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คํานํา 
 

   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค    
(PULINET)  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงไดแตงต้ัง
คณะทํางานพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา :เกณฑมาตรฐานกลาง  เปนคณะทํางานจัดทํา 
ตัวบงชี้คุณภาพการดําเนินงานหองสมุด ซ่ึงสําเร็จเรียบรอยในระดับหนึ่ง  ตอมาเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานดานตางๆ ของหองสมุดมีการดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง  คณะกรรมการอํานวยการ
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  จึงไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน
หองสมุด  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนของแตละสถาบันเปนผูพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพสืบเนื่องจากคณะทํางานพัฒนา
ตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา :เกณฑมาตรฐานกลาง  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้
คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สําหรับใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจด านต างๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ  และใชเทียบเคียงระดับคุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแนวทางเกณฑ
มาตรฐานกลางและวิธีการที่กําหนด  รวมทั้งเพื่อให ทราบความก าวหน าของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให ได ข อมูลซ่ึงช วยสะท อนให เห็นจุดเด นและโอกาสในการพัฒนา 
เง่ือนไขของความสําเร็จ สาเหตุของป ญหา นวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา      
เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

   เอกสารตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฉบับนี้  คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การดําเนินงานหองสมุด จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือและกรอบแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงประสงครวมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังใช เป นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการดําเนินงาน และใชเทียบเคียงเพื่อประโยชนในการส งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ          
การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนนุการดําเนินงาน การบริหารและการจัดการ และการสรางความ
รวมมือ แบ งเป น 6 องคประกอบ ประกอบดวยองคประกอบดานการบริการหองสมุด  ดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดานเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน  ดานการบริหารจัดการ  ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริการวิชาการ  โดยแบงเปน 15 องคประกอบยอย และ 33 ตัวบ งชี้
คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบเดียวกัน  และใชตัวบงชี้คุณภาพ
ในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ของหองสมุดรวมกัน 

 

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนนิงานหองสมุด 

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  
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ตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
โดย  

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 
 

ความนํา 
 ตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ข อกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะคณุภาพ 

ที่พึงประสงค ที่ตองการให เกิดขึ้นในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใชเป นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการดาํเนินงานและการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม การกาํกับดูแล การตรวจสอบ          
การประเมินผล และการพฒันาคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ  ประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน การบริหารและการจดัการ 
และการสรางความรวมมือ แบ งเปน 6 องคประกอบ ซึ่งประกอบดวย 15 องคประกอบยอย และ       
33 ตัวบ งชี้คณุภาพ ดังน้ี 

 1.  องคประกอบดานการบริการหองสมดุ (4 องคประกอบยอย และ 13 ตัวบ งชี้คุณภาพ) 
 2.  องคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2 ตัวบ งชี้คุณภาพ)    
 3.  องคประกอบดานเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน (1 ตัวบ งชี้คุณภาพ) 
 4.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ (11 องคประกอบยอย และ 14 ตัวบ งชี้คณุภาพ) 
 5.  องคประกอบดานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (1 ตัวบ งชี้คุณภาพ) 
 6.  องคประกอบดานการบริการวิชาการ (2 ตัวบ งชี้คณุภาพ) 

 

วัตถุประสงค ของการพฒันาตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจรงิในการดาํเนินงานอย างมีประสิทธิภาพตามกรอบ

แนวทางและวธีิการที่กําหนด เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพการดาํเนินภารกิจดานต าง ๆ ของหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา                   

 2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเทยีบเคียงระดับคณุภาพของหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาตาม
ภารกิจดานต าง ๆ 

 3. เพ่ือกระตุนเตือนใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาพฒันาคุณภาพการดาํเนินการ การบริการ 
และประสิทธิภาพการบรหิารจดัการอันจะส งเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกัน
คุณภาพภายในอย างตอเนื่อง  
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 4. เพ่ือให ทราบความก าวหน าของการพัฒนาคุณภาพการบริการของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา และเพื่อให ไดข อมูลซึ่งชวยสะท อนใหเห็นจุดเด นและโอกาสในการพัฒนา เงื่อนไขของ
ความสําเรจ็ และสาเหตขุองปญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดขีองหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 5. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด านคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา           
ต อสถาบันตนสังกัด เครือขายหองสมุด และหน วยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคณุภาพ
การดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

องคประกอบ องคประกอบยอย และตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 1.  องคประกอบดานการบริการหองสมุด 
 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
      1.1 งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(บาท : คน) 
 การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
         1.2 เวลาเฉลี่ยในการดาํเนินการตั้งแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ  
(วัน : รายการ) 
      1.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลทีห่องสมุดพัฒนา (ใหคะแนนตามจาํนวนขอ) 
 การบริการสารสนเทศ 

     1.4 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบรกิารตอการใหบริการหองสมุด 
      1.5 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 
      1.6 ปริมาณการยมืทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม          
(รายการ : คน) 

     1.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้น (เฉพาะฐานขอมูล       
ที่จัดซื้อ) 
           1.8 จํานวนการใหบรกิารแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)            
(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
      1.9 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
      1.10 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
      1.11 คาใชจายของการบริการหองสมุดตอนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท : คน) 

การพัฒนาศักยภาพของผูใชบริการ 
     1.12 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรยีนรู

ตลอดชีวิต 
      1.13 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรยีนรูตลอดชีวิต 
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 2.  องคประกอบดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดที่ใหบริการ   
(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
      2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวนั (เครื่อง : คน) 
 3.  องคประกอบดานเครอืขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน 
      3.1 การใชทรัพยากรรวมกัน (ใหคะแนนตามระดบัที่ดําเนินการ) 
 4.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
 แผนกลยทุธ/แผนปฏิบัติการ 
      4.1 การดําเนินการดานแผนกลยทุธของหองสมุด (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
      4.2 รอยละของความสาํเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป 
 งบประมาณ 
      4.3 รอยละของงบดําเนินการของหองสมดุตองบดําเนินการของมหาวทิยาลยั 
 การพัฒนาบคุลากร 
      4.4 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

     4.5 รอยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรตองบดาํเนินการของหองสมุด 
การพัฒนาสถานทีห่องสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
     4.6 การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรยีนรู (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
     4.7 การจัดการดานความปลอดภยั สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของหองสมดุ           

(ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
 การลดขั้นตอนในการทํางาน 
      4.8 รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดในปทีป่ระเมิน  (อาจเลือกมา   
1 บริการ) 
 การจดัการความรู 
      4.9 การพัฒนาหองสมุดสูองคกรการเรยีนรู (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
      4.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
 การประชาสัมพันธ 
      4.11 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ (ใหคะแนนตามจํานวนประเภท) 
 การวิจยั 
      4.12 รอยละของงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชน
หรือมีการเผยแพรเทยีบกับจํานวนบุคลากร 
 การประกันคณุภาพ 
      4.13 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพอยาง
ตอเนื่อง (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
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 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
      4.14 ระดับประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
 5.  องคประกอบดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        5.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
 6.  องคประกอบดานการบริการวชิาการ 

