ร วมหนั ง สื อ อ้ า งอิ ง ฉบั บ ซ้ า เรื่ อ งสั้ น และนวนิ ย าย) หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลนับความถี่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง บรรยาย ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และสู ต รการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรสารสนเทศศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่ อ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิ ช า พบว่ า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 จานวนหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาจัดหามาให้บริการอยู่ในการประเมินระดับ 3 เป็นไปตามมาตรฐาน จานวนหนังสือ
สะสมต่อจานวนนักศึกษา ต่อจานวนอาจารย์ จานวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
และความทันสมัยของหนังสือที่จัดหาอยู่ในการประเมินระดับ 5 สูงกว่ามาตรฐานมาก สาหรับจานวน
ฐานข้อมูลออนไลน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ในการประเมินระดับ 2 ต่ากว่ามาตรฐาน นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 อยู่ในการประเมินระดับ 3 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อพิจารณาเฉพาะสาขาวิชา พบว่า จานวนหนังสือโดยเฉลี่ยต่อหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
ส่วนใหญ่มีจานวนหนังสืออยู่ในการประเมินระดับ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ยกเว้น หลักสูตรใน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ด้วยเป็นหลักสูตรเดียวที่มีการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี เกณฑ์การประเมินจึงไม่
เท่ากับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เท่านั้นที่หลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ที่ มีจ านวนหนั งสื ออยู่ในการประเมินระดับ 1 ต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานมาก ระดั บ
ปริญญาโท พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี
จานวนหนังสืออยู่ในการประเมินระดับ 4 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธามีจานวนหนังสืออยู่ในการประเมินระดับ 3 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามลาดับ แต่เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หลักสูตรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้นที่มีจานวนหนังสืออยู่ใน
การประเมินระดั บ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ระดับปริญญาโท-เอก พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 หลั กสู ต รในสาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ สาขาวิช าภาษาอังกฤษ สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า และ
สาขาวิช าวิศวกรรมโยธามีจ านวนหนั งสื ออยู่ในการประเมินระดั บ 5 สู งกว่าเกณฑ์ม าตรฐานมาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 หลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีจานวนหนังสืออยู่ใน
การประเมินระดับ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก
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งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ทั้ง 3 ปีงบประมาณ งบประมาณค่าหนังสือมี
วงเงินมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าวารสาร และค่าฐานข้อมูล ตามลาดับ เมื่อพิจารณางบประมาณแต่ละ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศกับการใช้ พบว่า งบประมาณค่าหนังสือใช้ไป เป็นเงิน 37,725,396.70
บาท จัดหาหนังสือได้ทั้งหมด 11,353 เล่ม ราคาเฉลี่ยต่อเล่ม เป็นเงิน 3,059 บาท มีจานวนการใช้
ทั้งหมด 24,927 ครั้ง โดยมีอัตราการใช้ 2.20 ครั้งต่อเล่ม และคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เป็นเงิน 1,393
บาท งบประมาณค่าบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ เป็นเงิน 3,121,901.32 บาท จัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 3,130 ชื่อเรื่อง ราคาเฉลี่ยต่อชื่อเรื่อง เป็นเงิน 997.41 บาท มีจานวนการใช้ทั้งหมด
18,803 ครั้ง โดยมีอัตราการใช้ 6.01 ครั้งต่อชื่อเรื่อง และคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ ครั้ง เป็นเงิน 166.03
บาท และงบประมาณค่าบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไป เป็นเงิน 6,785,669.12 บาท จัดหา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 1,495 ชื่อเรื่อง ราคาเฉลี่ยต่อชื่อเรื่อง เป็นเงิน 4,538.91 บาท มีจานวนการ
ใช้ทั้งหมด 120,929 ครั้ง โดยมีอัตราการใช้ 80.89 ครั้งต่อชื่อเรื่อง และคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ ครั้ง เป็น
เงิน 56.11 บาท ส่วนงบประมาณค่าบอกรับฐานข้อมูลที่ใช้ไป เป็นเงิน 4,254,920 บาท มีจานวนการ
ใช้ทั้งหมด 69,751 ครั้ง โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เป็นเงิน 61 บาท
ความคุ้ ม ค่ า ของการลงทุ น ทรั พ ยากรสารสนเทศต่ อ ครั้ ง จากทั้ ง 2 ทางเลื อ กในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ แสดงให้ เห็ น ว่า ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ศูนย์บ รรณสารและสื่ อการศึกษาจัดหามา
ให้บริการแก่นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย ความรู้ที่นักศึกษาและพนักงานได้รับจากการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ บ ริการนั้น มีคุณ ค่าแต่ไม่สามารถตีมูล ค่าเป็นตัวเงินได้ตามทฤษฎีสินค้า
สาธารณะ เพราะนักศึกษาและพนักงานจักได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศซึ่งถือเป็น
สินค้าสาธารณะนั้นพร้อม ๆ กันหลายคน หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีการใช้ต่อ ๆ กันได้หลาย ๆ
ครั้ง ผลตอบแทนเพิ่มต่อหน่วยของสินค้าสาธารณะจึงเกิดจากผลรวมของผู้ ได้รับผลประโยชน์เพิ่มต่อ
หน่วยที่ผู้ใช้แต่ละคนได้รับ ระดับผลผลิตที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพทางสังคม สินค้าสาธารณะจะเกิดขึ้น
เมื่อผลรวมของผลประโยชน์เพิ่มของผู้ใ ช้ทั้งหมดเท่ากับต้นทุนเพิ่มต่อหน่วยตามทฤษฎีแนวคิดของ
Kingma (2001: p.57) จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่า การลงทุ น ทรัพ ยากรสารสนเทศของศูน ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษามีความคุ้มค่า
อภิปรำยผล
จากผลการวิจัยพบว่าจานวนหนังสือโดยเฉลี่ยต่อหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ใน
การประเมิน ระดับ 5 หรือสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ยกเว้น หลักสู ตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เท่ านั้ น ที่ มีจ านวนหนั งสื ออยู่ ใ นระดั บ 1 หรือต่ ากว่าเกณฑ์ ม าตรฐานมาก ด้ วยแพทยศาสตร์เป็ น
หลักสูตรที่เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 กอปรกับเป็นหลักสูตรที่เป็นการศึกษา
เฉพาะทาง 6 ปี เกณฑ์การประเมินจึงต่างไปจากหลักสูตรในสาขาวิชาอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน เมื่อ
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หน้ า 1

