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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเปนมา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปดทําการ ณ อาคารบรรณสาร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึ่ง
อาคารบรรณสารนี้เปนอาคารที่ใชประกอบพิธีวางศิลาฤกษการกอสรางอาคารตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดบริการหองสมุดและ
สื่อการศึกษาเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  ซึ่งตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงานศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดมีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยเริ่มนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชในการดําเนินงานหองสมุดและใหบริการแกผูใชเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2537 เปนตนมา และในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดเปดใหบริการ
ยืม-คืนดวยตนเองและตอมาขยายจุดรับคืนดวยตนเองทั่วมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 6 จุด รวมเปน 7 จุด  เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ. 2554 สําหรับอาคารบรรณสารหลังที่สองไดกอสรางขึ้นในป พ.ศ.2551 เพื่อขยายพื้นที่การ
ใหบริการแกผูใชไดอยางทั่วถึงและเปดใหบริการในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554 

ผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ต้ังแตป 
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน มีดังนี้ 

 
1.  รองศาสตราจารย ดร.องคการ อินทรัมพรรย    

• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 23 เมษายน พ.ศ. 2536 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2536 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา โกรดิ     
• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  

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

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
ต้ังแตวันที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2542 - 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 

4.  อาจารย ดร.นฤมล รักษาสุข  
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ต้ังแตวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2543 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2546       
• ดํารงตําแหนงรกัษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   

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

ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ถงึปจจุบัน 
6.  อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ต้ังแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 - 1 เมษายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน 

 
2.  ปรัชญา  
 แหลงความรูล้าํเลิศ กอเกิดปญญา พัฒนางานวิจัย 
 
3.  ปณิธาน 
 พรอมใช พรอมบริการ ทันเวลา ทันความตองการ 
 
4.  วิสัยทัศน 

เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
 
5.  พันธกิจ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามุงพัฒนาขีดความสามารถใหเปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศ 
สื่อการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ เพื่อสงเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 

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

และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
6.  โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

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

  
   
 
           
 
 
 
 

            
           
 
 
 
 
 
       
 

หัวหนาฝายธุรการ 
 

หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาฝายบริการสื่อการศึกษา

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

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา 
- งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
 

- งานบริการทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- งานบริการสืบคนสารสนเทศ 
- งานบริการยืม-คืนระหวาง 
  หองสมุด 

- งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- งานบริการคอมพิวเตอร 
  เพื่อการสืบคนในหองสมุด 
- งานระบบวิดีโอออนดีมานต 
- งานพัฒนาซอฟทแวร 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
- งานบริการเอกสารกลาง 
- งานบริการกราฟกและศิลปกรรม

หัวหนาฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 

- 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  
• ใหบริการคนหาสารสนเทศที่ผู ใชบริการตองการจากแหลง
สารสนเทศตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหองสมุด 
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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. ฝายบริการ
ส่ือการศึกษา 

1) งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
• บริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอนในหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

• บริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการประชุม 
• บริการเคลือบพลาสติกเคลือบเอกสาร บัตรตางๆ 
• ตรวจสอบ บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2) งานบริการเอกสารกลาง 
• สําเนาเอกสารประกอบการเรียน   การสอน ตํารา ขอสอบ และ
เอกสารงานธุรการ 

• ประสานงานการจัดจางพิมพเอกสารรูปเลม 
3) งานบริการกราฟกและศิลปกรรม 

• เขียนปายประชุม ปายประชาสัมพันธตางๆ 
• ออกแบบสติ๊กเกอร ตัดสติ๊กเกอร และติดปายสติ๊กเกอร   
    

6. 
 