      6.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/ชุมชน 
      6.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิารตอการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/
ชุมชน 
 

เกณฑในการประเมินคณุภาพตามตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการประเมินคุณภาพตามคณุภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการตดัสิน    

ผลการประเมินได อยางมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดคะแนนการประเมินแตละตัวบงชี้เปนขอละ 5 คะแนน 
รวมจํานวนทัง้หมด 33 ตัวบงชี้ คิดเปนคะแนนเต็มรวม 165 คะแนน และคํานวณผลการประเมินจาก
คะแนนรวมของตัวบงชี้ทั้งหมดหารดวยจํานวนตัวบงชี้ สวนเกณฑการประเมินผลพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ผลการประเมิน 5 ชวงคะแนน ดังน้ี  
 

 

 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 
3.51-4.50 ระดับด ี
2.51-3.50 ระดับพอใช 
1.51-2.50 ระดับควรปรบัปรุง 
1.00-1.50 ระดับตองปรบัปรุง 



 PULINET

1.

(One  Stop  Service)

(Proactive
Service)

(EService)

2.

( )

3.

4.

  

5.

6. / 

 =   =

 :

Input = , Process = , Output =

libstandard.mmap  4/12/2550  imjit



    
 
   

ตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  โดย ขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (พฤศจิกายน 2550) 

5

คําอธิบายรายตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 

11..  องคประกอบดานการบริการหองสมุดองคประกอบดานการบริการหองสมุด  

 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
องคประกอบยอย  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
           1.1  งบประมาณในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(บาท : คน) 
 เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

 1 = นอยกวา 600 บาท 
 2 = 600-899 บาท  
 3 = 900-1,199 บาท 
 4 = 1,200-1,499 บาท 
 5 = มากกวาหรือเทากับ 1,500 บาท 
  
 

   การใหบริการสารสนเทศที่มีคณุภาพนั้น มาจากการคัดเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ   
   อยางเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ รวมทัง้ตองจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวย 
   ความสะดวกในการคนหาและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศทีห่องสมุดใหบริการ อันจะนําไปสู  
   การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรยีนรู  นอกจากการ 
   จัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศแลว การนําสารสนเทศสูผูใชผานกิจกรรมสงเสริม 
   การใชบรกิาร  เพ่ือเพิ่มปริมาณการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก 
   หองสมุดก็เปนเปาหมายสําคัญ รวมทัง้การพัฒนาใหผูใชบริการมีความรูและทักษะในการแสวงหา 
   และการใชสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูและพัฒนาตนเอง  หองสมุดจึงตองมุงเนนใหบรกิารที ่
   ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการอยางมีคณุภาพ เนนการใหบริการเชิงรุก และการ 
   ดําเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว โดยมีเปาหมายทีค่วามพึงพอใจของผูใชบริการ 
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คําอธบิาย 
             งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณแผนดนิ  และงบประมาณรายได หรืองบประมาณจาก
แหลงอื่นๆ ทีใ่ชสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งน้ีใหคิดตามปงบประมาณ 
             ทรพัยากรสารสนเทศ หมายถึง  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการ
เรียนรูทุกประเภท 
 

สูตรในการคาํนวณ 
 

                                      งบประมาณในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ 
                                                  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) 
 

 
 

ตัวอยาง  
1.  รวมจํานวนยอดการจัดซื้อของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เชน หองสมุด   

ดําเนินการจัดซื้อ 
- ส่ือส่ิงพิมพ                                                2,400,000    บาท 
- ส่ือโสตทศัน                                                    50,000    บาท 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส                                      3,400,000    บาท 

      รวมเปนเงินงบประมาณในการจดัซือ้ทั้งส้ิน            5,850,000    บาท 
2.  หารดวยจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา  (FTES) 

ตัวอยางเชน  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศกึษา 2549 ของมหาวทิยาลยัเทากับ 
6,548.26  

3.  เพราะฉะนั้น งบประมาณในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเทา จะไดงบประมาณเทากับ 893.36 บาท : คน ดังน้ี 
 

5,850,000 =   893.36 
  6548.26 
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องคประกอบยอย การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

1.2 เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ  
(วัน : รายการ) 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลามากกวา  16 วัน 
    2 =   ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลา  14-16 วัน 
    3 =   ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลา  11-13 วัน 
    4 =   ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลา  8-10 วัน 
    5 =   ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลานอยกวา                       
           หรือเทากับ  7 วัน 
 

   คําอธิบาย 
   เวลาเฉลี่ย  นับตั้งแตวันที่หองสมดุไดรับทรัพยากรสารสนเทศ  ผานขั้นตอนการลงทะเบียน  

การวิเคราะหหมวดหมู จนถึงวันที่ทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการที่ชั้น ทั้งน้ีทรัพยากรสารสนเทศ   
ที่อยูระหวางกาํลังดําเนินการทุกขั้นตอน จะตองสืบคนในฐานขอมูลได และสามารถทราบสถานภาพของ
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได 
  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการ
เรียนรูทุกประเภท 
 

1.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลที่หองสมุดพัฒนา (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 

เกณฑศกัยภาพ 

    1.  มีนโยบายและมีการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการจัดทาํฐานขอมูล 
    2.  มีฐานขอมูลทีห่องสมุดเปนผูพัฒนาขึ้นเพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ 
    3.  มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช หรือ Online Help System  
         มีการแนะนํา/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
    5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการปรับปรงุและเพิ่มเติม  
         ฐานขอมูลหรือสารสนเทศใหทันสมัย 

6. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 
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           เกณฑการประเมิน 
 1 = มี 1-2 ขอ 
 2 = มี 3 ขอ  
 3 = มี 4 ขอ 
 4 = มี 5 ขอ 
 5 = มีมากกวา 5 ขอ 
 

คําอธบิาย 
ระบบฐานขอมูลที่หองสมุดพัฒนา  หมายถึง ระบบฐานขอมูลที่หองสมุดเปนผูพัฒนาขึ้น

เพ่ือใหบริการสารสนเทศแกผูใชบรกิาร เชน ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิฐานขอมูลสารสนเทศทองถ่ิน 
ฐานขอมูลขอสอบเกา  ฯลฯ  
 

การประเมินศกัยภาพของฐานขอมูล จะประเมินทั้งฐานขอมูลเดิมและฐานขอมูลทีพั่ฒนาขึ้น
ใหมในรอบปที่มีการประเมนิ เพ่ือใหระบบฐานขอมูลของหองสมุดมกีารพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
องคประกอบยอย การบริการสารสนเทศ 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