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเป็นห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
หน้าที่ในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และบอกรับ
ฐานข้อมูลออนไลน์ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยวิธีการจัดซื้อหนังสือ สื่อการศึกษา การบอกรับวารสารและฐานข้อมูลตามงบประมาณ
ค่าวัสดุห้องสมุดที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลั ยในแต่ละปีงบประมาณ
การขอรับบริจาคและการขอแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมี นโยบาย
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันหลายสาขาวิชา เฉพาะสาขาวิชา ประเภททั่วไป และ
ประเภทอ้างอิง โดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตโดยคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
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เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุดโดย
จัดตามลาดับความสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. ค่าวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยคงรายชื่อ
ร้อยละ 39
วารสารวิชาการตามที่สาขาวิชาต่างๆ บอกรับในปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่านิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์
2. ค่าฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 30
3. ค่าหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่ ร้อยละ 1
ขอมา
4. ค่าหนังสือ จาแนกเป็น
ร้อยละ 30
4.1 ค่าหนังสือตาราของสาขาวิชาต่างๆ คานวณเฉลี่ยตามจานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา (ข้อมูลจากผลการสารวจ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(โท-เอก) ทั้งนี้ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรงบประมาณให้เทียบเท่า 1 หลักสูตร)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือ พิจารณาตาม
จานวนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยจักสรรให้กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่มี
นักศึกษา และสาขาวิชาที่มีนักศึกษา ตามลาดับ โดยใช้สูตรการคิดดังนี้
[(ปริญญาตรีx1)+ปริญญาโทx3)+(ปริญญาเอกx5)] x Y
โดย Y = ตัวเลขที่เหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ
4.2 ค่าหนังสืออ้างอิง ประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณหนังสือ
4.3 ค่าหนังสือที่บรรณารักษ์/พนักงานคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้า/BestSeller/
ทดแทนหนังสือที่ผู้ใช้แจ้งหาย
4.4 ค่าสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณหนังสือ
4.5 ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณร้อยละ 34 ของงบประมาณหนังสือ
4.6 งบประมาณสาหรับหลักสูตรใหม่ อาทิ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จานวน
1,500,000 บาท (จะจัดสรรเพิ่มเติมให้จนถึงปีการศึกษาที่หลักสูตรนั้น ๆ มีบัณฑิตสาเร็จ
การศึกษา)
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การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. การคัดเลือก/การจัดซื้อ/การบอกรับทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ดี มีคุณค่า ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1.2 เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีประโยชน์ เสริมสร้างสติปัญญา ความรู้ อารมณ์และจิตใจ
1.3 ไม่เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และเป็นที่ต้องห้ามของกฎหมาย
2. ผู้มีสิทธิในการคัดเลือก
2.1 คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ
2.2 นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.3 บรรณารักษ์ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและฝ่ายอื่นๆ ที่พบว่า ห้องสมุดยังขาดทรัพยากร
สารสนเทศในสาขาวิชาที่ผู้ใช้ต้องการ
3. ช่องทางในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 คัดเลือกจากรายชื่อหนังสือจากรายชื่อหนังสือ (catalog) ของสานักพิมพ์ต่างๆ โดยส่งผ่านผู้แทน
คณะกรรมการประจ าศู น ย์ บ รรณสารฯ ของส านั ก วิ ช านั้ น ๆ/หั ว หน้ า สาขาวิ ช า และคณบดี
ตามลาดับ
3.2 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากสาขาวิชาต่างๆ ผ่านความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา
3.3 แบบแจ้งสั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งวิธีการนี้
ผู้เสนอแนะจักได้รับการแจ้งผลการดาเนินการทุกขั้นตอนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.4 แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศในงานแสดงและจาหน่ายหนังสือที่ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาจัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
4. วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.1 การจัดซื้อ การบอกรับ
4.2 การขอรับบริจาค
4.3 การขอแลกเปลี่ยน
4.4 การผลิตขึ้นเอง
5. ขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
5.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจักแจ้งงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุดที่สาขาวิชาต่างๆ ได้รับจัดสรร
โดยจาแนกเป็นงบประมาณค่าหนังสือ วารสาร พร้อมทั้งกากับให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ในอัตราส่วน 40 : 40 : 20
5.2 เมื่อได้รับรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอแนะให้จัดหาซื้อ บรรณารักษ์จักต้องพิจารณาว่า
ห้องสมุดสมควรจัดซื้อหรือไม่ โดยการตรวจสอบดูว่าเป็นรายการซ้ากับที่ห้องสมุดมีหรือไม่ หาก
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ตรวจสอบพบว่า มีอยู่แล้ว จักพิจารณาจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ โดยมี
เกณฑ์จานวนเล่มที่จัดซื้อต่อชื่อเรื่องดังนี้
5.1.1 หนังสือ
หนังสือตารา (Text) และรายการสารอง (Reserved Materials) จานวน 3 เล่ม/นักศึกษา
ลงทะเบียน 100 คน แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 เล่ม
5.1.2 วารสาร
1) วารสารเฉพาะสาขาวิชา อย่างน้อยสาขาวิชาละ 5 ชื่อเรื่อง
2) วารสารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศพิจารณาตามความเหมาะสม
5.1.3 สื่อการศึกษา/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1) สื่อการศึกษา/สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการ หรือสื่อประกอบการเรียนการสอนไม่เกิน
5 ชื่อเรื่อง/รายวิชา
2) สื่อการศึกษา/สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น สาระบันเทิง จัดหาเฉพาะฉบับลิขสิทธิ์
เพียง 1 copy
5.1.4 ฐานข้อมูล
1) ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ฐานต่อสานักวิชา
2) ฐานข้ อ มู ล ทั่ ว ไป หั ว หน้ าฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม
5.3 พิจารณาตรวจสอบราคา สานักพิ มพ์ และรายละเอียดทางบรรณานุกรมอื่นให้ ครบถ้ว น
สมบูรณ์ เพื่อส่งรายชื่อให้บริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจาหน่ายเสนอราคา
5.4 เปรียบเทียบราคาหนังสือแต่ละรายการ ของแต่ละร้านค้าที่เสนอมาโดยเลือกราคาต่าสุด
ในแต่ละรายการ
5.5 แจ้งให้บริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจาหน่ายจัดส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง (เฉพาะรายการที่จะ
สั่ งซื้ อ ) เพื่ อ ใช้ เป็ น เอกสารประกอบใบขอให้ จั ด หา เสนอหั ว หน้ าฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศ และผู้บริหารอนุมัติตามลาดับ เพื่อจัดส่งส่วนพัสดุจัดซื้อต่อไป
5.6 เมื่อร้านค้าจัดส่งตัวเล่มพร้อมกับใบส่งสินค้าหรือ Invoice ให้กับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มหนังสือกับเอกสารว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ เพื่อแจ้งส่วนพัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไป
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แผนผังการจัดหาหนังสือ
เริ่มต้น

รับรายการแจ้งความต้องการ
จากผู้ใช้
สืบค้นข้อมูลจาก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ไม่มี