 

ฝายสงเสริมการรู 
สารสนเทศ 

1)   งานสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ  
• บริการใหการศึกษาแกผูใช เปนการสอนการเขาถึงสารสนเทศ
ใหแกนักศึกษา คณาจารย และพนักงาน ไดแก การใช SUTCat 
(OPAC) และการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนเฉพาะสาขาวิชา 

• อบรมการใชโปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการรายการอางอิง 
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชและการรูสารสนเทศ  
ไดแก ประชาสัมพันธฐานขอมูลดวยสื่อรูปแบบตางๆ จัดทํา
โปสเตอรแนะนําฐานขอมูลออนไลน จัดทําจดหมายขาว“SET 
Corner ขอบอก” จัดทําจดหมายขาว “นําเรื่องมาเลา นําขาวมา
บอก”  จัดทําชุดคูมือการเขาถึงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  จัดทํา
วีดิทัศนแนะนําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และจัดทําวีดิทัศน
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
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ลําดับ งาน/ฝาย/หรือชื่ออื่น ความรับผิดชอบ 
• จัดกิจกรรมแนะนําและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
จัดแสดงหนังสือใหม จัดแสดงหนังสือที่นาอานจาก SET Corner 
จัดแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัล จัดฉายภาพยนตร จัดฉายภาพยนตร
กลางแจง จัดนิทรรศการและปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุด 

2)  งานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
• จัดทําฐานขอมูลสถิติ 
• วิเคราะหและประมวลผลสถิติเพื่อการพัฒนางาน 
• วิจัยสถาบัน / สํารวจความพึงพอใจ 

3)  งานประชาสัมพันธ 
• ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชม 
• กิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบาน” 
• จัดทําสื่อประสม “1 นาทีกับศบส.” 

 

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

4) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการคนหาสารสนเทศตาม
ความตองการของผูใชใหคําแนะนําการสืบคนสารสนเทศ รวมทั้งชวยรวบรวม
บรรณานุกรมเฉพาะเรื่องตามความตองการของผูใช 

5) บริการยืม-คืน เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศออกไปใชนอกหองสมุดได ซึ่งเปนการสนับสนุนใหผูใชไดศึกษา  
เรื่องที่ตองการอยางเต็มที่ การยืม-คืนนี้ ผูใชสามารถดําเนินการดวยตนเอง    
ณ อาคารบรรณสาร หรือดําเนินการผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ (แจงความ
ตองการยืมขอยืมตอ ขอใชบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ) รวมทั้งสงคืน   
ตัวเลม ณ ตูรับคืนตามจุดที่กําหนดไดโดยไมตองเดินทางมาอาคารบรรณสาร 

6) บริการยืมระหวางหองสมุด เปนบริการที่ชวยใหผูใชไดรับเอกสารและสําเนา
เอกสารที่ไมมีจัดเก็บและใหบริการ ณ ศูนยบรรณสารฯ โดยศูนยบรรณสารฯ 
จะเปนผู ติดตอขอยืมหรือขอทําสําเนาจากหองสมุดอื่นทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยผูใชบริการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามที่เกิดขึ้น 

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

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

9) บริการจอง เปนบริการที่จัดใหสําหรับผูใชที่ตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ    
ที่ผูอื่นไดขอยืมไปแลวและยังไมสงคืน ซึ่งผูจองสามารถทําการจองดวย
ตนเองผานระบบ SUTCat (OPAC) 

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

11) บริการเผยแพรบทเรียนคําสอนบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ ใหบริการ
เผยแพรบทเรียนคําสอนที่คณาจารยสอนในหองเรียน บนเว็บไซตของ       
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา 
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12) บริการพิมพผลการคนคืนจากอินเตอรเน็ต ฐานขอมูล และโปรแกรม        
MS Office เปนการจัดเตรียมเครื่องพิมพ ใหผูใชสามารถสั่งพิมพไดดวย
ตนเอง โดยเสียคาใชจาย กระดาษ A4 ขาว-ดํา หนาละ 1 บาท กระดาษ A4 
สี หนาละ 1 บาท 

13) บริการถายเอกสาร ใหบริการสําเนาหนังสือ/เอกสารที่ผูใชตองการหรือ
เอกสารที่ไมอนุญาตใหยืมตัวเลมออกจากหองสมุด 

