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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดทําการกอสรางอาคารบรรณสาร และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ      
ณ อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เพื่อใชเปนที่ทําการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
อาคารบรรณสารเปนอาคารรูปตัวแอล (L) มีพื้นที่ใชสอย 6,828 ตารางเมตร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดบริการหองสมุดและสื่อการศึกษาเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัย    
ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เปดดําเนินงานตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และไดดําเนินงาน
ดานระบบหองสมุดอัตโนมัติต้ังแต พ.ศ. 2537 ประกอบดวยการดําเนินงานดานการจัดทําขอกําหนด การจัดหา
ฮารดแวรและซอฟแวร การติดต้ังระบบการฝกอบรมบุคลากร และการจัดเตรียมขอมูล โดยเริ่มใหบริการระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแกผูใชเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537  

ผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ต้ังแตป 
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน มีดังนี้ 

 
1.  รองศาสตราจารย ดร.องคการ อินทรัมพรรย    

• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 - 23 เมษายน 2536 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2536 - 31 พฤษภาคม 2538 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา โกรดิ     
• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 1 มถิุนายน 2538 - 28 กุมภาพันธ 2542 
3.  รองศาสตราจารย ดร.ประภาวดี สืบสนธ์ิ    

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแตวันที่ 1 มนีาคม 2542 - 28 กุมภาพันธ 2546 

4.  อาจารย ดร.นฤมล รักษาสุข  
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ต้ังแตวันที่ 1 กนัยายน 2543 - 2 มีนาคม 2546       
• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 3 มนีาคม 2546 - 12 พฤศจิกายน 2547 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   

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

ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม 2548 - 12 พฤศจิกายน 2551 
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 - 20 กุมภาพันธ 2552 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

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

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ต้ังแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 - 1 เมษายน 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน 2552 ถึงปจจุบัน 

 
2.  วิสัยทัศน 

เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
 
3.  พันธกิจ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามุงพัฒนาขีดความสามารถใหเปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศ 
สื่อการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ เพื่อสงเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1. พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2. บริการและสงเสริมการรูสารสนเทศแกชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก 
3. บริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
4.  ปรัชญา  
 แหลงความรูล้าํเลิศ กอเกิดปญญา พัฒนางานวิจัย 
 
5.  ปณิธาน 
 พรอมใช พรอมบริการ ทันเวลา ทันความตองการ 
 
6.  โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดบริการหองสมุดและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมี
คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน             
และนโยบายที่กําหนด โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน ดังนี้ 
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โครงสรางการบริหารงาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

  
   
 
           
 
 
 
 

            
           
 
 
 
 
 
       
           

ฝายธุรการ ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการสือ่การศึกษา

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

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะหทรพัยากรสารสนเทศ 
- งานจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย 
- งานสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา 
- งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 

- งานบริการทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- งานบริการสืบคนสารสนเทศ 
- งานบริการยืม-คืนระหวาง 
  หองสมุด 

- งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- งานบริการคอมพวิเตอร 
  เพื่อการสืบคนในหองสมุด 
- งานระบบวิดีโอออนดีมานต 
- งานพัฒนาซอฟทแวร 
- งานอบรม 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
- งานบริการเอกสารกลาง 
- งานบริการกราฟกและศิลปกรรม

ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 

- งานสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานพัฒนาคุณภาพการบริการ    
- งานประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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7.  ภาระหนาที่และการบรกิาร 
            ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา จัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ และใหบริการสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด           
ที่เหมาะสมและจําเปน เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน ประสานและดําเนินการใหบริการสื่อการศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ สื่อศิลปกรรม และบริการสําเนาเอกสารและแบบทดสอบแกอาจารย พนักงาน และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 
  7.1 ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย 
 

ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
1. ฝายธุรการ 1) งานสารบรรณ 

• รับสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก เวียนหนังสือ ปดประกาศ  
จัดแฟมเสนอ จัดเก็บเอกสารแยกตาม หมวดรายการ คัดแยก
เอกสารเตรียมทําลายตามอายุการจัดเก็บ  

• ตรวจสอบการใชโทรศัพท - โทรสาร สรุปการใชแจงใหกับสวนงาน 
ที่เกี่ยวของ  

• นําสงเงินรายได 
• งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

2) งานการเงินและงบประมาณ 
• บริหารการเงิน และดําเนินการดานการใชจายเงินสํารองจาย  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เชน ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน
ใหมีความถูกตองและรัดกุม ลงทะเบียนการใชจาย เสนอเรื่องและ
เบิกจาย - รับคืน ตรวจเอกสารการใชจาย ต้ังเรื่องเบิกชดเชย  
คืนบัญชี ฯลฯ เปนตน   

• ดูแลตรวจสอบเอกสาร และจัดทําเรื่องเบิกคาจางงานนักศึกษา 
• จัดทําและรวบรวมตรวจสอบคําขอตั้งงบประมาณประจําปบริหาร
การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ตรงตามหมวด 
และจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส 

• การจัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป  รวบรวมและจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ งาน/โครงการ 

3) งานประสานและงานประชุม   
• ประสานการทํางานภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหเกิด
ความสําเร็จเรียบรอยในดานตางๆ เชน ดานบริการ ดานการซอม
บํารุง และประสานงานภายใน 

• ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 
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ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
4) งานพัสดุ  

• ดูแลการใชวัสดุใหมีการหมุนเวียนใชอยางทันเวลาและเปนไปดวย
ความประหยัด สํารวจวัสดุคงคลัง ลงรายการวัสดุ ทําเรื่องเบิก-
จาย และรับจากสวนพัสดุมาจัดเก็บตามรายการ 

5) งานพิมพ  
• พิมพงานตางๆ ของศูนย และงานพิมพที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. ฝายพัฒนาทรัพยากร 

สารสนเทศ 
1) งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

• จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร  
สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

2) งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
• วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศ 

3) งานซอมบํารงุทรัพยากรสารสนเทศ 
• ดูแลซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร  
ใหมีความคงทน 

4) งานสารสนเทศทองถิน่นครราชสีมา 
• จัดหา รวบรวม จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
นครราชสีมา 

5) งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
• รวบรวม จัดเก็บ บํารุงรักษาและเผยแพรจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหอประวัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 
3. ฝายบริการสารสนเทศ รับผิดชอบการใหบริการสารสนเทศทั้ งในรูปหนังสือ สื่อโสตทัศน  

ฐานขอมูล ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ แกคณาจารย  
นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหไดรับสารสนเทศ  
ที่ตรงกับความตองการ ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้ 
1) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

• ใหบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการอินเทอร เน็ต  
บริการสื่อโสตทัศวัสดุ งานเขาเลมวารสาร งานบริการวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 

2) งานบริการสืบคนสารสนเทศ  
• ใหคนหาสารสนเทศที่ผูใชจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
หองสมุด 
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ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
3) งานบริการยืม-คืนระหวางหองสมุด  