สืบค้น/ถ่ายโอนรายการ
บรรณานุกรมจาก Internet
ลงรายการในระบบห้องสมุด

มี

แจ้งกลับผู้ใช้
สอบ/เทียบราคาจาก
ร้านค้า/ตัวแทนจาหน่าย

จัดทาใบจัดหาส่งส่วนพัสดุ/
ยืมเงินสารองจ่าย

อัตโนมัติ
ตรวจรับหนังสือ

ส่งเตรียมตัวเล่ม

6. การขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ มีการได้กาหนดขอบเขต ดังนี้
6.1 พิจารณาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
6.1.1 ตรงตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6.1.2 สอดคล้องกับการเรียนการสอน และนโยบายของมหาวิทยาลัย
6.1.3 หนังสืออ้างอิง 8 ประเภท ได้แก่
1) สารานุกรม
2) พจนานุกรม
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3) หนังสือรายปี
4) อักขรานุกรม
5) นามานุกรม
6) บรรณานุกรม
7) ดรรชนี
8) สาระสังเขป
9) สถิติ
6.1.4 เอกสารรายการการประชุม สัมมนา
6.1.5 รายงานการวิจัย
6.1.6 หนังสือที่มีคุณค่า เช่น หนังสืออ่านเสริม นวนิยาย เรื่องสั้น
6.2 พิจารณาจากสภาพทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีดขาด
สะอาด ไม่เหลืองกรอบหรือเป็นรา
6.3 พิจารณาความทันสมัยของเนื้อหา โดยพิจารณาจากปีพิมพ์ไม่ควรเก่าเกินกว่า 5 ปีที่จัดพิมพ์
ยกเว้นหนังสือในบางสาขาวิชา หรือวรรณกรรมคลาสิก
6.4 ฝ่ายธุรการจักดาเนินการตอบขอบคุณไปยังบุคคล/หน่วยงานที่บริจาค
7. การแลกเปลี่ยน เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด ได้แก่ ทรัพยากร
สารสนเทศที่ไม่มีจาหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ
หน่วยงาน โดยมีวิธีการดังนี้
7.1 รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะแลกเปลี่ยน เช่น ทรัพยากรสารสนเทศรายการซ้า
รายการทีผ่ ลิตขึ้นเอง
7.2 จัดทารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศส่งไปยังห้องสมุด หน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยน และรวบรวม
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หน่วยงานที่ส่งมาแลกเปลี่ยน
7.3 ตอบรับหนังสือ/เอกสารที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
7.4 ดาเนินการตอบขอบคุณ
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การสารวจหนังสือสูญหายประจาปี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดาเนินการสารวจหนังสือ
ประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมฝ่ายบริการสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สารวจหนังสือประจาปี โดยจะทาการสารวจหนังสือประจาปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3 ของทุกปี
และจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการส ารวจหนั งสื อ สู ญ หายและก าหนดเกณฑ์ ก ารจ าหน่ ายหนั งสื อ ออกของศู น ย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีบัน ทึกแต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2551 นั้น ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
พนั กงานในบางตาแหน่ง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสารวจหนังสือสูญ หายและกาหนดเกณฑ์การ
จาหน่ายหนังสือออกชุดปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ที่ปรึกษา
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
3. นางศิริรัชนี
เพลครบุรี
กรรมการ
4. นางคนึงนิตย์
หีบแก้ว
กรรมการ
5. นายเตชินทร์
เกตุสิงห์น้อย
กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สารวจหนังสือสูญหายประจาปี
2. กาหนดเกณฑ์การดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือสูญหาย
3. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาจาหน่ายหนังสือหรือทรัพยากรล้าสมัย
วัตถุประสงค์ของการสารวจหนังสือประจาปี
1. เพื่ อส ารวจจ านวนความครบถ้ ว นและสู ญ หายไปของทรัพ ยากรสารสนเทศที่ มี ให้ บ ริการใน
ห้องสมุด
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
3. เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ขั้นตอนการสารวจหนังสือประจาปี
1. ก่อนทาการสารวจหนังสือ ควรทาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบและนาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปมาส่งคืนที่ห้องสมุด
2. น าทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ จัดเก็บ ขึ้นชั้น เรียงตามหมวดหมู่ให้ ถูกต้อง หากชั้ น
หนังสือมีความหนาแน่นให้ทาการขยายชั้นก่อนทาการสารวจ
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3. ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานต่างๆ กรณีที่มีทรัพยากรสารสนเทศจัดไว้ให้บริการ ณ หน่วยงานนั้น ๆ
เพื่อขอเข้าไปทาการสารวจทรัพยากรสารสนเทศ ณ หน่วยงานนั้น ได้แก่ สถานพัฒนาคณาจารย์
4. จั ดท าแผนการด าเนิ น การส ารวจหนังสื อว่ า จะทาการส ารวจในช่ วงใด และจะท าการส ารวจ
Collection ใดก่อนหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลการสารวจในแต่ละวัน
5. ในช่ว งที่ ท าการส ารวจหนั งสื อ หากทาได้ควรปิด ให้ บ ริก ารห้ องสมุ ด เพื่ อความสะดวกในการ
ดาเนินการและเป็นการไม่รบกวนผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังทาให้สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศมี
ความนิ่งในขณะทาการสารวจ ทั้งนี้ต้องทาการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน
6. ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสาหรับทาการสารวจหนังสือประจาปี
7. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใ ช้ในการสารวจหนังสือ เช่น กระดาษโน้ต ปากกา แบบทึกปัญหาใน
การสารวจ และรถเข็นหนังสือ เพื่อใส่หนังสือที่พบความผิดพลาดของข้อมูล หรือหนังสือชารุด
เสียหาย เพื่อดาเนินการส่งซ่อม หรือคัดออกตามหลักเกณฑ์ในลาดับต่อไป โดยแยกออกเป็นกลุ่ม
ดังนี้
หนังสือชารุดที่ต้องซ่อม
หนังสือชารุดที่ซ่อมไม่ได้ ต้องจาหน่ายออก
หนังสือเก่า ล้าสมัย ต้องจาหน่ายออก
หนังสือที่มีความผิดพลาดของข้อมูลในฐานข้อมูล
8. ทรัพยากรสารสนเทศที่หาไม่พบที่ชั้นในขณะทาการสารวจนั้น ให้ ค้นหาจากแหล่งต่าง ๆ หรือ
ตรวจสอบจากเอกสารอื่น ๆ ได้แก่
ค้นหาจากห้องปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ที่นาไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน (work room)
ค้นจากแฟ้มเอกสารการแจ้งหาย
ค้นจากแฟ้มเอกสารยืมกรณีพิเศษ
ค้นจากแฟ้มเอกสารส่งหนังสือแก้ไข หรือส่งซ่อม
9. เมื่อเสร็จสิ้นการสารวจหนังสือแล้ว ให้ทาการสรุปข้อมูล และเก็บสถิติในแบบฟอร์ม พร้อมจัดทา
รายงานให้ กั บ ประธานคณะกรรมการ และน าเสนอในที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ าฝ่ าย และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทราบในลาดับต่อไป ดังนี้
- จานวนหนังสือชารุดที่สามารถซ่อมได้
- จานวนหนังสือชารุดที่ซ่อมไม่ได้ต้องจาหน่ายออก เช่น บวมน้า กระดาษกรอบเหลือง
ตัวหนังสือไม่ชัดเจน หนังสือปีพิมพ์เก่า ล้าสมัย หรือหนังสือที่ไม่มีผู้ใช้เป็นเวลานาน
- จานวนหนังสือที่มีความผิดพลาดของข้อมูลในฐานข้อมูล
- จานวนหนังสือสูญหาย
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10. ทาบันทึกแจ้งหน่วยงานที่มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ณ หน่วยงาน และทาการสารวจแล้ว
เพื่อให้หน่วยงานทราบว่ามีทรัพยากรสูญหายหรือไม่ เป็นจานวนเท่าไร และเป็นรายการใดบ้าง
การดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือสูญหาย
หลังจากการสารวจหนังสือประจาปีแล้วเสร็จ กรณีที่พบทรัพยากรสูญหาย ให้พิจารณาดาเนินการ
ดังนี้
1. สรุปข้อมูลจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย โดยแยกแต่ละ Collection
2. จัดทารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย เรียงตาม Collection และปีพิมพ์
3. พิจารณารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศสูญหายว่าควรจัดหาทดแทนหรือไม่ โดยพิจารณาข้อมูล
ดังต่อไปนี้
ความทันสมัยของทรัพยากร หากปีพิมพ์ของทรัพยากรมากกว่า 5 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) ให้
พิจารณาจานวนการใช้ หากมีจานวนการใช้น้อยกว่า 12 ครั้ง ให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล หากมี
จานวนการใช้มากกว่า 12 ครั้ง ให้จัดหาทดแทน
ระยะเวลาการสูญหาย หากทรัพยากรสูญหายเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี เป็นต้นไป ให้พิจารณา
จานวนการใช้ หากมีจานวนการใช้น้อยกว่า 12 ครั้ง ให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล หากมีจานวนการใช้
มากกว่า 12 ครั้ง ให้จัดหาทดแทน (ทั้งนี้ให้พิจารณาราคาของทรัพยากรประกอบด้วย)
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดซื้อทดแทนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย
1. หนังสือวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
4. พิจารณาราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย ดังนี้
5. หนังสือภาษาไทย หากมีราคาตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ให้จัดหาทดแทน
6. หนังสือภาษาต่างประเทศ หากมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ให้จัดหาทดแทน
7. หนังสือที่สูญหายเป็นระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไปให้พิจารณาลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล และ
จัดหาทดแทน โดยพิจารณาตามข้อ 3
8. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสารวจหนังสือสูญหาย
และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาจาหน่ายหนังสือออกเป็นกรณีไป ทั้งนี้ต้องทาบันทึกเป็น
หลักฐานไว้
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เกณฑ์การพิจารณาการจาหน่ายหนังสือออก
การจาหน่ายหนังสือคือการคัดหนังสือออกจากห้องสมุด โดยมีการดาเนินการอย่างมีแบบแผน
และใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าหนังสือมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะทาหลังจากที่สารวจหนังสือ
แล้ว การจาหน่ายหนังสือออกจะช่วยให้ห้องสมุดประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และมี
หนังสือที่มีคุณค่า ทันสมัยเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
วัตถุประสงค์ของการจาหน่ายหนังสือออก
1. เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2. เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
3. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมบารุงหนังสือที่ไม่สามารถซ่อมได้อย่างสมบูรณ์
และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อชั้นหนังสือใหม่
ประโยชน์ของการจาหน่ายหนังสือออก
1. ทาให้ห้องสมุดมีทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัย และมีผู้ใช้บริการอย่างคุ้มค่า
2. มีการจัดหาทรัพยากรมาทดแทน
3. ผู้ใช้มีความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น
4. ประหยัดเวลาการดูแลชั้นหนังสือ หรือนาหนังสือจัดเรียงบนชั้น
5. เป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์จัดหาในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพชารุดเสียหาย เช่น บวมน้า มีเชื้อรา หน้าฉีกขาด ถูกตัด
กระดาษเหลืองกรอบ ไม่สามารถทาการซ่อมแซมได้
2. พิจารณาเนื้อหา เช่น เนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ถูกต้อง เช่น คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์
3. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับปีพิมพ์เก่า และมีฉบับปีพิมพ์ใหม่แก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาทดแทนใน
ห้องสมุดแล้ว
4. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน
5. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทรายงานประจาปีของบริษัท หรือหน่วยงานเอกชน
6. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทรายปี เช่น รายงานประจาปี รายงานสถิติให้เก็บฉบับเก่า
ย้อนหลัง 3 ปี
7. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีสถิติการยืมเลยในระยะเวลา 10 ปี กรณีที่มีมากกว่า 2 ฉบับ
ให้เก็บไว้ 2 ฉบับ
8. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีจานวนฉบับซ้าหลายฉบับและมีผู้ต้องการใช้น้อย
9. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการแปลงข้อมูลจากต้นฉบับเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เป็นต้น
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10. หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง
11. หนังสือที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท
12. หนังสือที่ถูกห้ามนาออกมาบริการหลังจากห้องสมุดได้จัดหามาแล้ว
ขั้นตอนการจาหน่ายหนังสือออก
1. เมื่อเสร็จสิ้นการสารวจหนังสือประจาปีและคัดเลือกหนังสือที่จะจาหน่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ทารายงานสรุปผลการสารวจหนังสือและสรุปรายชื่อหนังสือสูญหายในแบบฟอร์มสรุปรายชื่อหนังสือ
สูญหายและลบออกจากฐานข้อมูล เสนอให้ผู้บริหารทราบ
2. สรุปรายชื่อและจานวนหนังสือที่เป็นไปตามเกณฑ์การจาหน่ายออกในแบบฟอร์มสรุปรายชื่อ
ทรัพยากรที่ขอจาหน่ายออกจากห้องสมุด เสนอให้ผู้บริหารทราบ
3. จัดส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการพิจารณาจาหน่ายหนังสือออกเพื่อดาเนินการต่อไป
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รายการหลักฐาน 2.2.2
แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (หน้า 54-56)
เข้าถึงได้ที่ http://library.sut.ac.th/clremsite/upload/clrem_plan/2555-2559/
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รายการหลักฐาน 2.2.4
แผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
1. ค่าวารสาร
2. ค่าบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
60%
30%
10%
0%
5,926,200 2,963,100
987,700
90%
8%
0%
2%
7,200,000
640,000
160,000
40%
30%
25%
5%
12,000
9,000
7,500
1,500