1.4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 

 เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
    1 =   1.00-1.50 
    2 =   1.51-2.50 
    3 =   2.51-3.50 
    4 =   3.51-4.50 
    5 =   4.51-5.00  
คําอธบิาย   
ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉลีย่ของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 

ระดับ) ของผูใชบริการตอการใหบริการของหองสมุด เน่ืองจากการใหบริการของหองสมุดจะมคีุณภาพ
มากน อยเพียงใด สามารถสะท อนไดจากความพงึพอใจของผูใชบริการ ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยจะ
พิจารณา 5 ประเด็นหลัก คอื  
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1. ความพึงพอใจด านทรัพยากรหองสมดุ 
2. ความพึงพอใจด านกระบวนการ / ขั้นตอนการให บริการ  

3. ความพึงพอใจด านเจ าหน าที่ผูใหบริการ  

4. ความพึงพอใจด านสถานที่ / ส่ิงอํานวยความสะดวก  
5. ความพึงพอใจต อการประชาสัมพันธ 

กรณทีี่มีการประเมินหลายครั้งในปที่ประเมิน ใหหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมนิ
รวมทุกครั้ง  

 
สูตรในการคาํนวณ 

 
 
                        ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหองสมุดทุกครั้งท่ีประเมิน 

                                                  จํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปท่ีประเมิน 

 
 
ตัวอยาง  
หองสมุดไดประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการทุกๆ  4 เดือน รวมการประเมนิตลอดป 

จํานวน 3 ครัง้ แตละครั้งมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอยาง และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทกุ
รายการอยูในระดับ 4.11 ดังน้ี 

 
 

ครั้งที่ประเมิน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
1 3.78 
2 4.02 
3 4.52 

คาเฉลีย่รวมของทุกครั้ง 4.11 
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 1.5  รอยละของขอรองเรยีนที่ไดรับการแกไข 
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 70 
    2 =   รอยละ 70-79 
    3 =   รอยละ 80-89 
    4 =   รอยละ 90-99 
    5 =   รอยละ 100  
 

 คําอธบิาย 

 ขอรองเรยีน หมายถึง  รายการที่ผูใชบริการเสนอใหปรบัปรุง และรายการประเมินที่
ผูใชบริการมคีวามพึงพอใจนอย (คาเฉลี่ยความพงึพอใจที่ต่ํากวา 2.51 เทียบจากคา 5 ระดับ) 

 การแกไขขอรองเรียน หมายถึง การดาํเนินการแกไขขอรองเรียน/รายการประเมนิที่
ผูใชบริการมคีวามพึงพอใจนอยซึ่งสมควรไดรับการแกไข และทีห่องสมุดสามารถดําเนินการแกไขเองได 
 
  สูตรในการคาํนวณ    
  
 

 

 ตัวอยาง 
 
 หองสมุดไดรบัขอรองเรียนจากผูใชบริการดวยวิธีการตางๆ  อาทิ ตูรบัฟงความคิดเห็น 
หนังสือรองเรยีน ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด ฯลฯ จํานวน 10 รายการ โดยหองสมุดได
ดําเนินการแกไขขอรองเรยีน จํานวน 6 รายการ  จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
(จากการประเมินทุกครั้ง) พบวามีรายการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอย (ต่าํกวา 2.51) จํานวนรวม 8 
รายการ (ที่ไมซ้ํากับขอรองเรียนที่ไดรับ 10 รายการขางตน หากซ้าํกันใหนับครัง้เดียว) โดยหองสมุดได
ดําเนินการแกไขรายการทีมี่คาเฉลีย่ความพึงพอใจนอยจํานวน 5 รายการ รวมจาํนวนขอรองเรยีน 18 
รายการ สามารถแกไขได 11 รายการ  จะไดรับคะแนนเทากับรอยละ 61.1 ดังน้ี 
 

(6+5) x 100 =  61.1 
     (10+8) 

 
 
 

 
               ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข   x 100 

          ขอรองเรียนทั้งหมด 
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1.6 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนผูใชบริการที่มีสิทธิ์ยืม       

(รายการ : คน) 
  เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
    1 =   ปริมาณการยมื 1-10 รายการ  
    2 =   ปริมาณการยมื 11-20 รายการ 
    3 =   ปริมาณการยมื 21-30 รายการ 
    4 =   ปริมาณการยมื 31-40 รายการ 
    5 =   ปริมาณการยมืมากกวาหรือเทากับ 41 รายการ 
 
 ตัวอยาง 
 ในรอบปการศึกษาทีไ่ดรับการประเมิน  หองสมุดมีสมาชิกซึ่งมีสิทธ์ิยืมทรัพยากร 

สารสนเทศ จาํนวน 20,000 คน  และมีปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 400,000
รายการ  ดังน้ันจึงมีปริมาณการยืมเทากับ 20 รายการตอ 1 คน 
 

สูตรในการคาํนวณ    
 

 
 

 

 

 

1.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสท่ีเพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานขอมูล      

ท่ีจัดซื้อ) 
  เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 1 
    2 =   รอยละ 1.00-2.99 
    3 =   รอยละ 3.00-4.99 
    4 =   รอยละ 5.00-6.99 
    5 =   มากกวาหรือเทากบัรอยละ 7 
 
 
 

 
ปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
สมาชิกซึ่งมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
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คําอธบิาย 
ปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีเ่พ่ิมขึ้น หมายถึง ปริมาณการใชฐานขอมลู

อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปปจจบัุนเปรียบเทียบกับปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปที่ผานมา มีหนวยนับเปนครั้งตอคนตอฐาน 

ฐานขอมูลที่จดัซื้อ หมายถึง ฐานขอมูลทีห่องสมุดจดัซือ้เอง หรือจดัซื้อในลักษณะภาคีความ
รวมมือ หรือจดัซื้อโดยหนวยงานทีใ่หการสนับสนุนกิจการใหบรกิารของหองสมุด เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตน 
 ผูใชบริการ หมายถึง  นักศกึษา อาจารย และนักวิจัยของมหาวทิยาลัย 

 
สูตรในการคาํนวณ 

 
รอยละที่เพิ่มขึ้น  =  ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน-ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน 

ในปปจจุบัน   ในปท่ีผานมา              x 100 
 

   ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐานในปท่ีผานมา 
 
 

ตัวอยาง 
ในป พ.ศ. 2549 หองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงมีจํานวนผูใชบริการ 8,000 คน จัดซื้อ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ จํานวนทั้งส้ิน 11 ฐาน มีผูใชบริการฐานขอมูลในปดังกลาว
ทั้งส้ิน 128,000 ครั้ง โดยเมื่อป พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลัยแหงน้ีมีจํานวนผูใชบรกิาร 6,500 คน และ
หองสมุดจดัซือ้ฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิสจาํนวน 10 ฐาน มีผูใชบริการฐานขอมูล 85,000 ครั้ง   
 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น   =  (128000/(8000 x 11) – (85000/(6500 x 10)  x 100 
     (85000/6500x10) 
   