• ใหบริการจัดหาสํ า เนาเอกสารหรือขอยืมเอกสารฉบับจริ ง  
ที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไมมีจากหองสมุดหรือหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ 

 
4. ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

1)   งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
• ตรวจสอบ ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง 

• ตรวจสอบ ควบคุมการทํางานของซอฟตแวรระบบหองสมุด  
อัตโนมัติในแตละโมดูลใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองและ
ตอเนื่อง 

• สํารองขอมูลระบบหองสมุดใหเปนปจจุบัน 
• ติดตอประสานงานระหวางโมดูลตางๆ กับบริษัทผูจัดจําหนาย
หรือผูบํารุงรักษาเกี่ยวกับการแกไขปญหาตางๆ 

• แกไขปญหาและใหคําแนะนําแกโมดูลงานตางๆ 
• วิเคราะห จัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ  
• Run Index แฟมขอมูลตางๆ เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนหาขอมูล
ไดโดยเร็ว 

2)   งานบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนในหองสมุด 
• ติดต้ังระบบปฏิบัติการ พรอมซอฟตแวรพื้นฐาน 
• ติดต้ังซอฟตแวรปองกันความเสียหายอันเกิดจากการใชงานของ
ผูใช 

• กูคืนระบบเมื่อเกิดปญหา หรือตามระยะเวลาที่ต้ังไว 
• แกไขขอขัดของ ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ 
• ดูแลบํารุงรักษาและประสานงาน 

3)   งานระบบวิดีโอออนดิมานด 
• วางแผนการใหบริการในรูปแบบ On Demand  
• จัดหาระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ 
• ติดต้ังระบบใหมใหเชื่อมตอกับระบบเดิม 
• แปลงขอมูลจากมวนวิดีโอเปน Digital File ติดต้ังบนเครื่องแม
สมรรถนะสูง 

• ควบคุมคุณภาพการใหบริการ 
• แนะนําอบรมการใชงานระบบ 
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ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
4)   งานพัฒนาซอฟตแวร 

• ประสานงาน ความตองการของฝายตางๆ 
• ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 
• ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
• ทดลองการใชงานจริง 
• แกไขขอขัดของของโปรแกรม 
• อบรมการใชงาน 
• จัดทําคูมือการใชงาน 
• บํารุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลา 

5)   งานอบรม 
• ประสานความตองการจากฝายตางๆ 
• จัดอบรมแกพนักงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในเรื่องที่มี
ความชํานาญ 

• ถายทอดประสบการณในสิ่งที่ไดไปอบรมจากหนวยงานอื่น เพื่อ
บริการวิชาการแกบุคคลภายนอก เชน อบรมการใชงานโปรแกรม
หองสมุดเพื่อนอง 

 
5. ฝายบริการ

ส่ือการศึกษา 
1) งานบริการโสตทัศนูปกรณ 

• บริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอนในหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

• บริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการประชุม 
• บริการสําเนาเทปเสียง และบริการสําเนาเทปวีดิทัศน 
• บริการเคลือบพลาสติกเคลือบเอกสาร บัตรตางๆ 
• ตรวจสอบ บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2) งานบริการเอกสารกลาง 
• บริการเอกสารกลาง ไดแก สําเนาเอกสารประกอบการเรียน  
การสอน ตํารา ขอสอบ และเอกสารงานธุรการ 

• ประสานงานการจัดจางพิมพเอกสารรูปเลม 
3) งานบริการกราฟกและศิลปกรรม 

• บริการสื่อกราฟก ศิลปกรรม ไดแก เขียนปายประชุม  
ปายประชาสัมพันธตางๆ 

• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ไดแก แผนพับ โปสเตอร เกียรติบัตร 
   ตราสัญลักษณ (Logo) 
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ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
6. 
 
 

ฝายสงเสริมการรู 
สารสนเทศ 

1)   งานสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ  
• อบรมการใชฐานขอมูล ไดแก SUTCat ฐานขอมูลออนไลนเฉพาะ
สาขาวิชา ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชและการรูสารสนเทศ  
ไดแก ประชาสัมพันธฐานขอมูลดวยสื่อรูปแบบตางๆ จัดทํา
โปสเตอรแนะนําฐานขอมูลออนไลน จัดทําโปสเตอรติดในหองน้ํา 
จัดทําโปสเตอร ติดบันไดทางขึ้นชั้น  2 จัดทําจดหมายขาว  
“SET Corner ขอบอก” จัดทําจดหมายขาว “นําเรื่องมาเลา นําขาว
มาบอก” จัดทําชุดคูมือการเขาถึงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  
จัดทําวีดิทัศนแนะนําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และจัดทํา  
วีดิทัศนปฐมนิเทศนักศึกษา 

• จัดกิจกรรมแนะนําและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
จัดแสดงหนังสือใหม จัดแสดงหนังสือที่นาอานจาก SET Corner 
จัดแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัล จัดฉายภาพยนตร จัดฉายภาพยนตร
กลางแจง จัดนิทรรศการและปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุด 

2)  งานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
• จัดทําฐานขอมูลสถิติ 
• วิเคราะหและประมวลผลสถิติเพื่อการพัฒนางาน 
• วิจัยสถาบัน 

3)  งานประชาสัมพันธ 
• ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชม 
• กิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบาน” 
• จัดทําสื่อประสม “1 นาทีกับศบส.” 
• ปรับปรุงขอมูลของ “เพื่อนนักอาน” 
• ปรับปรุงขอมูลบน “Website” 
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 7.2 การบริการ                    
 7.2.1 บริการหองสมุด 
         ก.  ทรัพยากรสารสนเทศ (Collection) ที่ศูนยบรรณสารฯ จัดใหบริการ มีดังนี้ 

1) หนังสือตํารา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2) หนังสืออางอิงพื้นฐานและหนังสืออางอิงเฉพาะสาขาวิชา 
3) วารสารฉบับพิมพ (ปจจุบัน)   
4) วารสารฉบับพิมพ (ยอนหลัง) 
5) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
6) สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7) จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
8) สารสนเทศนครราชสีมา    
9) เรื่องสั้น/นวนิยาย/หนังสือพ็อคเกตบุคส   
10) สื่อโสตทัศนในรูปเทปบันทึกเสียง วีดิทัศน สไลด วีซีดี ซีดี-รอม 

 
                              ข.  ประเภทบริการสารสนเทศ 

1) บริการอาน ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดเตรียมพื้นที่ โตะ เกาอี้ สําหรับผูใชไดอาน
หนังสือภายในหองสมุด โดยแบงพื้นที่ออกเปนบริเวณอานหนังสือทั่วไป  

2) บริเวณอานหนังสือเงียบสงบ (Silent Zone) และหองอานหนังสือตลอด 24
ชั่วโมง 

3) บริการคนขอมูลทางบรรณานุกรม เปนการใหบริการสืบคนขอมูลทาง
บรรณานุกรมของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บและใหบริการ      
ณ ศูนยบรรณสารฯ ผาน SUTCat (OPAC)  

4) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการคนหาสารสนเทศตาม
ความตองการของผูใชใหคําแนะนําการสืบคนสารสนเทศ รวมทั้งชวยรวบรวม
บรรณานุกรมเฉพาะเรื่องตามความตองการของผูใช 

5) บริการใหการศึกษาแกผูใช เปนการสอนการเขาถึงสารสนเทศใหแกนักศึกษา 
คณาจารย และพนักงาน ไดแก การใช SUTCat (OPAC) และการเขาถึง
ฐานขอมูลออนไลนเฉพาะสาขาวิชา 

6) บริการยืม-คืน เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศออกไปใชนอกหองสมุดได ซึ่งเปนการสนับสนุนใหผูใชไดศึกษา  
เรื่องที่ตองการอยางเต็มที่ การยืม-คืนนี้ ผูใชสามารถดําเนินการดวยตนเอง    
ณ อาคารบรรณสาร หรือดําเนินการผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ (แจงความ
ตองการยืมขอยืมตอ ขอใชบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ) รวมทั้งสงคืน   
ตัวเลม ณ ตูรับคืนตามจุดที่กําหนดไดโดยไมตองเดินทางมาอาคารบรรณสาร 
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7) บริการยืมระหวางหองสมุด เปนบริการที่ชวยใหผูใชไดรับเอกสารและสําเนา
เอกสารที่ไมมีจัดเก็บและใหบริการ ณ ศูนยบรรณสารฯ โดยศูนยบรรณสารฯ 
จะเปนผู ติดตอขอยืมหรือขอทําสําเนาจากหองสมุดอื่นทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยผูใชบริการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามที่เกิดขึ้น 

8) บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการนําสงหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศที่อาจารยตองการจากอาคารบรรณสาร ไปยังสํานักวิชาตางๆ     
การจัดสงจะดําเนินการในเวลาประมาณ 09.00 น. ของทุกวันทําการของ                
มหาวิทยาลัย ซึ่งการแจงความจํานงสามารถดําเนินการผานระบบ SUTCat 
(OPAC) หรือวิธีการอื่นๆไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โทรสาร โทรศัพท 

9) บริการสํารอง เปนบริการที่คณาจารยประจําวิชาแจงใหหองสมุดจัดนํา
หนังสือเอกสาร ฯลฯ ที่มีจํานวนจํากัดแตมีผูตองการใชเปนจํานวนมากมา
จัดทําเปนหนังสือสํารองโดยกําหนดใหมีระยะเวลาการยืมสั้นกวาหนังสือ
ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหหนังสือ เอกสาร ฯลฯ ดังกลาวมีการหมุนเวียนการใชอยาง
ทั่วถึง ซึ่งผูใชสามารถสืบคนรายการหนังสือสํารองในแตละภาคการศึกษา
ผานระบบ SUTCat (OPAC) 

10) บริการจอง เปนบริการที่จัดใหสําหรับผูใชที่ตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ    
ที่ผูอื่นไดขอยืมไปแลวและยังไมสงคืน ซึ่งผูจองสามารถทําการจองดวย
ตนเองผานระบบ SUTCat (OPAC) 

11) บริการคนคืนสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต และเตรียมเอกสารดวยโปรแกรม   
MS Office เปนบริการที่จัดใหผูใชไดสืบคนขอมูลจาก Websites ตางๆ เพื่อ
ใชประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามขอมูลขาวสารและเหตุการณ
ใหมๆ และเตรียมเอกสารดวยโปรแกรม MS Office  

12) บริการเผยแพรบทเรียนคําสอนบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ ใหบริการ
เผยแพรบทเรียนคําสอนที่คณาจารยสอนในหองเรียน บนเว็บไซตของ       
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา 

13) บริการพิมพผลการคนคืนจากอินเตอรเน็ต ฐานขอมูล และโปรแกรม        
MS Office เปนการจัดเตรียมเครื่องพิมพ ใหผูใชสามารถสั่งพิมพไดดวย
ตนเอง โดยเสียคาใชจาย กระดาษ A4 ขาว-ดํา หนาละ 1 บาท กระดาษ A4 
สี หนาละ 1 บาท 

14) บริการถายเอกสาร ใหบริการสําเนาหนังสือ/เอกสารที่ผูใชตองการหรือ
เอกสารที่ไมอนุญาตใหยืมตัวเลมออกจากหองสมุด 

15) บริการรับแจงความตองการใชบริการผานเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกคณาจารย ในการขอใชบริการ โดยมิตองเดินทาง
มายังอาคารบรรณสาร แบบแจงขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดแบบแจง
การสํารองหนังสือเพื่อประกอบ การเรียนการสอนประจํารายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา แบบแจงสั่งซื้อหนังสือ/วัสดุการศึกษา เมื่อตองการใหศูนย
บรรณสารฯ จัดหาหนังสือ/วัสดุการศึกษาเขาหองสมุด แบบแจงขอใชบริการ
โสตทัศนูปกรณอาคารเรียนรวม 
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 7.2.2 บริการสื่อการศึกษา 
ก. บริการสื่อโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนและกิจกรรมประชุมสัมมนาของ

มหาวิทยาลัย 
ข. บริการสื่อกราฟกและศิลปกรรม 

1) จัดทําขอความตัวอักษรสติกเกอร ปายชื่อ หัวขอ บอรดนิทรรศการตางๆ 
2) งานศิลปกรรม เขียนปายประชุม ปายผา ปายไมอัด ออกแบบตราสัญลักษณ

ตางๆ 
ค. บริการเอกสารกลาง 

1) จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2) ประสานงานกับโรงพิมพเพื่อจัดทําเอกสารเปนรูปเลมเพื่อจัดจําหนายแก

นักศึกษา 
3) จัดทําสําเนาเอกสารงานธุรการตางๆ 

ง. บริการเอกสารประกอบการสอนออนไลน  เปนการนําเอกสารประกอบการสอน
ของแตละรายวิชาวางบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อให
นักศึกษาคนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

จ. บริการวิดีโอตามประสงค (Video on Demand) เปนการนําบทบรรยายของ
คณาจารย ในหองเรียนขนาดใหญวางบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ เพื่อให
นักศึกษาทบทวนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

   
8.  บุคลากร 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 55 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2553) 
 

วุฒิการศึกษา จํานวนบุคลากร รวม 
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

  ฝายธุรการ 4 คน 1 3 - - 
  ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11 คน 4 5 2 - 
  ฝายบริการสารสนเทศ 10 คน 8 2 - - 
  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน 1 2 - - 
  ฝายบริการสือ่การศึกษา 23 คน 21 2 - - 
  ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 4 คน - 3 1 - 