14) บริการรับแจงความตองการใชบริการผานเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกคณาจารย ในการขอใชบริการ โดยมิตองเดินทาง
มายังอาคารบรรณสาร แบบแจงขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดแบบแจง
การสํารองหนังสือเพื่อประกอบ การเรียนการสอนประจํารายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา แบบแจงสั่งซื้อหนังสือ/วัสดุการศึกษา เมื่อตองการใหศูนย
บรรณสารฯ จัดหาหนังสือ/วัสดุการศึกษาเขาหองสมุด แบบแจงขอใชบริการ
โสตทัศนูปกรณอาคารเรียนรวม 

 7.2.2 บริการสื่อการศึกษา 
ก. บริการสื่อโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนและกิจกรรมประชุมสัมมนาของ

มหาวิทยาลัย 
ข. บริการสื่อกราฟกและศิลปกรรม 

1) จัดทําขอความตัวอักษรสติ๊กเกอร 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. บริการสารคดี ภาพยนตร และวิดีโอตามประสงค (Video on Demand) ซึ่งวีดิโอ
ตามประสงคเปนการนําบทบรรยายของคณาจารย ในหองเรียนขนาดใหญวางบน
เว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ เพื่อใหนักศึกษาทบทวนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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8.  บุคลากร 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 57 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2553) 
 

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

ฝายธุรการ 4 คน 1 3 - 
ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11 คน 4 5 2 
ฝายบริการสารสนเทศ 11 คน 9 2 - 
ฝายบริการสื่อการศึกษา 23 คน 21 2 - 
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 คน 1 3 - 
ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 4 คน - 3 1 

รวม 57 คน 36 18 3 
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บทที่ 2   
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 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 
  เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น คือ เปนระบบ 
บริหารแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ดังนั้นโครงสร างของการประกันคุณภาพการศึกษา ถือวา  
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแลดานวิชาการ อาศัยโครงสรางปกติ
ทั้งหมดทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน เปนผู
ควบคุมการบริหารจัดการภายในสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกรกลางที่ทํา
หนาที่เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเปนคณะกรรมการจัดแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย แต
เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภา
วิชาการเปนผูพิจารณากลั่นกรองเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝาย
วิชาการ     เปนผูรับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการจัดองคกร
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

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 ซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา ผูแทนจากฝายตางๆ  คณะทํางานประกันคุณภาพศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัย และตัวบงชี้ของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ
ดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ โดยประกอบดวย 7 
องคประกอบ 29 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและ
การปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

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 
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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       ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา และคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

มีนาคม 

3. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เมษายน-พฤษภาคม  

4. สงขอมูลขอเท็จจริงในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ใหกับงานประกันคุณภาพเพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับสถาบัน  

พฤษภาคม-มิถุนายน 

5. สงขอมูลใหฝายวิชาการ เพื่อใหสวนสงเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกตอง  พฤษภาคม-มิถุนายน 
6. ส งรายงานการประเมินตนเอง  (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 2553 

ตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Forum QA)  
กันยายน 
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5.  องคประกอบและตัวบงชี้ของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
 องคประกอบและตัวบงชี้ หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการ 
ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานสําหรับสงเสริมและกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ ซึ่งประกอบดวย 7 องคประกอบ 29 
ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 1.1   :    กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี้   :    มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดาน ตองคํานึงถึงหลักการ
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้นในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
การพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้ง ตอง
คํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 

เกณฑมาตรฐาน   :    ขอ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับศูนยไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 1. พัฒนา จัดหา 

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2. บริการและสงเสริมการรูสารสนเทศแกชุมชนมหาวิทยาลัยและ
สังคมโลก 3.  บริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย  และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 4. พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.5   :   หองสมุด อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ :   หองสมุดจัดบริการในเรื่องการบริการสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียน เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมที่สวยงามและเปนประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ขอ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เครื่อง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ  
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบ

และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.1  :   ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย            
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนด
เปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงาน ในการใหบริการวิชาการ   
แกสังคม มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของ
บุคลากร 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการใหบริการและการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการใหบริการ 

การเรียนการสอน และการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการใหบริการ การ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 6.1  :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
ตามจุดเนนของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

สนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

สนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
   
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1  :    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
  
ชนิดของตัวบงชี ้  :    กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   :   ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอความเจริญกาวหนาของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
คือ ผูบริหารทุกระดับ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รัก
ความกาวหนาดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของศูนยใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
 
เกณฑมาตรฐาน  :     ขอ 

1. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน 
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ประเมินผลการบริหารงานของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.2  :   มีการพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูสถาบันการเรียนรู 
 
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  :    ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามแผนกลยุทธของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 



 24

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ก. การบริหารจัดการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน 
ระดับศูนยเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ     พึงพอใจ
ของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจน
เปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ขอ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครอืขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ข. การเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน 
ระดับศูนยเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ศูนย เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ     พึงพอใจของผูใช มี
ระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่
มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    ขอ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามพันธกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครอืขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.4  :    ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   เพื่อใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และ
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) 
ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได ประเมินได 
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือ กลยุทธเปน
สําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน   :     ขอ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน        
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษารวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.5  :    ความพึงพอใจของผูรับบริการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 

      ก.  บริการหองสมุด 
      ข.  บริการสื่อการศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้   :    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  คะแนน 4 คะแนน 5 
คะแนน 1.00 - 1.50 คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน 4.51 – 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ประเมนิ ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ 
1 3.78 
2 4.02 
3 4.52 

คาเฉล่ียรวมของทุกครั้ง 4.11 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสรางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   
โดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชน ใหมั่นใจวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ต้ังแตระดับฝายหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามตัวอัตลักษณของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบที่
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเกี่ยวของ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
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  : 
 

งบดําเนินการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

X 100 

 
 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวารอยละ 2 รอยละ 2 – 3 รอยละ 4 – 5 รอยละ 6 – 7 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 8 ขึ้นไป 
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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  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1 – 1.99 รอยละ 2 – 2.99 รอยละ 3 – 3.99 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 4 ขึ้นไป 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.3  :    รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง หนาที่ที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือรายละเอียดภาระงานเฉพาะตําแหนง (Position 
Description) 
                       บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท 
                       การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาตอ การเขารวมประชุม/สัมมนา การฝกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันา 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 – 59  รอยละ 60 – 69 รอยละ 70 – 79 มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 80 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.4  :  การจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู คือ การจัดบรรยากาศการเรียนรูซึ่งจะชวย
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัย การนําขอมูล ความรู ที่มีอยูในแหลงการเรียนรูนั้นๆ มาจัดใหเปน
ระบบ จะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเขาใชบริการแหลงการเรียนรู ไดรับความรู มีเจตคติที่ดี และอาจจะสามารถ
นําความรูในแหลงการเรียนรูนั้นๆ 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  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 – 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีมากกวาหรือ
เทากับ 7 ขอ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.5  :  การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและ 
                       สื่อการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาจะชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนที่ดีขึ้น  
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
2. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความปลอดภัยสุขอนามัยและ

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

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอแรก 
มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 
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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  คะแนน 4 คะแนน 5 
นอยกวารอยละ 20 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 - 39 รอยละ 40 - 49 มากกวารอยละ 50 
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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  คะแนน 4 คะแนน 5 
นอยกวา 4 ชองทาง 4 ชองทาง 5 ชองทาง   6 ชองทาง มากกวาหรือเทากับ 

      7 ชองทาง 
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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  คะแนน 4 คะแนน 5 
นอยกวารอยละ 4 รอยละ 4 - 5 รอยละ 6 - 7   รอยละ 8 - 9  มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 10 
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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 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเปนเวลาไม
ตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
                                     เปาหมาย หมายถงึ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทีก่ําหนดในแผนของแตละกิจกรรม 

 
สูตรในการคํานวณ  : 
 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่อยูรวมกิจกรรมเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแตละกิจกรรมในปที่ประเมิน 
x 100 

 
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการใหหาคาเฉล่ียรวมทุก

กิจกรรม/โครงการ 
 
ตัวอยาง  : 

หองสมุดจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปที่ประเมินรวม 5 รายการ แตละรายการกําหนดจํานวน
ผูเขารวม และมีผูเขารวมจริง คาเฉลี่ยที่ไดการคํานวณคิดเปนรอยละ 76.70 ในกรณี ที่หองสมุดจัดเฉพาะ
รายการที่ 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 
 



 40

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวารอยละ 45 รอยละ 46 – 60 รอยละ 61 – 75 รอยละ 76 – 90 มากกวารอยละ 90 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.10  :   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ 
                        การเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :     ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจาก
คา 5 ระดับ) ของผูรับบริการตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เขารวม 
 
สูตรในการคํานวณ  : 
  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิารทุกกิจกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปที่ประเมิน 

 
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการและมีการประเมินความ

พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทุกรายการ ใหหาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจรวมทุกกิจกรรม/โครงการ  
 
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  คะแนน 4  คะแนน 5  
คะแนนเฉลี่ย  
1.00 – 1.50 

คะแนนเฉลี่ย  
1.51 – 2.50 

คะแนนเฉลี่ย  
2.51 – 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  
3.51 – 4.50 

คะแนนเฉลี่ย  
4.51 – 5.00 

 



 42

 
องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.11  :   ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :    ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแสดงถึงการที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงาน 
ที่จะบริหารทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
สูตรในการคํานวณ  :  
 

ปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตัวอยาง  : 

ในรอบปการศึกษาที่ไดรับการประเมิน  หองสมุดมีสมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศได จํานวน 
20,000 คน และมีปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 400,000 รายการ ดังนั้นจึงมีปริมาณการยืม
เทากับ 20 รายการตอ 1 คน 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

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

ปริมาณการยืม 
11 – 20 รายการ 

ปริมาณการยืม 
21 – 30 รายการ 

ปริมาณการยืม 
31 – 40 รายการ 

ปริมาณการยืมมากกวา
หรือเทากับ 41 รายการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.12  :   รอยละของขอรองเรียนทีไ่ดรับการแกไข 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  

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

                   การแกไขขอรองเรียน หมายถึง การดําเนินการแกไขขอรองเรยีน/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 และจากผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ (จาก
การประเมินทุกครั้ง) พบวามีรายการที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอย (ตํ่ากวา 2.51) จํานวนรวม 8 รายการ (ที่
ไมซ้ํากับขอรองเรียนที่ไดรับ 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  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวารอยละ 70 รอยละ 70 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 99 รอยละ 100 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.13  :   จํานวนการใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 
 ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หมายถึง การพัฒนาการ
ดําเนินการใหบริการ โดยลดขั้นตอนของการดําเนินงานที่ซ้ําซอนหรือลดขั้นตอนของการดําเนินงานใหสั้นลง
และ/หรือการรวมบริการหลายๆ อยางไว ณ ที่แหงเดียวโดยผูใชบริการไมตองไปติดตอขอใชบริการ ณ จุด
บริการหลายแหง สงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการขอรับบริการ รวมทั้ง
สามารถเพิ่มความพึงพอใจ และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะตองผานกระบวนการ ดังนี้ 
1) มีการทบทวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอน 2) มีการออกแบบระบบการทํางานใหม 3) มีการดําเนินการตาม
ระบบงานที่ออกแบบ 4) มีการปรับเปนระบบการทํางานประจํา และ 5) มีการติดตามประเมินผล 
 
ตัวอยาง  : 
 หองสมุดมีการทบทวน การใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา ซึ่งปกติผูรับบริการจะมา
ติดตอที่เคานเตอรบริการตอบคําถาม เพื่อขอใหบรรณารักษสืบคนรายชื่อบทความวารสารที่ตองการ 
หลังจากไดรับรายชื่อบทความวารสารแลว ผูรับบริการจะตองไปคนหาบทความวารสารที่ชั้นวารสาร 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  คะแนน 4  คะแนน 5  
จํานวน 1 บริการ จํานวน 2 บริการ จํานวน 3 บริการ จํานวน 4 บริการ จํานวนมากกวาหรือ