  = (1.45 – 1.31) x 100 
   1.31 
 
  = 10.69 
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 1.8  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)           

(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   จํานวน 1 บริการ 
    2 =   จํานวน 2 บริการ 
    3 =   จํานวน 3 บริการ 
    4 =   จํานวน 4 บริการ 
    5 =   จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

    
 คําอธบิาย 
 บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หมายถึง การพัฒนาการดาํเนินการ
ใหบรกิาร โดยลดขั้นตอนของการดําเนินงานที่ซ้าํซอน หรือลดขั้นตอนของการดําเนินงานใหส้ันลง  
และ/หรือการรวมบริการหลายๆ อยางไว ณ ที่แหงเดยีวโดยผูใชบรกิารไมตองไปติดตอขอใชบริการ     
ณ จุดบริการหลายแหง สงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย ประหยดัเวลาในการขอรับบริการ 
รวมทั้งสามารถเพิ่มความพึงพอใจและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจะตองผาน
กระบวนการ ดังน้ี 1) มีการทบทวนการทาํงานเพื่อลดขั้นตอน  2) มีการออกแบบระบบการทาํงานใหม 
3) มีการดาํเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ  4) มีการปรับเปนระบบการทํางานประจํา   และ       
5) มีการตดิตามประเมินผล 
 
 ตัวอยาง 
 หองสมุดมีการทบทวน การใหบรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา ซึ่งปกติผูใชบริการ    
จะมาตดิตอทีเ่คานเตอรบรกิารตอบคําถามฯ เพ่ือขอใหบรรณารักษสืบคนรายชื่อบทความวารสาร       
ที่ตองการ  หลังจากไดรับรายชื่อบทความวารสารแลว ผูใชบริการจะตองไปคนหาบทความวารสารที่ชั้น
วารสาร แลวนําไปถายเอกสารดวยตนเอง ซึ่งเม่ือทบทวนแลวพบวาผูใชบริการบางสวนประสบปญหา  
ในการคนหาบทความวารสารจากชั้นบริการวารสาร  อีกทั้งเสียเวลาในการนําบทความวารสารไป    
ถายเอกสารดวยตนเองยังจดุบริการตาง ๆ  หองสมุดจงึไดมีการออกแบบระบบการทาํงานใหม คือ   
รวมจุดบรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา และบรกิารสําเนาบทความวารสารไว ณ จุดเดียวกัน   
โดยนัดหมายเวลาใหผูใชบริการมารับบทความวารสารที่ตองการ ไดที่เคานเตอรบริการตอบคาํถามฯ 
หรือสงไปใหยงัคณะ/หนวยงานตาง ๆ   ทั้งน้ีบรรณารกัษจะประสานงานกับผูใหบริการวารสาร         
ใหดาํเนินการคนหาบทความวารสารและสงไปถายเอกสารให   
 
 
 



    
 
   

ตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  โดย ขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (พฤศจิกายน 2550) 

14

 เม่ือออกแบบระบบการทํางานใหมและปรับเปนระบบงานประจําแลว  และหองสมดุมีการ
ติดตามประเมินผลใหเปนบริการที่อาํนวยความสะดวกสบายและประหยดัเวลาใหแกผูใชบริการ       
หากดําเนินการไดครบตามขั้นตอนเหลานี้ จึงจะนับเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 
1 บริการ 
  
 

  1.9 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   จํานวน 1 - 2 บริการ 
    2 =   จํานวน 3 - 4 บริการ 
    3 =   จํานวน 5 - 6 บริการ 
    4 =   จํานวน 7 - 8  บริการ 
    5 =   จํานวนมากกวาหรือเทากับ 9 บริการ 
 

 คําอธบิาย 

   บริการเชิงรุก  หมายถึง บริการหรอืกจิกรรมทีห่องสมุดดาํเนินการโดยผูใชบรกิารไมไดรองขอ 
หรือคาดหวัง (Beyond Expectation)  อาจจะเปนบริการและกจิกรรมหลัก และ/หรือบรกิารและกิจกรรม
เสริม ซึ่งมีวัตถุประสงคในการดาํเนินการเพื่อเปนอีกทางเลือกทีจ่ะชวยใหผูใชมีความสะดวกในการรับ
บริการหรอืรบัขาวสารจากหองสมุดที่เปนประโยชนตอผูใช โดยดําเนินการในรูปแบบการเขาถึง
ผูใชบริการโดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

   ตัวอยาง 
  1. บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery)  ถึงผูใชบริการตามความสนใจ 

หรือความตองการของผูใชบริการทั้งในรปูแบบการนําสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือนาํการสงเอกสาร
ฉบับพิมพ 
         2. บริการนอกสถานที่ เชน การทําบัตรสมาชิก บริการตอบคาํถามและชวยการคนควา  
การฝกอบรม การแนะนําบริการใหม การสาธิตวิธีการใชฐานขอมูล การจดันิทรรศการสงเสริมการใช
บริการ เปนตน 
         3. การแจงขาวสารตามความสนใจหรือตามภารกจิของผูใชบริการ เชน การรวบรวม
รายการเอกสารใหมที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนและการวิจยัของอาจารยหรือนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา การแจงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม การแนะนําบริการใหมของหองสมุด 
         4. การแจงขาวสารเพื่อรักษาผลประโยชนของผูใชบรกิาร เชน การสง SMS แจงเตือนใหมา
รับหนังสือจอง หรอืการแจงเตือนกรณยีงัมีรายการคางสงหนังสือหรือสงหนังสือเกินกําหนดเวลา     
ดวยชองทางตางๆ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)  โทรศัพท เปนตน 
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         5. กิจกรรมสรางความประทบัใจผูใชบริการ เชน การจดัสงของทีร่ะลึกในโอกาสตาง ๆ แก
ผูใชบริการ เชน ยอดนักอานประจําเดือน/ปจําแนกตามกลุมผูใช การอาํนวยความสะดวกแก
ผูใชบริการภายในหองสมุด เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในการคนหาสารสนเทศทีผู่ใชตองการ ฯลฯ 
 
        1.10  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   จํานวน 1 - 2 บริการ 
    2 =   จํานวน 3 - 4 บริการ 
    3 =   จํานวน 5 - 6 บริการ 
    4 =   จํานวน 7 - 8  บริการ 
    5 =   จํานวนมากกวาหรือเทากับ 9 บริการ 
 

 คําอธบิาย  
 บริการอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การใหบริการของหองสมุดในรูปแบบออนไลนผานทาง 