รวม 55 คน 35 17 3 - 
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บทที่ 2   
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ 
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคําสั่ งแต ง ต้ังคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผูบริหาร 
จากทุกหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาต างๆ ที่จะช วยกําหนดแนวทางปฏิบั ติ  
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน 
การทํารายงานผลการประเมินและเผยแพร ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นโยบาย 
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้ 

1) ใหใชระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน 
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

2) ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ เปนผู ดูแลใหคําปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชา ศูนย 
สถาบัน และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ใหมีการกําหนดองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเกณฑ       
ตัวบงชี้ องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ 

4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไปแลว     
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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2.  องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไมเหมือนของมหาวิทยาลัยอื่น คือ เปนระบบ 
บริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ ดังนั้นโครงสร างของการประกันคุณภาพการศึกษา ถือวา  
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแลดานวิชาการ อาศัยโครงสรางปกติ
ทั้งหมดทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ  
ในการบริหารจัดการภายในสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ มีสาขาวิชา และสถานวิจัย เปนหนวยงาน 
บริหารจัดการศึกษาในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เสมือน 
เปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกรกลางที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพนี้ จะใหมีฐานะเปนคณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ 
สภาวิชาการเปนผู ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาสภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผู 
พิจารณากลั่นกรองเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝายวิชาการ     
เปนผูรับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองคกรและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

องคกรและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
                                                                    
                 
                     
                     
                    
              
               
                 
                    
                
                     
                    
              
                 
               
  
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ 

รองอธิการบด ี
ฝายวิชาการ 

สวนสงเสริม 
วิชาการ 

คณะกรรมการประจํา 
ศูนย/สถาบัน/โครงการ 

คณะกรรมการ 
ประจําสํานักวิชา 

หนวยงานตางๆ 

สาขาวิชา - สถานวิจัย 
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 3.  การประกันคุณภาพการศึกษาของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของหนวยงาน จึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ         
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และตัวบงชี้ของขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เปนเครื่องมือในการกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
พัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ โดยประกอบดวย 7 องคประกอบ 37 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน 
จุดที่ควรปรับปรุง โอกาส ในการพัฒนาและการปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

3.1 วัตถุประสงค 
1. เพื่อการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการ

และมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด 
2. เพื่อกระตุนเตือนใหมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่อง 
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ และใหไดขอมูลที่ชวย

สะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของ
หนวยงาน 

4. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย อันเปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
3.2 มาตรการ 
     เพือ่ใหการประกันคุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จึงไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อทําหนาที่

รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

2. ศึกษาองคประกอบ และตัวบงชี้ ที่จะนํามาใชในการประกันคุณภาพ 
3. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
4. ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ 
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน

คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในมิติตางๆ อยางตอเนื่อง 
8. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในเรื่องประกันคุณภาพ 



 16

3.3 การดําเนนิการ 
1. บุคลากรแตละคนปฏิบัติงานตามที่เขียนไวในคําบรรยายลักษณะงานและบันทึกไวเปน

หลักฐานเพื่อใชในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมิน 
2. บุคลากรในแตละฝายปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพและบันทึกไวเปนหลักฐาน เพื่อใชใน

การตรวจสอบและประเมิน 
3. คณะกรรมการการประกันคุณภาพปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสารและบันทึกไวเปนหลักฐาน  

เพื่อการตรวจสอบและการประเมิน 
4. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสารและบันทึกไว

เปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและการประเมิน 
 

4.  แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 กิจกรรม ชวงเวลา 
1. เขารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจองคประกอบและตัวบงชี้และรับทราบ ปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดจากการเก็บขอมูลตามตัวบงชี้และการทํารายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ของหนวยงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษาที่ผานมา  

มีนาคม 

2. ปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ถามี) และ
ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพภายในของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจํา  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

มีนาคม 

3. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยผานความเห็นชอบของคณะทาํงานประกนั
คุณภาพการศึกษาประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เมษายน-พฤษภาคม  

4. สงขอมูลขอเท็จจริงในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ใหกับงานประกันคุณภาพเพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับสถาบัน  

พฤษภาคม-มิถุนายน 

5. สงขอมูลใหฝายวิชาการ เพื่อใหสวน6.สงเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกตอง  พฤษภาคม-มิถุนายน 
6. สงรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ใหฝ ายวิชาการ  เพื่ อจัดส ง ให

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาลวงหนากอนที่จะมา
ประเมินระดับหนวยงานและระดับสถาบัน 

ภายในสัปดาหแรก 
ของเดือนกรกฎาคม 

7. ประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน  ปลายเดือนกรกฎาคม 
8. เขารวมประชุมกับฝายวิชาการและหนวยงานอื่นๆ เพื่อเตรียมความพรอม

รองรับการประเมินระดับสถาบัน 
ปลายเดือนกรกฎาคม 

9. ประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  กลางเดือนสิงหาคม 
10. นําเสนอผลที่ไดจากการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 

ตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Forum QA)  
กันยายน 
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5.  องคประกอบและตัวบงชี้ของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
 องคประกอบและตัวบงชี้ หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการ 
ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานสําหรับสงเสริมและกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ ซึ่งประกอบดวย 7 องคประกอบ 37 
ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 1.1   :    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

 และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้  :    กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :    สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินภารกิจหลักแตละดาน ตองคํานึงถึง
หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
มาตรฐานวิชาชีพ    ที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้นในการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้ง ตองคํานึงถึง    
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของสังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน 

และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี ้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต        
อยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 1.2   :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลติ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลอง    
กับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต        
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
 
การคํานวณ  :       
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

X 100 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.1  :   มีระบบและกลไกในการบรกิารวิชาการแกสังคม 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย            
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนด
เปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงาน ในการใหบริการวิชาการ   
แกสังคม มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของ
บุคลากร 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน        

การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.3  :    จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพฒันา 
                         และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลติ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :    กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/ชุมชน หมายถึง กิจกรรม/ 
โครงการที่หนวยงานไดจัดขึ้น เพื่อใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เชน การบริการหองสมุดเคลื่อนที่ การจัดสัมมนา การบรรยาย         
ทางวิชาการ การเปนที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน 

ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดจัดขึ้นเพื่อให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพใหนับเฉพาะโครงการ      
หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับกิจกรรมแทนโครงการได แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมี
วัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมเขารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําได       
ถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมคนที่แตกตางกัน 
 
หมายเหตุ  :     การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึง่โครงการ ใหสามารถนบั 

กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการนอยกวา 

3 กิจกรรม/โครงการ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 กิจกรรม/โครงการ 
มีการดําเนินการมากกวาหรือเทากับ 

5 กิจกรรม/โครงการ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.4  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลติ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพเปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมซึ่งถือเปนบทบาทของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอย
เพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจ จะพิจารณา 5 
ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพงึพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 
5. ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ 