4. ค่าหนังสือ
4.1 หนังสืออ้างอิง

40%
45%
60,000
67,500
4.2 หนังสือสาขาวิชาต่างๆ
40%
40%
3,183,200 3,183,200
4.3 หนังสือขายดี พนักงานคัดเลือก
25%
25%
หนังสือทดแทน
25,000
25,000
4.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
40%
40%
620,000
620,000
5. ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและสื่อหน่วยงานอื่น
รวม
17,026,400 7,507,800
6. สารสนเทศนครราชสีมา
30%
0%
39,000
7. ค่าวัสดุกจิ กรรมบริการห้องสมุด:
50%
30%
ฝ่ ายพัฒนาฯ
15,000
9,000
8. ซ่อมแซมหนังสือชารุด
30%
30%
15,000
15,000
9. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหอประวัติ
10%
80%
30,000
240,000
10. ค่าใช้จ่ายงานแสดงและจาหน่าย
0%
100%
หนังสือ
20,000
11. ค่าใช้จ่ายการสารวจทรัพยากร
0%
0%
สารสนเทศประจาปี
-
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10%
15,000
20%
1,591,600
25%
25,000
20%
310,000
2,936,800
0%
10%
3,000
40%
20,000
10%
30,000
0%
100%
5,000

5%
7,500
0%
25%
25,000
0%
-

รวม
9,877,000
8,000,000
30,000
9,758,000
150,000
7,958,000
100,000
1,550,000

335,000
194,000 28,000,000
70%
130,000
91,000
10%
30,000
3,000
0%
50,000
0%
300,000
0%
20,000
0%
5,000
-
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รายการหลักฐาน 2.2.5
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รายการหลักฐาน 2.2.6
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รายการหลักฐาน 2.2.7
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รายการหลักฐาน 2.3.1
การประดิษฐ์และติดตั้งเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้ากลุม่ อัตโนมัติผ่านโปรแกรม
ระบบจองห้องค้นคว้าจานวน 44 ห้อง
(Electricity control for group study room system through library reservation system)