เว็บไซตหรือระบบเครือขายสารสนเทศ ใหนับจํานวนการบริการอิเลก็ทรอนิกส 1 ระบบ เปน 1 บริการ 
ทั้งน้ีไมรวมบริการหรือชุดคําส่ังพ้ืนฐาน (Module)  ทีเ่ปนสวนหน่ึงของระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
 
         ตวัอยาง 
         1. การบริการตอบคําถามออนไลนดวยวิธีการตางๆ  เชน ทางเว็บบอรด, ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส,  SMS, Chat   เปนตน   
         2. การจัดนทิรรศการออนไลน 
         3. การแนะนําการใชบริการสารสนเทศผานทางเว็บไซตของหองสมุด 
         4. การจัดทําบทเรียนชวยสอนออนไลน (Online Tutorial)   
         5. การแจงรายชื่อหนังสือใหมที่ไดรับผานทางเว็บไซตของหองสมุด 
         6. การจัดทําแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form) ประเภทตางๆ  เชน  การขอใชบริการนาํสง
เอกสาร (Document Delivery)  การขอหมายเลข  ISBN เปนตน  ซึ่งแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสดังกลาวนี้  
ถามีวัตถุประสงคในการใชที่แตกตางกันใหนับเปน 1 บริการ 
  7. การใหบรกิารโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนสารสนเทศในลักษณะ Meta Search 
คําคน 1 คําคน สามารถคนไดจากฐานขอมูลตางๆ 
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 1.11 คาใชจายของการบริการหองสมดุตอนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (บาท : คน)  
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   จํานวน 1-499 บาท 
    2 =   จํานวน 500-999 บาท 
    3 =   จํานวน 1,000-1,499 บาท 
    4 =   จํานวน 1,500-1,999 บาท 
    5 =   จํานวนมากกวาหรือเทากับ 2,000 บาท 

 
 คําอธบิาย   
 คาใชจาย  หมายถึง  คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการดําเนินงานหองสมุด     

ทั้งน้ีรวมถึงเงินเดือนและคาจางบคุลากร คาใชจายในการจดัหาทรพัยากรหองสมุด คาสาธารณูปโภค 
คาเส่ือม และคาใชสอยตางๆ  (แตไมรวมคาใชจายในงบลงทุน เชนคาครภุัณฑและสิ่งกอสราง) ไมวา  
ตัวเงินคาใชจายนั้นจะมาจากแหลงเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ และไมวาการตัง้
งบประมาณสาํหรับคาใชจายนั้นๆ จะอยูภายใตหนวยงานใด 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   หมายถึง  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ 
จํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวบรวม
หลังจากนักศกึษาลงทะเบียนแลวเสร็จ 1 เดือน ของแตละภาคการศกึษา โดยเฉลีย่ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
 

ระบบทวิภาค     -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป       
         การศึกษา (18  หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

     -  สําหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค  
      พิเศษ : ลงทะเบียน  24 หนวยกติตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาค  
      การศึกษาปกต)ิ 

   ระบบไตรภาค     -  สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  39 หนวยกิตตอป  
      การศึกษา  (13  หนวยกิตตอภาคเรียนการศกึษา) 
     -  สําหรบันักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียนเรียน  27  หนวยกิต    
      ตอปการศึกษา (9 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

  หนวยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours : SCH)  หมายถึง ผลรวมของผลคณูระหวางจาํนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา  (ระดับกลุมสาขา
และระดับสถาบัน) 
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  ขั้นตอนการคํานวณคา  FTES  มีดังน้ี 
  1) คํานวณคา  หนวยกิตนักศึกษา  (SCH)  โดยใชสูตรดังน้ี 

 

   SCH  = ∑NiCi 
 

 เม่ือ     Ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนในวิชาที ่i 
  Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที ่i 

  
  2) คํานวณคานักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 
    FTES      =                                SCH 
   จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตอปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้น ๆ 
 

 สูตรในการคาํนวณ 

 
 

 

 
 
 
 
องคประกอบยอย การพัฒนาศักยภาพของผูใชบริการ 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 

1.12  รอยละของผูใชบรกิารที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 45 
    2 =   รอยละ 46-60 
    3 =   รอยละ 61-75 
    4 =   รอยละ 76-90 
    5 =   มากกวารอยละ 90  
 

คาใชจายของการบริการหองสมุด
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
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คําอธบิาย   
            กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรยีนรูตลอดชีวติ หมายถึง   กิจกรรมทีห่องสมุดจัด
เพ่ือเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูใชบริการ เชน การแนะนําการใชหองสมุด การนาํชมหองสมุด 
การสาธิต การอบรม และการบรรยายเกีย่วกับการสืบคนสารสนเทศ การสงเสริมใหผูใชบรกิารเปนผูใฝรู
ใฝเรียนตลอดชีวิต เปนตน   

  ผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม  หมายถึง   นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเต็มเวลาเปนเวลาไมต่ํา
กวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกจิกรรมทั้งส้ิน 

  เปาหมาย  หมายถึง จํานวนผูเขารวมกจิกรรมที่กาํหนดในแผนของแตละกิจกรรม 
 
  สูตรในการคํานวณ 

 
 
     จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่อยูรวมกิจกรรมเปนเวลาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด  x 100 
                   จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่กําหนดในเปาหมายของแตละกิจกรรมในปท่ีประเมิน 
 
 

 

ตัวอยาง 
กรณทีี่มีการจดักิจกรรมหรอืโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการ ใหหาคาเฉลี่ยรวม

ทุกกิจกรรม/โครงการ เชน  หองสมุดจดักิจกรรม/โครงการตลอดปที่ประเมินรวม 5 รายการ แตละ
รายการกําหนดจํานวนเปาหมายผูเขารวม และมีผูเขารวมจริง คาเฉลี่ยที่ไดการคํานวณคิดเปนรอยละ 
76.70  ในกรณีทีห่องสมุดจัดเฉพาะรายการที่ 1 จะคาํนวณไดเปนรอยละ 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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 1.13 ระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิารที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวติ 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   1.00-1.50 
    2 =   1.51-2.50 
    3 =   2.51-3.50 
    4 =   3.51-4.50 
    5 =   4.51-5.00  
 

คําอธบิาย   
ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉลีย่ของความพึงพอใจ (เทียบจากคา        

5 ระดับ) ของผูใชบริการตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรยีนรูตลอดชวีิตที่เขารวม 
กรณทีี่มีการจดักิจกรรมหรอืโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการและมกีาร

ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทุกรายการ ใหหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทุก
กิจกรรม/โครงการ  

 

สูตรในการคาํนวณ 
 
 
                                 ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทุกกิจกรรม/โครงการ 

                                          จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปที่ประเมิน 
 

ตัวอยาง  
หองสมุดจดักจิกรรม/โครงการตลอดปทีป่ระเมินรวม 5 รายการ แตละรายการมผีลการประเมิน