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 ขึ้นไป 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1  :   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการปรับใช
ศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนน      
ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ   
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

   
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1  :    คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

จัดการและสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   คุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต   
ไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามีหนวยงานที่รับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแลอยาง
ใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของศูนย ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของ
ศูนย มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอยางสม่ําเสมอ พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงิน   
ที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษานําเสนอ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 

1. กรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

2. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการ
ประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ
ประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อยางนอย 7 วันกอนการประชุม     

4. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

5. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.2  :     ภาวะผูนําของผูบรหิารทุกระดับของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  
ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา คือ 
ผูบริหารทุกระดับ หากผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา
ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา
และกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของศูนยใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
 
เกณฑมาตรฐาน  :     ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของศูนยและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในศูนย 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการ    

ตามแผนอยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.3 :   มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวม    
องคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคน
ในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร 
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
   
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษารับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.4  :    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับ มีความพึงพอใจในการทํางาน 
องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู
กับองคกรตลอดไป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน        

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ          
สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

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



 28

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.5   :   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารและการเรยีนการสอน 

ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน 
ระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ     
พึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน 
ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.5   :   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารและการเรยีนการสอน 

ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน 
ระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ     
พึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน 
ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                       ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลติ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของศูนยในทางตรงหรือ
ทางออม การที่ศูนยจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณา
จากการที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มี
การประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดําเนินการ โดยมีชองทาง 
ในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และบุคคลภายนอก 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการเกี่ยวกับภารกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
อยางสม่ําเสมอ 

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ 
การใหบริการ การปรับปรุงระบบการจัดการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

4. มีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนด
ทิศทางนโยบายของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

5. บุคคลภายนอกมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมให
บุคคลภายนอกไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จ 
ในการทํางานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
เกณฑมาตรฐาน   :     ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอกอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 
เว็บไซต นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว    
อยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ      
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 
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เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.8  :    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบรหิาร  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   เพื่อใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และ
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา 
คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือ 
กลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน   :     ระดับ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน        
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.9  :    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบคุคล 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
หมายถึง ความสําเร็จที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน     
โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับ
หนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
4. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

ศูนยใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.10  :    ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

  แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
      ก.  บริการหองสมุด 
      ข.  บริการสื่อการศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  :    ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจาก
คา 5 ระดับ) ของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เนื่องจากการใหบริการของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 6 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรหองสมุด (เฉพาะบริการหองสมุด) 
2. ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
4. ความพึงพอใจดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 
6. ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ 

 
สูตรในการคํานวณ :    
 

คะแนนความคิดเห็นของผูตอบ 
จํานวนผูตอบทั้งหมด 

 
กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปที่ประเมิน ใหหาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการประเมินรวม  

ทุกครั้ง 
 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 
ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาทุกครั้งที่ประเมิน 

จํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปที่ประเมิน 
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ตัวอยาง  : 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกๆ 4 เดือน รวมการ
ประเมินตลอดป จํานวน 3 ครั้ง แตละครั้งมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอยาง และมีคาเฉลี่ยความ   
พึงพอใจรวมทุกรายการอยูในระดับ 4.11 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ประเมนิ ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ 
1 3.78 
2 4.02 
3 4.52 

คาเฉล่ียรวมของทุกครั้ง 4.11 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.2  :   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลอง
กับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสรางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
โดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชน ใหมั่นใจวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ             
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย   
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ศูนย และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน     

และภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.3  :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ยอย ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน มีการนําผล      
การประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
ระหวางบุคคลและหนวยงาน ตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนยและสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและสถาบันอื่นๆ  

   
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1  :   รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตองบดําเนินการของ 
                      มหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    งบดาํเนินการของหองสมุด หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน   คาใชสอย        
คาวัสดุหองสมุดและคาวัสดุสํานักงาน  คาใชจายในการพัฒนาระบบหองสมุด  คาสาธารณูปโภคเงินอดุหนุน 
และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) ในปนั้น ทั้งนี้ใหคดิตามปงบประมาณ 
                                   งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย  
คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน  และคาเสื่อมราคาโดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง)      
ในปนั้น ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

งบดําเนินการของหองสมุด 
งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

X 100 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 4 รอยละ 4 - รอยละ 7  มากกวาหรือเทากับรอยละ 8 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.2  :  รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนินการของศูนยบรรณสารและ 
                       สื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง   งบประมาณของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  และงบประมาณที่จัดสรรใหแกบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมการพัฒนา 
                                   งบดําเนินการของหองสมุด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย 
คาวัสดุหองสมุด และคาวัสดุสํานักงาน คาใชจายในการพัฒนาระบบหองสมุด คาสาธารณูปโภค เงินอดุหนุน 
และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 

 
งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

งบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 1  รอยละ 1 - รอยละ 2  มากกวาหรือเทากับรอย 3 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.3  :    รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :     ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง   หนาที่ที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description)  หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตําแหนง (Position 
Description) 
                       บุคลากร  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท 
                       การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง การศึกษาตอ การเขารวมประชุม/สัมมนา การฝกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันา 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 - รอยละ 69  มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.4  :  การจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู คือ การจัดบรรยากาศ การเรียนรูซึ่งจะชวย
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัย การนําขอมูล ความรู ที่มีอยูในแหลงการเรียนรูนั้นๆ มาจัดกระทําให
เปนระบบ จะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเขาไปใชบริการแหลงการเรียนรู ไดรับความรู มีเจตคติ และอาจจะ
สามารถนําความรูในแหลงการเรียนรูนั้นๆ ไปใชประโยชนได 
 
เกณฑมาตรฐาน  :     ขอ 

1. มีสถานที่ที่เปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดี่ยวและกลุม 
2. มีแสงสวางอยางพอเพียงตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐาน (ความเขมของแสงสวางไมตํ่ากวา  200  ลักซ) 
3. มีการจัดการใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรียนรู อาทิ การใชเครื่องปรับอากาศหรือมีการถายเท

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เปนตน 
4. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และการใหบริการที่ชัดเจน 
5. มีการจัดสถานที่ใหสวยงามและรมรื่น อาทิ การจัดสวนหยอม การตกแตงในรูปแบบตางๆ เปนตน  
6. มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบายๆ 
7. มีมุมศึกษาคนควา วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่เอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เชน      

ชุดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร เปนตน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 - 7  ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.5  :  การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและ 
                       สื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาจะชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนดีขึ้น  
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
2. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความปลอดภัยสุขอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
3. มีการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.6  :  รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดในปที่ประเมิน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดชวยพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เปนการลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อการทํางานที่มีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจเลือกมา
ประเมิน 1 บริการ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนขั้นตอนการใหบริการที่ลดลง 
จํานวนขั้นตอนการใหบริการทั้งหมด 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.7  :   จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :     กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ :    ชองทางการประชาสัมพันธ ไดแก  