แนวความคิด
เนื่องจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการให้บริการใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มสาหรับให้ผู้ใช้บริการ
ห้ องสมุ ดเพื่ออ่านหนั งสื อทบทวนบทเรียน ทาการบ้าน รายงาน หรือติว ก่อนสอบ โดยอยู่บริเวณชั้น 2
ชั้น 3 อาคารบรรณสาร 1 และชั้น 3 อาคารบรรณสาร 2 รวมทั้งสิ้น 12 ห้อง ผู้ใช้บริการสามารถจอง
ห้ อ งค้ น คว้ า ผ่ า นโปรแกรมจองห้ อ งค้ น คว้ า ได้ ล่ ว งหน้ า 3 วั น ท าการ จากนั้ น ก่ อ นถึ ง เวลาการใช้ ห้ อ ง
ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อขอกุญแจห้องกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและต้องนากุญแจมาคืนเมื่อหมดเวลาการใช้ห้อง
ตามตารางเวลาที่ทาการจองจากระบบไว้ เพื่อให้ผู้ใช้รายต่อไปสามารถใช้ห้องในตารางเวลาที่ทาการจอง
ในคาบต่อไปได้ แต่ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่คือ ผู้ใช้บริการห้องค้นคว้ามักจะไม่นากุญแจห้องมาคืนเมื่อหมด
เวลาการจองห้องของตน ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องเดินไปยังห้องดังกล่าวเพื่อแจ้งผู้ที่ใช้ห้องค้นคว้าเกินเวลา
ซึ่งเป็นการเสียเวลา และเพิ่มภาระการทางานให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพราะมีห้องที่ต้องให้บริการ 12 ห้อง
(ยังไม่รวมห้องค้นคว้าเดี่ยวอีก 32 ห้อง) ทางคณะผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า
ในห้องค้นคว้ากลุ่มอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า เพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ช่วยเตือนให้ผู้ใช้บริการคืนกุญแจห้องตรงตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ
และผู้ใช้บางรายไม่ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศเมื่อคืนห้อง ดังนั้น สิ่งประดิษฐ์นี้จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน
ทางอ้อมอีกด้วย โดยจะมีเสียงเตือนจากเครื่องควบคุมฯ ให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนหมดเวลาการใช้ห้อง 15 นาที
เมื่อหมดเวลาการใช้ห้องค้นคว้าแล้วเครื่องควบคุมฯ จะปิดไฟแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้
นากุญแจส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปใช้ห้องได้ตรงเวลา

หลักการทางาน
1. ผู้ใช้บริการห้องค้นคว้าทาการจองการใช้ห้องผ่านระบบจองการใช้ห้องค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1
2. เมื่อผู้ใช้บริการห้องค้นคว้ามาติดต่อรับกุญแจห้อง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทาการคลิก จ่ายกุญแจให้กับ
ผู้ใช้บริการห้องค้นคว้า ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่คลิกจ่ายกุญแจห้อง G06 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
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3. เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกจ่ายกุญแจที่ระบบจองห้องค้นคว้าแล้วนั้น ระบบจะสั่งงานไปที่กล่องควบคุมให้ทา
การเปิดระบบไฟแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ โดยที่ชุดควบคุมผ่านระบบเครือข่ายจะแสดงสถานการณ์
เปิดจากหลอด LED ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3
4. ระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้าจะใช้งานได้ตามปกติ จนเมื่อก่อนหมดเวลาการใช้การใช้ห้องค้นคว้า 15 นาที
จะมีเสียงแจ้งเตือนจากเครื่องเล่น mp3 Player และขยายเสียงผ่านวงจรขยายเสียงแจ้งผู้ใช้ให้ทราบว่าเกือบจะ
หมดเวลาการใช้ห้องแล้ว สถานการณ์ใช้ไฟฟ้าในห้องสามารถใช้งานได้ตามปกติดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4
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5. เมื่อหมดเวลาการใช้ห้องหากผู้ใช้บริการนากุญแจห้องมาคืนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรงตามเวลาสิ้นสุด
การใช้ห้ องค้น คว้าหรื อ ก่ อนเวลาสิ้ น สุ ด การใช้ห้ อ งค้ นคว้ า เจ้าหน้าที่ห้ องสมุด จะคลิ กรับ กุญ แจที่ร ะบบจอง
ห้องค้นคว้า กล่องควบคุมห้องค้นคว้าจะทาการตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดของห้องค้นคว้าเพื่อรอผู้ใช้บริการท่านต่อไป
ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5
6. หากผู้ใช้ยังไม่มาคืนกุญแจกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระบบจะทาการตัดระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้า ทั้งหมด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องค้นคว้านากุญแจมาคืนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปได้รับกุญแจห้อง
ตรงเวลา
วิธีการประดิษฐ์
1) จัดซื้อแผงควบคุมการเปิด – ปิด ระบบไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายมาทาการทดลองการใช้งาน
2) จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนามาประกอบเป็นเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้า
กลุ่มอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า
3) ประกอบวงจร และเดินสายไฟภายในกล่องควบคุมฯ
4) ทดสอบการใช้งาน เมื่อพบปัญหาก็ทาการแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
การใช้ประโยชน์
1) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อลดภาระในการเดินไปแจ้งผู้ใช้บริการห้องค้นคว้า
ที่ใช้เกินเวลาที่ทาการจองไว้
2) เพื่อเป็นการควบคุมเวลาในการใช้ บริการห้องค้นคว้าของผู้ใช้บริการให้คืนกุญแจห้องตรงเวลา ทาให้
ผู้ใช้บริการห้องรายต่อไปใช้ห้องค้นคว้าตามสิทธิการจอง
3) เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
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รายการหลักฐาน 2.3.2
ภาพการใช้บริการยืม-คืนด้วยลายนิ้วมือ
ณ เคาน์เตอร์บริการ Information และ ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
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แบบสำรวจควำมคิดเห็นระบบสแกนลำยนิ้วมือกับบริกำรห้องสมุด
(Finger Scan@SUT Library)
จำกจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 300 คน แบ่งเป็น
ป.ตรี
พนักงาน
259 คน
20 คน
บัณฑิต
อาจารย์
14 คน
7 คน
1. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่หำกศูนย์บรรณสำรฯ นำระบบสแกนลำยนิ้วมือมำใช้ในกำรให้บริกำรห้องสมุด
เห็นด้วย 278 คน
ร้อยละ 92.67
ไม่เห็นด้วย 22 คน
ร้อยละ 7.33
2. ท่ำนคิดว่ำควรใช้ระบบสแกนนิ้วมือกับบริกำรใดบ้ำง
1 สแกนเข้าห้องสมุด
2 ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout)
3 คืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Return)
4 ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ณ เคาน์เตอร์
5 รับกุญแจห้องค้นคว้า
6 ขอใช้บริการ Video on Demand
7 เติมเงินพิมพ์งานและอินเทอร์เน็ต
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255 คน
250 คน
187 คน
171 คน
161 คน
148 คน
133 คน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
83.33
62.33
57.00
53.67
49.33
44.33

รายการหลักฐาน 2.4.1
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รายการหลักฐาน 2.4.2
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รายการหลักฐาน 2.4.3

ประกาศเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET)
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการอานวยการเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) เรื่อง การบริการระหว่าง
ห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา (NARINET) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔

ในประกาศนี้
“ประกาศ”

หมายความว่า

ประกาศ เรื่องการบริการระหว่างห้องสมุด
เครือข่ายสารสนเทศนคราชสีมา (NARINET)

“การบริการระหว่างห้องสมุด”

หมายความว่า

การที่ห้องสมุดหนึ่งขอยืมทรัพยากร
สารสนเทศหรือขอทาสาเนาทรัพยากร
สารสนเทศจากอีกห้องสมุดหนึ่ง และให้
หมายความรวมถึง การขอบริการสืบค้น และ
ขอสาเนา ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ของห้องสมุดผู้
ขอ หรือสมาชิกของห้องสมุด
ผู้ขอด้วย
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๒

“ห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศ”

หมายความว่า

ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่าย
สารสนเทศนครราชสีมา จานวน ๗ แห่ง
ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สานักบรรณสารและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
สานักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา และ
สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