ความพึงพอใจดังตัวอยาง และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทกุรายการอยูในระดบั 3.61 ดังน้ี 
 

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

คาเฉลีย่รวมทกุรายการ 3.61 
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 22..  องคประกอบดานองคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพวิเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดที่
ใหบริการ   (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
              เกณฑประสิทธภิาพ 
                1.   ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability)  และมีระบบความปลอดภยั 
                2.   การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมคีวามรวดเร็ว 
    3.   มีการบํารุงรักษา  และเครื่องคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน 
                4.   มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการ

ใชงาน 
                5.   มีบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
 

เกณฑการประเมิน 
    1 =   มี 1 ขอ 
    2 =   มี 2 ขอ 
    3 =   มี 3 ขอ 
    4 =   มี 4 ขอ 
    5 =   มี 5 ขอ 

 

 คําอธบิาย 
 การบํารุงรักษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพกอนที่เครื่องจะหมดอายุการใชงาน โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความเสียหาย
ที่ทาํใหเครื่องไมสามารถใชงานได  เม่ือพบแลวหากสามารถซอมบํารุงเองไดใหดาํเนินการแกไขทันที
หากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกีย่วของดําเนินการสงซอมตอไป เปนตน 

ระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจดัการและ
การเขาถึงระบบสารสนเทศที่เพียงพอ เปนปจจัยสําคญัของการขยายพรมแดนของความรู สงผลให
การเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว คุมคา 
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 2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวนั (เครื่อง : คน) 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   จํานวน 1 เครื่องตอมากกวา 20 คน 
    2 =   จํานวน 1 เครื่องตอ 16-20 คน 
    3 =   จํานวน 1 เครื่องตอ 11-15 คน 
    4 =   จํานวน 1 เครื่องตอ 6-10 คน 
    5 =   จํานวน 1 เครื่องตอนอยกวาหรือเทากบั 5 คน 

 คําอธบิาย 
 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีห่องสมุดจัดใหบรกิารแก
ผูใชบริการทั้งหมด ไมรวมเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบุคลากรหองสมุดปฏิบัติงาน 

 ผูใชบริการตอวัน หมายถึง จํานวนเฉลี่ยของผูใชบรกิารทั้งป   
 

 สูตรในการคาํนวณ 
 

 

      
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนเฉลี่ยของผูใชบรกิารหองสมุดทั้งป 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูใชบริการ 
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3.  องคประกอบดานเครือขายความรวมมือในการใชทรพัยากรรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 
 3.1 การใชทรัพยากรรวมกัน (ใหคะแนนตามระดบัที่ดําเนินการ) 
 เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

 1 = มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
 2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
 3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
 4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
 5 = มีผลที่เกดิจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 

     คําอธิบาย 
  การใชทรัพยากรรวมกัน  หมายถึงมีการใชและรวมมอืกันระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศกึษาและหนวยงานที่เกีย่วของในเรื่องของ งบประมาณ  สารสนเทศ คน อาคาร
สถานที่  ตลอดจนวัสดุและครภุัณฑ เพ่ือมุงเนนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดในดานการ
บริหารจดัการและความรวมมือระหวางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การระดมทรพัยากรทั้งดานบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอาํนวยความสะดวกตาง ๆ  
โดยความรวมมือจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมการใช
บริการสารสนเทศ การพัฒนางานและการพัฒนาบคุลากรเพื่อใหการบริการและการดาํเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบยอย  แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 
  4.1  การดําเนินการดานแผนกลยุทธของหองสมดุ (ใหคะแนนตามระดับที่ดาํเนินการ)   
  เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
 1 = มีคณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยทุธของหองสมุด 

 2 = มีแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของหองสมุด 
 3 = แผนกลยทุธของหองสมุดมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวของกับหองสมุด 
         4 = มีการดําเนินการตามแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการประจําป และมีการประเมินผล 

  5 = มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 

   4.2  รอยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป  
   เกณฑการประเมินระดบัคุณภาพ 

 1 =  นอยกวารอยละ 70                
 2 =  รอยละ 70-79 
 3 =  รอยละ 80-89 
       4 =  รอยละ 90-99 

  5 =  รอยละ 100 
 

  

 

การบรหิารจดัการองคการที่มีคณุภาพประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน การไดรับ
งบประมาณทีเ่พียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการจดัการสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  มีการจัดการความรู    
มีการวิจยั และใชชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคการอยางมีประสทิธิภาพ    
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องคประกอบยอย งบประมาณ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

4.3  รอยละของงบดําเนนิการของหองสมุดตองบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 2 
    2 =   รอยละ 2-3 
    3 =   รอยละ 4-5 
    4 =   รอยละ 6-7 
    5 =   มากกวาหรือเทากบัรอยละ 8 
 

คําอธบิาย  
งบดําเนินการของหองสมุด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย ค าวัสดุ

หองสมุดและคาวัสดสํุานักงาน คาใชจายในการพัฒนาระบบหองสมุด คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และค าเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครภุัณฑ ทีด่ิน ส่ิงกอสราง) ในปน้ัน ทัง้น้ีใหคิดตาม
ปงบประมาณ 

งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย ค าวัสด ุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค าเส่ือมราคา โดยไม รวมงบลงทนุ (งบครุภณัฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) 
ในปน้ัน ทั้งน้ีใหคิดตามปงบประมาณ 

 
 

สูตรในการคาํนวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งบดําเนินการของหองสมุด          x  100 

                                   งบดําเนินการของมหาวทิยาลัย 
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องคประกอบยอย  การพัฒนาบุคลากร 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

 4.4  รอยละของบคุลากรที่ไดรับการพฒันาตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 50 
    2 =   รอยละ 50-59 
    3 =   รอยละ 60-69 
    4 =   รอยละ 70-79 
    5 =   มากกวาหรือเทากบัรอยละ 80 

 คําอธบิาย  
 ภารกิจที่ไดรบัมอบหมาย หมายถึง หนาทีท่ี่หนวยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน   

(Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตาํแหนง  (Position Description) 
 บุคลากร  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท 
 การพัฒนาบคุลากร  หมายถึง  การศึกษาตอ  การเขารวมประชุม/สัมมนา การฝกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 สูตรในการคาํนวณ 
  

 

 

 

 

 

4.5  รอยละของงบประมาณเพื่อการพฒันาบุคลากรตองบดําเนนิการของหองสมุด 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 1 
    2 =   รอยละ 1-1.99 
    3 =   รอยละ 2-2.99 
    4 =   รอยละ 3-3.99 
    5 =   มากกวาหรือเทากบัรอยละ 4 