1) สื่อสิ่งพิมพ เชน ปายประกาศ แผนพับ จุลสาร หนังสือติดตอราชการ จดหมายขาว เปนตน  
2) สื่อไมใชสิ่งพิมพ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กระดานขาว (Webboard)  เว็บบล็อก (Web Blog)  

เว็บทา (Portal) รายการวิทยุ รายการโทรทัศน วีดิทัศน โทรทัศน หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส และ
เสียงตามสาย เปนตน 

3) สื่อกิจกรรม เชน การประชาสัมพันธนอกสถานที่ (Road Show) 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวา 4 ประเภท  4 - 5 ประเภท  มากกวาหรือเทากับ 6 ประเภท 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.8  :  รอยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือ 
                       มีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :    ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :     งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานที่มีการศึกษาคนควา พัฒนาอยาง
เปนระบบ เพื่อแสวงหาคําตอบสําหรับปญหา หรือคําถามที่กําหนดไว หรือเพื่อแสวงหาความรูใหม ซึ่งใช
วิธีการดําเนินการตามหลักการทางวิชาการ ทั้งนี้ นับเฉพาะผลงานที่ดําเนินการสําเร็จ ในรอบปการประเมิน 
และมีการนําผลงานไปใชประโยชนในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการดําเนินงาน (โดยปรากฏหลักฐาน
การใชประโยชนในแหลงขอมูลตางๆ อาทิ เอกสารการประชุม บันทึกขอความ แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ) หรือมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ อาทิ การตีพิมพ เปนบทความวารสาร การนําเสนอในการประชุมวิชาการ การ
มอบรายงานการวิจัยใหแกหองสมุดอื่นๆ เพื่อนําออกใหบริการ ฯลฯ) 

                        บุคลากรหองสมุด หมายถึง บคุลากรสายวิชาชีพ เชน บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ 
นักจดหมายเหตุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่วิเคราะหระบบ เปนตน 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพร    
จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ปฏิบัติงานประจํา 

x 100 

 
  

ตัวอยาง  : 
ในรอบปการประเมินหองสมุดมีจํานวนงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ที่ดําเนินการสําเร็จ และนําไปใช

ประโยชน หรือมีการเผยแพร จํานวน 3 รายการ โดยมีบุคลากรประจํา (สายวิชาชีพ) จํานวน 25 คน จะไดรับ
คะแนนเทากับรอยละ 12 ดังนี้ 
 

3 x 100 
25 

= 12 

    
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 4 รอยละ 4 - รอยละ 7  มากกวาหรือเทากับรอยละ 8 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.9  :   รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :     ผลผลติ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :      กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  หมายถึง  กิจกรรมที่
หองสมุดจัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูรับบริการ เชน การแนะนําการใชหองสมุด การนําชม
หองสมุด การสาธิต  การอบรม และการบรรยายเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ  การสงเสริมใหผูใชบริการ  
เปนผูใฝรูใฝเรยีนตลอดชีวิต เปนตน   
                                      ผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม  หมายถึง  นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเต็มเวลา      
เปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 
                                     เปาหมาย หมายถงึ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทีก่ําหนดในแผนของแตละกิจกรรม 

 
สูตรในการคํานวณ  : 
 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่อยูรวมกิจกรรมเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่กําหนดในเปาหมายของแตละกิจกรรมในปที่ประเมิน 
x 100 

 
 
ตัวอยาง  : 

กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการใหหาคาเฉล่ียรวมทุก
กิจกรรม/โครงการ เชน หองสมุดจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปที่ประเมินรวม 5 รายการ แตละรายการกําหนด
จํานวนเปาหมายผูเขารวม และมีผูเขารวมจริง คาเฉล่ียที่ไดการคํานวณคิดเปนรอยละ 76.70 ในกรณี         
ที่หองสมุดจัดเฉพาะรายการที่ 1 จะคํานวณไดเปนรอยละ 80 

 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

เปาหมาย
ตามแผน 

(คน) 

เขารวมจริง 
(คน) รอยละ เขารวม ≥ 80% 

(คน) 
รอยละ 

(เทียบเปาหมายตามแผน) 

1 50 45 90.00 40 80.00 
2 70 60 85.71 56 80.00 
3 120 89 74.17 82 68.33 
4 300 300 100.00 250 83.33 
5 35 15 42.86 13 37.14 

รวม 575 509 88.52 441 76.70 
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เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 46 รอยละ 46 - รอยละ 75 มากกวาหรือเทากับรอยละ 76 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.10  :   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ 
                        การเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :     ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจาก
คา 5 ระดับ) ของผูรับบริการตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เขารวม 

                     กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการและ   
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทุกรายการ ใหหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทุก
กิจกรรม/โครงการ  
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิารทุกกิจกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปที่ประเมิน 

 
 
ตัวอยาง  : 

หองสมุดจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปที่ประเมินรวม 5 รายการ แตละรายการมีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจดังตัวอยาง และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกรายการอยูในระดับ 3.61 ดังนี้ 

 
กิจกรรม/โครงการ ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ 
         1 3.45 
         2 2.56 
         3 4.00 
         4 4.59 
         5 3.47 

คาเฉล่ียรวมทุกรายการ 3.61 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 3.00 3.00 - 3.99 มากกวาหรือเทากับ 4.00 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.11  :   ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :    ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแสดงถึงการที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงาน 
ที่จะบริหารทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ตัวอยาง  : 

ในรอบปการศึกษาที่ไดรับการประเมิน  หองสมุดมีสมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 
20,000 คน และมีปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 400,000 รายการ ดังนั้นจึงมีปริมาณการยืม
เทากับ 20 รายการตอ 1 คน 
 
สูตรในการคํานวณ  :  
 

ปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวา 11 รายการ  11 - 30 รายการ  มากกวาหรือเทากับ 31 รายการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.12  :   รอยละของขอรองเรียนทีไ่ดรับการแกไข 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  

 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ขอรองเรียน หมายถงึ  รายการที่ผูรับบริการเสนอใหปรับปรุง  และรายการประเมิน           
ที่ผูรับบริการมคีวามพงึพอใจนอย (คาเฉล่ียความพึงพอใจที่ตํ่ากวา 2.51 เทยีบจากคา 5 ระดับ) 

                   การแกไขขอรองเรียน  หมายถึง  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รายการประเมิน          
ที่ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจนอย ซึ่งสมควรไดรับการแกไข และที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถ
ดําเนินการแกไขเองได 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
   

ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข    
ขอรองเรียนทั้งหมด 

x 100 

 
 