“ห้องสมุดผู้ให้บริการ”

หมายความว่า

ห้องสมุดผู้ให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายสารสนเทศ นครราชสีมา

“ผู้ขอ”

หมายความว่า

ห้องสมุดผู้ขอรับบริการและหรือสมาชิกของ
ห้องสมุดผู้ขอรับบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา

“ทรัพยากรสารสนเทศ”

หมายความว่า

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์

ข้อ ๕

วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
กว้างขวาง และคุ้มค่า
๕.๒ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
หมวดที่ ๒
ขอบเขตการบริการระหว่างห้องสมุด
ข้อ ๖

เป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
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๓

หมวดที่ ๓
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอและห้องสมุดผู้ให้บริการ
ข้อ ๗

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอ
๗.๑ ผู้ขอต้องปฏิบัตติ ามระเบียบของห้องสมุดผู้ให้บริการ นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้
๗.๒ ผู้ขอต้องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมตามกาหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
๗.๓ ผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอรับบริการ ตามที่กาหนดในประกาศนี้
๗.๔ ผู้ขอต้องรับผิดชอบในความชารุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศตามระเบียบ/
ประกาศของห้องสมุดผู้ให้บริการ
๗.๕ ห้องสมุดผู้ขอจะต้องติดตามสมาชิกของห้องสมุดผู้ขอที่ขอรับการบริการระหว่างห้องสมุดและมีหนี้สิน
ค้างชาระให้กับห้องสมุดผู้ให้บริการ ทั้งนี้ให้ห้องสมุดผู้ขอใช้บริการแจ้งห้องสมุดผู้ให้บริการทราบ ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากได้รับแจ้งจากห้องสมุดผู้ให้บริการ
ข้อ ๘

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุดผู้ให้บริการ
๘.๑ ห้องสมุดผู้ให้บริการต้องให้บริการทรัพยากรสารสนเทศตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบ/ประกาศของห้องสมุดผู้ให้บริการ
๘.๒ ห้องสมุดผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ห้องสมุดผู้ขอทราบในกรณีที่สมาชิกของห้องสมุดผู้ขอไม่ปฏิบัตติ าม
ประกาศนี้
๘.๓ ห้องสมุดผู้ให้บริการต้องงดให้บริการแก่ผู้ขอที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวดที่ ๔
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ ๙

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติ
๙.๑ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม จานวนที่ให้ยืม และระยะเวลาการยืมให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/ประกาศของห้องสมุดผู้ให้บริการ
๙.๒ การต่ออายุการยืมให้อยู่ในดุลพินิจของห้องสมุดผู้ให้บริการ
๙.๓ การจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้บรรจุชั้นในด้วยถุงพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนบรรจุ
ในกล่องหรือหีบห่อพัสดุชั้นนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหายในการขนส่ง
๙.๔ วิธีการส่งคาขอ
(๑) ให้ใช้แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
(๒) ให้ระบุรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมาให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
(๓) ให้ระบุชื่อห้องสมุดผู้ขอและลงชื่อบรรณารักษ์ให้ชัดเจน
(๔) ให้ระบุว่าต้องการให้จดั ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมด้วยวิธีใด
(๕) ส่งคาขอได้ทางจดหมาย โทรสาร หรือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เป็น
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๔

ลายลักษณ์อักษร
๙.๕ ผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศตามวิธีที่ผู้ขอต้องการทั้ง
เที่ยวไปและเที่ยวกลับตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทย
๙.๖ การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมเกินกาหนดเวลา ผู้ขอต้องเสียค่าปรับตามระเบียบ/ประกาศของ
ห้องสมุดผู้ให้บริการ
หมวดที่ ๕
การขอสาเนาทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ ๑๐ การขอสาเนาทรัพยากรสารสนเทศ และวิธีปฏิบตั ิ
๑๐.๑ วิธีการส่งคาขอ
(๑) ให้ใช้แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
(๒) ให้ระบุรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมาให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
(๓) ให้ระบุชื่อห้องสมุดผู้ขอและลงชื่อบรรณารักษ์ให้ชัดเจน
(๔) ให้ระบุว่าต้องการให้จดั ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมด้วยวิธีใด
(๕) ส่งคาขอได้ทางจดหมาย โทรสาร หรือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
๑๐.๒ ผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอสาเนาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ค่าบริการสาเนาทรัพยากรสารสนเทศในบริการยืมระหว่างห้องสมุด ขาว-ดา หน้าละ ๒
บาท สี หน้าละ ๑๐ บาท
(๒) ค่าบริการสแกนเอกสารและส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หน้าละ 5 บาท
(๓) ค่าส่งสาเนาทรัพยากรสารสนเทศทางไปรษณีย์ คิดค่าส่งตามอัตราของบริษัทไปรษณียไ์ ทย
หมวดที่ ๖
การขอบริการสืบค้นและสาเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูล
ข้อ ๑๑ การขอบริการสืบค้นและสาเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูล และวิธีปฏิบตั ิ
๑๑.๑ วิธีการส่งคาขอ
(๑) ให้ใช้แบบฟอร์มการขอบริการสืบค้นตามที่ห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
กาหนดขึ้นร่วมกัน
(๒) ให้ระบุรายละเอียด ขอบเขต และคาสาคัญ (Keyword) ของเรื่องที่ต้องการสืบค้นให้ชัดเจน
(๓) ให้ระบุชื่อห้องสมุดผู้ขอและลงชื่อบรรณารักษ์ให้ชัดเจน
(๔) ให้ระบุว่าต้องการให้จดั ส่งผลการสืบค้นด้วยวิธีใด
(๕) ส่งคาขอได้ทางจดหมาย โทรสาร หรือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
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๕

๑๑.๒ ผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอบริการสืบค้นและส่งผลการสืบค้นฐานข้อมูล ดังนี้
(๑) ค่าบริการสืบค้นเรื่องละ ๕๐ บาท
(๒) ค่าบริการพิมพ์ผลการสืบค้น
๑) ค่าพิมพ์ผล (ขาว-ดา) A๔ หน้าละ ๒ บาท
๒) ค่าพิมพ์ผล (สี) A๔ หน้าละ ๑๐ บาท
๓) ค่าบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดรี อม แผ่นละ ๓๐ บาท
๔) ค่าส่งเอกสาร คิดอัตราเดียวกับค่าส่งสาเนาทรัพยากรสารสนเทศตาม ข้อ ๗.๒ (๓)
(๓) ค่าบริการจัดส่งเอกสาร
๑) ค่าดาเนินการบรรจุเตรียมจัดส่ง ครั้งละ ๕๐ บาท
๒) หากส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่คดิ ค่าบริการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.........................................................เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ..................................พ.ศ..............

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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๖

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

พระพรหมบัณฑิต (ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตโฺ ต)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
วิทยาลัยนครราชสีมา
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รายการหลักฐาน 2.4.4
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3

สารบาญ
ควำมเป็นมำ
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดร่วมกัน
วัตถุประสงค์
ขอบเขต กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ยืมและห้องสมุดผู้ให้ยืม
กำรยืมและวิธีปฏิบัติ
ค่ำบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ภำคผนวก
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4
6
7
7
7
7
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รายการหลักฐาน 2.4.5
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รายการหลักฐาน 2.5.1

249

250
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รายการหลักฐาน 2.5.2
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รายการหลักฐาน 2.5.3

255
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รายการหลักฐาน 2.5.4
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รายการหลักฐาน 2.6.2
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260
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รายการหลักฐาน 2.6.6
ตารางที่ 10 สถิติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
โปสเตอร์
File presentation แนะนำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
วีดิทัศน์ 1 นำที กับ ศบส.