 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา      x  100 

                                 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
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คําอธบิาย   
 งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร หมายถึง งบประมาณของหนวยงานทีใ่ชในการจดั
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณที่จัดสรรใหแกบุคลากรที่เขารวมกจิกรรมการพัฒนา 

งบดําเนินการของหองสมุด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย ค าวัสดุ
หองสมุดและคาวัสดุสํานักงาน คาใชจายในการพัฒนาระบบหองสมุด คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และค าเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครภุัณฑ ทีด่ิน ส่ิงกอสราง) ทั้งน้ีใหคิดตามปงบประมาณ 
 

สูตรในการคาํนวณ 
 
 
 

 

 

 

 

องคประกอบยอย การพัฒนาสถานที่หองสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู     
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
4.6  การจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
เกณฑคณุภาพ 

                 1. มีสถานที่ที่เปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดีย่วและกลุม 
   2. มีแสงสวางอยางพอเพียงตอการศกึษาเรยีนรูตามมาตรฐาน (ความเขมของแสงสวาง 
      ไมต่ํากวา 200 ลักซ) 
   3. มีการจดัการใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรียนรู  อาทิการใชเครื่องปรับอากาศ 

                    หรือมีการถายเทอากาศทีด่ีตามธรรมชาติ เปนตน 
                4. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และการใหบริการที่ชดัเจน 

   5. มีการจดัสถานที่ใหสวยงามและรมรื่น อาทิ การจัดสวนหยอม การตกแตง  
       ในรูปแบบตาง ๆ เปนตน  

              6. มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ 
                7. มีมุมศึกษาคนควา วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
    งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร          x  100 

                                     งบดําเนินการของหองสมดุ 
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                8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครภุณัฑที่เอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศยัหลากหลายรูปแบบ 
เชน ชุดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย และปลั๊กไฟสําหรับ
คอมพิวเตอร เปนตน 

 
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   มี 1-3 ขอ 
    2 =   มี 4 ขอ 
    3 =   มี 5 ขอ 
    4 =   มี 6 ขอ 
    5 =   มีมากกวาหรือเทากับ 7 ขอ 

 
      

4.7  การจัดการดานความปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอมของหองสมดุ           
(ใหคะแนนตามระดับที่ดาํเนินการ) 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
 1 =  มีการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
 2 =  มีคณะทาํงานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความปลอดภัย  
         สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
 3 =  มีการดําเนินงานดานความปลอดภยั สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
 4 =  มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
     5 =  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนนิงาน 
 

 

องคประกอบยอย การลดขั้นตอนในการทํางาน 
 
  4.8  รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบรกิารลงไดในปท่ีประเมิน  (อาจเลอืกมา  

1 บริการ) 
 เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

 1 =  นอยกวารอยละ 20                
 2 =  รอยละ 20-29 
 3 =  รอยละ 30-39 
       4 =  รอยละ 40-49 

  5 =  มากกวารอยละ 50 
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   องคประกอบยอย การจัดการความรู 
 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

4.9  มีการพัฒนาหองสมดุสูองคกรการเรียนรู (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนนิการ) 
   เกณฑการประเมินระดบัคุณภาพ 

       1 = มีการทบทวนและจัดทาํแผนการจดัการความรู ตัวบงชี้ และเปาหมายที่ชัดเจนในการ    
             จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรการเรยีนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพร ให 
             ประชาคมของหองสมุดรับรูและเข าใจตรงกนัอย างทั่วถึง  
       2 = มีการดาํเนินการตามแผนและปรับปรุงแผนการจดัการความรูตามระบบ PDCA       

        อย างตอเนื่อง  
       3 = มีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก              
             ด านการจดัการความรูมาปรบัปรุงพัฒนาการจดัการความรูของหองสมุด 
       4 = มีการตดิตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู 
       5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจดัการความรูใหเปน      
             สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรงุแผนการจดัการความรู 
       6 = มีการนําองค ความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจดัการความรูไปใชใหเกิดประโยชน  
             รวมทั้งมีการเผยแพร สูสาธารณะ 

 
คําอธบิาย 
มาตรฐานอุดมศึกษาขอที ่3 กําหนดให สถาบัน/องคกรมีการสร างและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแห งการเรยีนรู ซึ่งต องมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองค กรแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวม
องคความรูทีมี่อยูในองค กรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให เป นระบบ เพ่ือให 
ทุกคนในองค กรสามารถเข าถึงความรู และพัฒนาตนเองให เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัตงิานได อย างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส งผลให สถาบัน/หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจดัการความรูในองค กรประกอบด วย การระบคุวามรู การคดัเลือก การรวบรวม การจดัเก็บความ
รู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองค กร การสร างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในองค กร การกําหนดแนววธีิปฏิบัติงานตลอดจนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองค กรให ดียิ่งขึ้น หองสมุดซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของ
สถาบันอุดมศกึษาจึงมีความจาํเปนที่ตองพัฒนาสูองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคณุภาพและ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน และสนับสนุนศักยภาพการแขงขันของสถาบันตนสังกัด 
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องคประกอบยอย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

 

 4.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (ใหคะแนนตามระดบัที่
ดําเนินการ) 
 เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

                1 = มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ 
                2 = มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ 
                3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล 
                4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอมูลและประเมิน     
                      ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

      5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

 

องคประกอบยอย การประชาสัมพันธ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

  4.11  จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ ( ใหคะแนนตามจาํนวนประเภท )   
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวา 4 ชองทาง 
    2 =   4 ชองทาง 
    3 =   5 ชองทาง 
    4 =   6 ชองทาง 
    5 =   มากกวาหรือเทากบั 7 ชองทาง 

 
  คําอธิบาย 
  ชองทางการประชาสัมพันธ   ไดแก 1) ส่ือส่ิงพิมพ  เชน  ปายประกาศ  แผนพับ  จุลสาร   

หนังสือติดตอราชการ  จดหมายขาว เปนตน  2) ส่ือไมใชส่ิงพิมพ  เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส       
กระดานขาว (Webboard)  เว็บบล็อก (Weblog)   เว็บทา (Portal)  รายการวทิยุ  รายการโทรทศัน       
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วีดิทัศน และ/หรือ โทรทศัน  เสียงตามสาย  หนังสือเวียนอิเล็กทรอนกิส เปนตน  และ  3) ส่ือกิจกรรม 
เชน การประชาสัมพันธนอกสถานที่ (Road Show) 
 
 

องคประกอบยอย การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

 4.12  รอยละของงานวจิยั/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใช
ประโยชนหรอืมีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวารอยละ 4 
    2 =   รอยละ 4-5 
    3 =   รอยละ 6-7 
    4 =   รอยละ 8-9 
    5 =   มากกวาหรือเทากบัรอยละ 10 