ตัวอยาง  : 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการดวยวิธีการตางๆ อาทิ ตูรับฟง
ความคิดเห็น หนังสือรองเรียน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด ฯลฯ จํานวน 10 รายการ โดยศูนยได
ดําเนินการแกไขขอรองเรียน จํานวน 6 รายการ จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ (จากการ
ประเมินทุกครั้ง) พบวามีรายการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอย (ตํ่ากวา 2.51) จํานวนรวม 8 รายการ (ที่ไม
ซ้ํากับขอรองเรียนที่ไดรับ 10 รายการขางตน หากซ้ํากันใหนับครั้งเดียว) โดยศูนยไดดําเนินการแกไข
รายการที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยจํานวน 5 รายการ รวมจํานวนขอรองเรียน 18 รายการ สามารถแกไข
ได 11 รายการ จะไดรับคะแนนเทากับรอยละ 61.1 ดังนี้ 
 

(6+5) x 100   
(10+8) 

= 61.1 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 70  รอยละ 70 - รอยละ 89  มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.13  :   การใหบรกิารเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 
 ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หมายถึง การพัฒนาการ
ดําเนินการใหบริการ โดยลดขั้นตอนของการดําเนินงานที่ซ้ําซอนหรือลดขั้นตอนของการดําเนินงานใหสั้นลง
และ/หรือการรวมบริการหลายๆ อยางไว ณ ที่แหงเดียวโดยผูใชบริการไมตองไปติดตอขอใชบริการ ณ จุด
บริการหลายแหง สงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ในการขอรับบริการ รวมทั้ง
สามารถเพิ่มความพึงพอใจ และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะตองผานกระบวนการ ดังนี้ 
1) มีการทบทวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอน 2) มีการออกแบบระบบการทํางานใหม 3) มีการดําเนินการตาม
ระบบงานที่ออกแบบ 4) มีการปรับเปนระบบการทํางานประจํา และ 5) มีการติดตามประเมินผล 
 
ตัวอยาง  : 
 หองสมุดมีการทบทวน การใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา ซึ่งปกติผูรับบริการจะมา
ติดตอที่เคานเตอรบริการตอบคําถาม เพื่อขอใหบรรณารักษสืบคนรายชื่อบทความวารสารที่ตองการ 
หลังจากไดรับรายชื่อบทความวารสารแลว ผูรับบริการจะตองไปคนหาบทความวารสาร  ที่ชั้นวารสาร แลว
นําไปถายเอกสารดวยตนเอง ซึ่งเมื่อทบทวนแลวพบวาผูใชบริการบางสวนประสบปญหาในการคนหา
บทความวารสารจากชั้นบริการวารสาร อีกทั้งเสียเวลาในการนําบทความวารสารไปถายเอกสารดวยตนเอง
ยังจุดบริการตางๆ หองสมุดจึงไดมีการออกแบบระบบการทํางานใหม คือ รวมจุดบริการตอบคําถามและชวย
การคนควา และบริการสําเนาบทความวารสารไว ณ จุดเดียวกัน โดยนัดหมายเวลาใหผูรับบริการมารับ
บทความวารสารที่ตองการ ไดที่เคานเตอรบริการตอบคําถาม หรือสงไปใหยังสํานักวิชา/หนวยงานตางๆ 
ทั้งนี้บรรณารักษจะประสานงานกับผูใหบริการวารสารใหดําเนินการคนหาบทความวารสารและสงไป      
ถายเอกสารให   
 เมื่อออกแบบระบบการทํางานใหมและปรับเปนระบบงานประจําแลว และหองสมุดมีการติดตาม
ประเมินผลใหเปนบริการที่อํานวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลาใหแกผูรับบริการ หากดําเนินการ    
ไดครบตามขั้นตอนเหลานี้ จึงจะนับเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 1 บริการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2 - 3 บริการ  มากกวาหรือเทากับ 4 บริการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.14  :    จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ดําเนินการโดยผูรับบริการไมไดรองขอหรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเปนบริการและกิจกรรม
หลัก และ/หรือบริการและกิจกรรมเสริม ซึ่งมีวัตถุประสงคในการดําเนินการเพื่อเปนอีกทางเลือกที่จะชวยให
ผูรับบริการมีความสะดวกในการรับบริการหรือรับขาวสารจากศูนยที่ เปนประโยชนตอผู รับบริการ               
โดยดําเนินการในรูปแบบการเขาถึงผูรับบริการโดยตรงทั้งในและนอกสถานที่หรือการใหบริการผาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 
 
ตัวอยาง  : 

1. บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery) ถึงผูรับบริการตามความสนใจหรือความตองการ           
ของผูรับบริการทั้งในรูปแบบการนําสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือนําการสงเอกสารฉบับพิมพ  

2. บริการนอกสถานที่ เชน การทําบัตรสมาชิก บริการตอบคําถามและชวยการคนควา การฝกอบรม     
การแนะนําบริการใหม การสาธิตวิธีการใชฐานขอมูล การจัดนิทรรศการสงเสริมการใชบริการ เปนตน 

3. การแจงขาวสารตามความสนใจหรือตามภารกิจของผูรับบริการ เชน การรวบรวมรายการเอกสาร
ใหมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
การแจงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม การแนะนําบริการใหมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

4. การแจงขาวสารเพื่อรักษาผลประโยชนของผูรับบริการ เชน การสง SMS แจงเตือนใหมารับหนังสือ
จอง หรือการแจงเตือนกรณียังมีรายการคางสงหนังสือหรือสงหนังสือเกินกําหนดเวลาดวยชองทาง
ตางๆ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) โทรศัพท เปนตน 

5. กิจกรรมสรางความประทับใจผูรับบริการ เชน การจัดสงของที่ระลึกในโอกาสตางๆ แกผูรับบริการ 
เชน ยอดนักอานประจําเดือน/ปจําแนกตามกลุมผูใช การอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการภายใน          
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในการคนหาสารสนเทศที่ผูใชตองการ 
ฯลฯ 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 1 - 2 บริการ  จํานวน 3 - 6 บริการ  มากกวาหรือเทากับ 7 บริการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.15  :   รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น 
 
ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปปจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปที่ผานมา มีหนวยนับเปนครั้งตอคนตอฐาน 

                  ฐานขอมูลที่จัดซือ้ หมายถึง ฐานขอมูลที่หองสมุดจัดซื้อเอง หรือจัดซือ้ในลักษณะภาคี
ความรวมมือ หรือจัดซื้อโดยหนวยงานที่ใหการสนับสนุนกิจการใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตน 
                   ผูรับบริการ  หมายถึง นักศึกษา อาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น = ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน - ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน 

ในปปจจุบัน  ในปที่ผานมา 
ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐานในปที่ผานมา 

x 100 

 
ตัวอยาง  : 

ในป พ.ศ. 2549 หองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีจํานวนผูรับบริการ 8,000 คน จัดซื้อ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 11 ฐาน มีผูรับบริการฐานขอมูลในปดังกลาวทั้งสิ้น 
128,000 ครั้ง โดยเมื่อป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยแหงนี้มีจํานวนผูรับบริการ 6,500 คน และหองสมุดจัดซื้อ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจํานวน 10 ฐาน มีผูรับบริการฐานขอมูล 85,000 ครั้ง   
 