70
3
3

เสื้อยืด
สถิติกำรจัดแสดงหนังสือใหม่
สถิติกำรจัดแสดงหนังสือขำยดี (BEST SELLER)
สถิติกำรจัดนิทรรศกำร

1
605
415
8

จานวน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
รำยกำร
เล่ม
เล่ม
เรื่อง

ตารางที่ 11 การจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วัน/เดือน/ปี
ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2558
ธันวำคม 2558- มกรำคม 2559
กุมภำพันธ์ 2559
มีนำคม 2559

ชื่อนิทรรศการ
นิทรรศกำรหนังสือดีประจำปี พ.ศ. 2558
นิทรรศกำร Are you ready to AEC?
นิทรรศกำรพับหัวใจใส่กระดำษ
นิทรรศกำรกิจกรรม ASEAN Festival @ SUT Library
 นิทรรศกำร AEC – ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
 นิทรรศกำรวัฒนธรรมอำหำรอำเซียน
 นิทรรศกำรผีตำโขน

เมษำยน – พฤษภำคม 2559
มิถุนำยน – กันยำยน 2559

นิทรรศกำร 190 ปี ท้ำวสุรนำรี วีรสตรีเมืองโครำช
นิทรรศกำร SUT นวัตกรรมและควำมสำเร็จ
สู่ “World Class University.
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รายการหลักฐาน 2.6.7

รหัสโครงการ 53–2-05

รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

การประเมินคุณภาพบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
An Evaluation of Service Quality of the Center for Library
Resources and Educational Media,
Suranaree University of Technology

นางสุภารักษ์ เมินกระโทก และคณะ

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั สถาบันจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เมษายน 2555

265

คํานํา
การวิจัยสถาบันมีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนางานของหน่วยงาน เพื่อนําผลการวิจัย
มาวิเคราะห์ เป็นประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยสถาบันจึงมี
หน้าที่ศึกษาวิเคราะห์การดําเนินงาน สภาพแวดล้อม กระบวนการของสถาบัน จัดหาสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร พัฒนานโยบายและการนําไปปฏิบัติ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึ งได้ จั ดทํ าวิ จั ยสถาบั นเรื่ อง การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารของศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร นารี และได้ร ับ งบประมาณอุดหนุนการวิจัยสถาบั นจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และจักได้เผยแพร่ผลการวิจัยสถาบันให้กับผู้สนใจทั่วไปภายในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทํา ให้งานวิจัยสถาบันดําเนินไปได้ตามเป้าหมายทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

คณะผู้วิจัย
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารของศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงของการได้รับบริการเป็น
ตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อคุณภาพการบริการ
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงจาก
LibQUAL+TM เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
495 คน คิดเป็นร้อยละ 61.95 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05 ข้อมูลที่
ได้นํามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าสถิติทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC+ for
Windows สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความคาดหวังต่อ
บริการและระดับบริการที่ได้รับจริงอยู่ในระดับมากทุกปัจจัยเรียงตามลําดับดังนี้ ปัจจัยด้านห้องสมุดคือแหล่ง
ค้นคว้า ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจัยด้านบริการสารสนเทศ และเมื่อนํามาพิจารณาช่องว่างด้าน
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า ระดับการบริการที่ได้รับจริงอยู่ต่ํากว่าระดับ
บริการที่คาดหวัง
ระดับบริการที่คาดหวังด้านบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้มีระดับบริการที่คาดหวังทุกเรื่องอยู่ในระดับ
มาก ระดับบริการที่คาดหวังด้านทรัพยากรสารสนเทศและระดับบริการที่คาดหวังด้านห้องสมุดคือแหล่งค้นคว้า
ปรากฏว่าผู้ใช้มีระดับความคาดหวังต่อห้องสมุดคือแหล่งค้นคว้าสารสนเทศ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
สําหรับระดับบริการที่ได้รับจริงในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบริการที่
ได้รับจริงในทุกปัจจัยในระดับมาก ตามลําดับ ดังนี้ ปัจจัยด้านห้องสมุดคือแหล่งค้นคว้า ปัจจัยด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ปัจจัยด้านบริการสารสนเทศ
เมื่อประเมินคุณภาพบริการ โดยพิจารณาจากช่องว่างของบริการที่คาดหวังและบริการที่ได้รับจริง
จําแนกตามปัจจัยด้านบริการสารสนเทศ ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจัยด้านห้องสมุดคือแหล่งค้นคว้า
พบว่า ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง มีค่าเป็นลบทุกปัจจัยเรียงจากช่องว่างที่มากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านห้องสมุดคือแหล่งค้นคว้า ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศและปัจจัยด้านบริการสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการเป็นรายข้อเรียงลําดับตามช่องว่าง พบว่าช่องว่างของการบริการ
ข้อที่แคบที่สุดคือผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ รองลงมาคือบุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
ขณะเดียวกันช่องว่างของการบริการข้อที่กว้างที่สุด คือ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมีเพียงพอ รองลงมาคือที่นั่ง
สําหรับการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวมีเพียงพอ และมีหนังสือที่ตรงกับความต้องการ
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ค
ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่าเรื่องที่นักศึกษาประทับใจมากที่สุดคือบริการสารสนเทศ ส่วนเรื่อง
ที่ไม่ประทับใจมากที่สุดคือ ทรัพยากรสารสนเทศ สําหรับเรื่องที่เห็นควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ทรัพยากร
สารสนเทศ
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ควรมีการศึกษาบทบาทของศูนย์ บ รรณสารและสื่อ การศึ กษาต่อการสอนของอาจารย์ ต่อการเรียนรู้ข อง
นักศึกษา และควรมีการศึกษาการใช้พื้นที่การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพื่อให้สามารถจัดพื้นที่ให้บริการได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
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รายการหลักฐาน 2.6.8
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รายการหลักฐาน 2.7.1
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รายการหลักฐาน 2.7.2
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รายการหลักฐาน 2.7.3
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รายการหลักฐาน 2.7.4
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รายการหลักฐาน 2.7.5
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รายการหลักฐาน 2.7.6
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รายการหลักฐาน 2.8.1
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298

299
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3
3
4
4
5
5
6

อำคำรเรียนรวม 2 ห้อง ประชุมศูนย์บริกำร,ประชุมศูนย์สหกิจ

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง B1112, B1113, B1114, B1115, B1116, B1117, B1118, B1119,

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง B1120, B1121, B1122, B1123, B1125, B1127, B1136

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง B1130, B1131, B1132, B1133, B1134, B1135, B1137, B1138, B1139, B1140, B1141

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง seminar3, seminar4, LABCOM 1, LABCOM 2, LABCOM 3, LABCOM 4,

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง B1202, B1203, B1204, B1205, B1206, B1207, B1208, B1209, B1210, B1211, B1212, B1213, B1214, B1215

อำคำรเรียนรวม 1 ห้อง B3101, B3102, B3103, B3104, B4101

301

ติชิลำ สุกหอม jumpa@sut.ac.th โทรศัพท์:0-4422-3850

ทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ taweesak@sut.ac.th โทรศัพท์:0-4422-3850