เทากับ 5 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               
โดยดําเนินการในรูปแบบการเขาถึงผูรับบริการโดยตรงทั้งในและนอกสถานที่หรือการใหบริการผานระบบ
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  คะแนน 4  คะแนน 5  
จํานวน 1 – 2 

บริการ 
จํานวน 3 – 4 

บริการ 
จํานวน 5 – 6 

บริการ 
จํานวน 7 – 8 

บริการ 
จํานวนมากกวาหรือ
เทากับ 9 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  : 
 

ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน - ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน 
ในปปจจุบัน  ในปที่ผานมา 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น = 

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  คะแนน 4  คะแนน 5  
นอยกวา 
รอยละ 1 

รอยละ  
1.00 – 2.99 

รอยละ  
3.00 – 4.99 

รอยละ  
5.00 – 6.99 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 7 
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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 หากแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงค
ในการขอใชบริการหลายรายการแตอยูในแบบฟอรมเดียวกันใหนับเปน 1 บริการ 

7. การใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารสนเทศในลักษณะ Meta Search คําคน 1 
คําคน สามารถคนไดจากฐานขอมูลตางๆ 

 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

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

บริการ 
จํานวน 3 – 4 

บริการ 
จํานวน 5 – 6 

บริการ 
จํานวน 7 – 8 

บริการ 
จํานวนมากกวาหรือ
เทากับ 9 บริการ 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.17  :   จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรในหองสมุดตอผูรับบริการตอวัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :     ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาจัดใหบริการแกผูรับบริการทั้งหมด ไมรวมเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบุคลากร 

                  ผูรับบริการตอวัน หมายถึง จํานวนเฉลี่ยของผูรับบริการทั้งป   
 
สูตรในการคํานวณ  : 
 

จํานวนเฉลี่ยของผูรับบรกิารตอวัน 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูรับบริการ 

 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

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

1 เครือ่ง :  
16 - 20 คน 

1 เครือ่ง :  
11 - 15 คน 

1 เครือ่ง :  
6 - 10 คน 

1 เครือ่ง : นอยกวา 
หรือเทากับ 5 คน 
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องคประกอบที่ 12 ดานการบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12.18  :    ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายภายในศูนยบรรณสารและ 

   สื่อการศึกษาที่ใหบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    การบํารุงรักษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใหบริการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพกอนที่เครื่องจะหมดอายุการใชงาน โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความ
เสียหายที่ทําใหเครื่องไมสามารถใชงานได เมื่อพบแลวหากสามารถซอมบํารุงเองไดใหดําเนินการแกไขทันที
หากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกี่ยวของดําเนินการสงซอมตอไป เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 

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

 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิงาน 

1 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

2 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

3 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

4 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

5 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  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิงาน 

1 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

2 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

3 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

4 ขอ 
มีการดําเนนิงาน 

5 ขอ 
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6.  สรุปองคประกอบและตัวบงชี้ของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงชี้ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  
องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี้ 5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบงชี้ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี้ 7.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
ตัวบงชี้ 7.2  การพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูสถาบันการเรยีนรู  
ตัวบงชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ก. การบริหารจัดการ 
ข. การเรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
ตัวบงชี้ 7.5  ความพึงพอใจของผูรับบรกิารแบบรวมบริการประสานภารกิจ 

ก. ดานบริการหองสมุด 
ข. ดานบริการสื่อการศึกษา 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบงชี้ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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  
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องคประกอบ / ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
                  บุคลากร 
ตัวบงชี้ 12.9  รอยละของผูรบับริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ 
                  และการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตัวบงชี้ 12.10  ระดับความพึงพอใจของผูรบับริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรู 
                    สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตัวบงชี้ 12.11  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูรับบริการที่มีสิทธิ์ยืม  
ตัวบงชี้ 12.12  รอยละของขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข  
ตัวบงชี้ 12.13  จํานวนการใหบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดยีว (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 และระบบเครือขายภายใน 
                   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาที่ใหบริการ  

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