รอยละที่เพิ่มขึน้  = (128,000/(8,000 x 11)) - (85,000/(6,500 x 10) 
 (85,000/6,500 x 10) 

x 100 

= (1.45 - 1.31) 
 1.31 

x 100 

=  10.69 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1 - รอยละ 4  มากกวาหรือเทากับรอยละ 5 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.16  :    จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 

 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    บริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใน
รูปแบบออนไลนผานทางเว็บไซตหรือระบบเครือขายสารสนเทศ ใหนับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส 1 
ระบบ เปน 1 บริการ ทั้งนี้ไมรวมบริการหรือชุดคําสั่งพื้นฐาน (Module) ที่เปนสวนหนึ่งของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 
 
ตัวอยาง  : 

1. การบริการตอบคําถามออนไลนดวยวิธีการตางๆ  เชน เว็บบอรด ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส SMS 
Chat เปนตน 

2. การจัดนิทรรศการออนไลน 
3. การแนะนําการใชบริการสารสนเทศผานทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
4. การจัดทําบทเรียนชวยสอนออนไลน (Online Tutorial) 
5. การแจงรายชื่อหนังสือใหมที่ไดรับผานทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
6. การจัดทําแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form) ประเภทตางๆ เชน การขอใชบริการนําสงเอกสาร 

(Document Delivery) การขอหมายเลข ISBN เปนตน ซึ่งแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสดังกลาวนี้ ถามี
วัตถุประสงคในการใชที่แตกตางกันใหนับเปน 1 บริการ 

7. การใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารสนเทศในลักษณะ Meta Search คําคน 1 
คําคน สามารถคนไดจากฐานขอมูลตางๆ 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 1 - 2 บริการ  จํานวน 3 - 6 บริการ  มากกวาหรือเทากับ 7 บริการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.17  :   จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรในหองสมุดตอผูรับบริการตอวัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :     ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาจัดใหบริการแกผูรับบริการทั้งหมด ไมรวมเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบุคลากร 

                  ผูรับบริการตอวัน หมายถึง จํานวนเฉลี่ยของผูรับบริการทั้งป   
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนเฉลี่ยของผูรับบรกิารตอวันทั้งป 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูรับบริการ 

 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
1 เครือ่งตอคน มากกวา 20 คน  1 เครือ่งตอ 11 - 20 คน  1 เครื่องตอคนนอยกวาหรอืเทากับ 10 คน 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.18  :    ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณและระบบเครือขายภายใน              
                          ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาที่ใหบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    การบํารุงรักษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใหบริการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพกอนที่เครื่องจะหมดอายุการใชงาน โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความ
เสียหาย ที่ทําใหเครื่องไมสามารถใชงานได เมื่อพบแลวหากสามารถซอมบํารุงเองไดใหดําเนินการแกไขทันที
หากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกี่ยวของดําเนินการสงซอมตอไป เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 

1. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย 
2. การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมีความรวดเร็ว 
3. มีการบํารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน 
4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
5. มีบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.19  :    ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :     การบํารุงรักษา หมายถึง มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความเสียหายที่ทําใหเครื่องไมสามารถใชงานได 
กระบวนการซอมบํารุงที่สามารถตรวจสอบ ติดตามได 
               อายุการใชงาน หมายถึง ระยะเวลาการใชงานของโสตทัศนูปกรณมีระยะเวลา 3 - 5 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :     ขอ 

1. มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณใหสามารถใชงานไดเปนปกติทุกวัน 
2. มีกระบวนการบํารุงรักษา ปองกันโสตทัศนูปกรณเปนประจํา (รายเดือน, รายไตรมาส)  
3. มีการสํารวจความเพียงพอและอายุการใชงานของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
5. มีการวางแผนและพัฒนาการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพื่อการบริการและทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช

งานมากกวาเกณฑการใชงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ  มีการดําเนินการครบทุกขอ  
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6.  สรุปองคประกอบและตัวบงชี้ของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1  มกีารกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
                แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ 
                ดาํเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

ตัวบงชี้ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี้ 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี้ 5.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
                ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  
                ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 
 

ตัวบงชี้ 5.4  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  
ตัวบงชี้ 6.1  มรีะบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี้ 7.1  คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล 
                ในการบริหารจดัการและสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล  

ตัวบงชี้ 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
ตัวบงชี้ 7.3  มกีารพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู  
ตัวบงชี้ 7.4  มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา 
                 ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
                ในการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ 7.8  มกีารนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร  
ตัวบงชี้ 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
                สูระดับบุคคล  

ตัวบงชี้ 7.10  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบรกิารศูนยบรรณสารและ 
                  สื่อการศึกษาแบบรวมบริการประสานภารกิจ 

ก. ดานบริการหองสมุด 
ข. ดานบริการสื่อการศึกษา 

 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  
ตัวบงชี้ 8.2  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน  
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องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบงชี้ 9.1  มรีะบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 
                กระบวนการบรหิาร 

 

ตัวบงชี้ 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบรกิารศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.1  รอยละของงบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตอ 
                  งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย  

ตัวบงชี้ 12.2  รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนินการของ 
                  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ 12.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  
ตัวบงชี้ 12.4  การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  
ตัวบงชี้ 12.5  การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของ 
                  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

ตัวบงชี้ 12.6  รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดในปที่ประเมิน  
ตัวบงชี้ 12.7  จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ  
ตัวบงชี้ 12.8  รอยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการของบุคลากรศูนยบรรณสาร 
                  และสื่อการศึกษาที่นําไปใชประโยชนหรือมกีารเผยแพรเทยีบกับจํานวน 
                  บุคลากร 

 

ตัวบงชี้ 12.9  รอยละของผูรบับริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ 
                  และการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตัวบงชี้ 12.10  ระดับความพึงพอใจของผูรบับริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรู 
                    สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตัวบงชี้ 12.11  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม  
ตัวบงชี้ 12.12  รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข  
ตัวบงชี้ 12.13  การใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service)  
ตัวบงชี้ 12.14  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service)  
ตัวบงชี้ 12.15  รอยละของปรมิาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึน้  
ตัวบงชี้ 12.16  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services)  
ตัวบงชี้ 12.17  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองสมุดตอผูรับบริการตอวัน  
ตัวบงชี้ 12.18  ประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพิวเตอร โสตทศันูปกรณและระบบ 
                    เครือขายภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาที่ใหบริการ  

ตัวบงชี้ 12.19  ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ  
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หมายเหตุ         หมายถึง  ตัวบงชี้หลักของมหาวิทยาลัยที่หนวยงานควรม ี
        หมายถึง  ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR 
       หมายถงึ ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR 
     หมายถึง  ตัวบงชี้คุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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