ณัฐพล เขตกระโทก nattapol@sut.ac.th โทรศัพท์:0-4422-3850

ผู้รับผิดชอบ

3

2

อำคำรเรียนรวม 2 ห้อง B5201, B5202, B5203, B5204, B5205, B5206, B5207, B5208, B5209, B5210, B5211

ตรวจสอบควำมพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 1/2560

1

PLAN START

อำคำรเรียนรวม 2 ห้อง B5101, LABCOM5, LABCOM6, LABCOM7, LABCOM8

ทำควำมสะอำดเครื่องฉำย Projector จำนวน 73 ห้อง (จำกบริษัท)

ACTIVITY

ปิดเรียนภาคการศึกษา 3/2559

แผนบำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อำคำรเรียนรวม 1-2

3

2

2

1

2

1

2

1

1

2

PLAN
DURATION

3

6

5

5

4

4

3

3

2

1

ACTUAL
START

3

2

2

1

2

1

2

1

1

2

ACTUAL
DURATION

Actual Start
% Complete

Actual (beyond plan)

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Plan Duration

รายการหลักฐาน 2.8.2
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รายการหลักฐาน 2.8.3

303

304

305

306

รายการหลักฐาน 2.8.4

การบารุงรักษาเครื่อง Projector ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม1 และ 2 ช่วงปิดภาคเรียน 3/2559
โดย บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จากัด

307

308

รายการหลักฐาน 2.8.5

บริษทั นีโอคลาสสิค (ประเทศไทย) จากัด

NEOCLASSIC (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ 22 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-747-2187-9 แฟกซ์ 02-398-9927
22 Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 4, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 02-747-2187-9 Fax: 02-398-9927

1. งานตรวจเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติ หอประวัติ มทส.
1.1 ทำกำรแก้ ไขหัว RJ45 ที่จุดเชื่อมต่อ Computer กับ Switch Network พร้ อมมำร์ คสำย
จุดเชื่อมต่อ Spintex กับ Switch Network

1
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1.2 ทำกำรแก้ ไขหัว BNC ที่ตอ่ เชื่อมกับ Vidiwall

1.3 ลงโปรแกรม Spintex จำก V 2.1 เป็ น V 2.7 และตรวจเช็คตัวอุปกรณ์
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แนะนาการปรับปรุงระบบ
1. ระบบไฟฟ้ำสำรอง (UPS)
2. เปลีย่ นอุปกรณ์ Spintex เป็ นรุ่นใหม่ เพื่อรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อในอนำคต และเพิ่ม
กำรใช้ งำนที่หลำกหลำยมำกขึ ้น

13
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2. งานตรวจเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้ องประชุมบรรณาสารสาธก
2.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบชุดประชุม
2.2 ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบภำพ
2.3 ลงโปรแกรม Vity ที่ Computer
2.4 ติดตังโปรแกรม
้
Vity จำกตู้ Rack มำบนโต๊ ะควบคุม
2.5 ย้ ำยเสำอำกำศ Vity จำกตู้ Rack มำบนโต๊ ะควบคุม

14
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ปั ญหาที่พบ
1. กำรใช้ งำนชุดประชุมร่วมมีปัญญำเรื่ องเสียงหอน และภำพสัน่ ไหวไม่ชดั เจน
2. ภำพ Computer มีกำรสัน่ ของสัญญำณภำพและภำพเบลอ
3. กำรใช้ งำน Vity เมื่อใช้ คำสัง่ หลำย ๆ คำสัง่ ตอบสนองช้ ำบำงครัง้ ไม่ทำงำนเลย
แนะนาการปรับปรุงระบบ
1. ปรับปรุงระบบสัญญำณภำพและอุปกรณ์สำหรับส่งภำพ
2. ปรับปรุงเรื่ องสำยสัญญำณของระบบภำพและเสียง
3. ปรับปรุงระบบควบคุมกำรทำงำน (Vity)
4. ระบบสำรองไฟ (UPS)
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3. งานตรวจเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้ องประชุมบรรณาสารสาธิต
3.1 ตรวจเช็คสัญญำณเสียงเชื่อมต่อไมโครโฟนแต่ละจุด ทังหมด
้
10 จุด พบว่ำ จุดที่ 8, 10
ใช้ งำนไม่ได้ (สำเหตุอำจเกิดจำกสำยสัญญำณ)
3.2 สำยสัญญำณภำพ Computer 3 จุด พบจุดเชื่อมต่อ Computer ไม่มีสญ
ั ญำณ (สำเหตุอำจ
เกิดจำกสำยสัญญำณ) สัญญำณภำพโดยรมพอใช้ งำนได้ มีเงำและภำพซ้ อนบำงเวลำ
3.3 เสียงลำโพง ตำแหน่งสุดท้ ำยขวำมือของห้ องควบคุมไม่ดงั (รอตรวจเช็คอย่ำงละเอียด)
3.4 ย้ ำยเสำสัญญำรกำรใช้ งำน Vity จำกตู้ Rack มำบนโต๊ ะควบคุม เพื่อให้ ใช้ งำน Vity ได้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3.5 ลงโปรแกรม Vity ที่ Computer ในห้ องควบคุม
3.6 แก้ ไขสัญญำณภำพกล้ อง บนโต๊ ะควบคุม
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แนะนาการปรับปรุงระบบ
1. ปรับปรุงระบบสัญญำณภำพและเสียง
2. เช็คระบบไฟหน้ ำเวที (ชุดคอนโทรลระบบไฟและสำย)
3. ระบบสำรองไฟ (UPS)
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รายการหลักฐาน 2.8.6

331

332

รายการหลักฐาน 2.8.7
ภาพหน้าจอเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผ่านเครือข่าย
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

333

334

รายการหลักฐาน 2.8.8
ภาพหน้าจอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
สาหรับห้องเรียนมาตรฐาน อาคารเรียนรวม
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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341

342

343
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กำหนดกำรเยี่ยมชมกลุ่มสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกลุ่มที่ 2
ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 - ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วัน/เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
8.00 - 8.30 น.

- คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกันที่ห้องประชุมสารนิเทศ
ชั้น 2 อาคารบริหาร (รวมกับคณะกรรมการประเมินฯ อีก 1 ชุด)
- ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ความเป็นสากลกล่าวต้อนรับและบรรยายระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
8.30 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ หารือกาหนดการดาเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์คอมพิวเตอร์--12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา--16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม
18.00 น.

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2
อาคารบริหาร

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร

รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
9.00 - 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์บริการการศึกษา--(ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการ
เยี่ยมชม เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
15.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย
ซักถาม
16.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ

ศูนย์บริการการศึกษา
ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ
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1

รายละเอียดกิจกรรมการเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงาน
กิจกรรม

เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ)

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และนาเสนอผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ

20 นาที

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องสาหรับการประชุมร่วมกัน)
2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

20 นาที

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา
โดยให้สัมภาษณ์ตามกลุ่ม ดังนี้
(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องสาหรับการสัมภาษณ์ด้วย)
3.1 ผู้ บ ริ ห าร (หั ว หน้ าฝ่ าย/หั ว หน้ างาน บุ ค ลากรของ
หน่วยงานสามารถนั่งอยู่ในห้องสัมภาษณ์ได้)

40 นาที

3.2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน

40 นาที

3.3 ผู้ใช้บ ริ การของหน่ ว ยงาน เช่น อาจารย์ นักศึกษา
เป็นต้น

40 นาที

รวมเวลาสาหรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น

2 ชั่วโมง

4. เยี่ยมชมสถานที่

20 นาที
รวมเวลาโดยประมาณ

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา
การเยี่ยมชมที่กาหนด
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