 
 คําอธบิาย   

 งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานที่มีการศึกษาคนควา พัฒนาอยางเปนระบบ 
เพ่ือแสวงหาคาํตอบสําหรับปญหา หรือคาํถามทีก่ําหนดไว หรือเพื่อแสวงหาความรูใหม ซึ่งใชวธีิการ
ดําเนินการตามหลักการทางวิชาการ ทั้งน้ีนับเฉพาะผลงานที่ดาํเนินการสําเรจ็ในรอบปการประเมิน และ
มีการนําผลงานไปใชประโยชนในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการดําเนินงาน (โดยปรากฏหลักฐาน
การใชประโยชนในแหลงขอมูลตางๆ อาทิ เอกสารการประชุม บันทึกขอความ แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ) 
หรือมีการเผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ อาทิ การตีพิมพเปนบทความวารสาร การนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ การมอบรายงานการวิจยัใหแกหองสมุดอื่นๆ เพ่ือนําออกใหบริการ ฯลฯ) 

 บุคลากรหองสมุด หมายถึง  บุคลากรสายวิชาชีพ เชน บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ         
นักจดหมายเหตุ  นักวิชาการโสตทศันศกึษา นักวิชาการคอมพิวเตอร  เปนตน 
 
 สูตรในการคาํนวณ 
 

 

 

 

 
                          จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนหรือมกีารเผยแพร  x  100 
                                            จํานวนบุคลากรประจํา
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 ตัวอยาง   
   ในรอบปการประเมินหองสมุดมีจํานวนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ที่ดาํเนินการสําเร็จ และ

นําไปใชประโยชน หรอืมีการเผยแพร จาํนวน 3 รายการ  โดยมีบุคลากรประจาํ (สายวิชาชีพ) จํานวน 
25 คน จะไดรับคะแนนเทากับรอยละ 12  ดังน้ี 

    3 x 100   = 12 
                   25 

 

 

องคประกอบยอย  การประกันคุณภาพ 
 

 ตัวบงช้ีคุณภาพ 

 
 4.13  ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกดิการพัฒนาคณุภาพอยาง
ตอเนือ่ง (ใหคะแนนตามระดับที่ดําเนนิการ) 
 เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

    1 = มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายใน 
    2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหองสมุดและมหาวทิยาลัย ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ  
 3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพที่สมบูรณ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ 

การตรวจติดตามคณุภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
          4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารจัดการ
ที่สอดคลองกบัแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

   5 = มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานตาม
พันธกิจของหองสมุด 
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องคประกอบยอย  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

4.14  ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 

    1 =   1.00-1.50 
    2 =   1.51-2.50 
    3 =   2.51-3.50 
    4 =   3.51-4.50 
    5 =   4.51-5.00  
 
คําอธบิาย 
ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  หมายถึง  คาเฉลีย่ของการประเมินประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการของหองสมุด  (เทียบจากคา 5 ระดับ)  ซึ่งประเมินจาก 3 ประเด็นหลักคือ 
1. ภาวะผูนํา 
2. การพัฒนาบคุลากร 
3. การสื่อสารภายในหองสมุด 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 



    
 
   

ตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  โดย ขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (พฤศจิกายน 2550) 

33

5. องคประกอบดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

การอนุรกัษ สืบสานพัฒนาและเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ผานระบบฐานขอมูล
ทองถ่ิน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย อันเปนรากฐานของการพัฒนา ตอยอดองคความรูดานศลิปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 

 
ตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

5.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ใหคะแนนตามระดบัที่ดําเนินการ) 
เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
   1 = มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหลงใหบรกิารขอมูลทองถ่ิน หรือ  

                        อนุรักษเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 
   2 = มีการดาํเนินการตามแผนหรือโครงการในขอ 1 ครบถวน 
   3 = มีระบบการจดัการสารสนเทศทองถ่ินตามพันธกิจของมหาวทิยาลยั 
   4 = มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 
    5 = มีการประเมินผลการดาํเนินการและปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 
 
คําอธบิาย 
ระบบการจดัการสารสนเทศทองถ่ิน  หมายถึง  หองสมุดมีการดําเนินการ จัดหา รวบรวม 

จัดเก็บและนําเสนอในรูปแบบใหม  รวมถึงใหบริการสารสนเทศทองถ่ินที่ผูใชบรกิารสามารถสบืคน 
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางงาย สะดวก รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
             การเผยแพร  หมายถึง  การนําผลงานเสนอในรูปแบบของสื่อประเภทตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   

ตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  โดย ขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (พฤศจิกายน 2550) 

34

6. องคประกอบดานการบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

 

 6.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/ชุมชน 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   นอยกวา 3 กิจกรรม/โครงการ 
    2 =   3 กิจกรรม/โครงการ 
    3 =   4 กิจกรรม/โครงการ 
    4 =   5 กิจกรรม/โครงการ 
    5 =   มากกวาหรือเทากบั 6 กิจกรรม/โครงการ 

 
 คําอธบิาย 

 กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวชิาชีพแกสังคม/ชุมชน หมายถึง กิจกรรม/ 
โครงการทีห่นวยงานไดจัดขึน้ เพ่ือใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชมุชน หรือเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรยีนรูตลอดชีวิตของชุมชน เชน การบริการหองสมุดเคลื่อนที่ การจัดสัมมนา  
การบรรยายทางวิชาการ การเปนที่ปรกึษาผูทรงคณุวุฒิ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน 
 
 6.2  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการวชิาการและวิชาชพีแกสังคม/

ชุมชน 

เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
    1 =   1.00-1.50 
    2 =   1.51-2.50 
    3 =   2.51-3.50 
    4 =   3.51-4.50 
    5 =   4.51-5.00  

การใหบรกิารวิชาการและวชิาชีพที่เปนประโยชน ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติโดยคํานึงถึงความตองการและ 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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 คําอธบิาย   
 ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉลีย่ของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5  

ระดับ)  ของผูใชบริการตอการใหบริการวชิาการและวิชาชีพ 
   ตัวอยาง  
   หองสมุดจดักิจกรรม/โครงการตลอดปที่ประเมินรวม 5 รายการ แตละรายการมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจดังตัวอยาง และมคีาเฉลี่ยความพงึพอใจรวมทุกรายการอยูในระดับ 3.61 ดังน้ี 
 

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

คาเฉลีย่รวมทกุรายการ 3.61 
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เกณฑการประเมินระดับตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 
องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 

 ยอย  1 2 3 4 5 
1. ดานการ
บริการ
หองสมุด 

การพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1.1 งบประมาณใน
การจดัซื้อ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

    ตอจํานวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 
(บาท : คน) 

<600 600-899 900-
1,199 

1,200-
1,499 

≥1,500 

1.2 เวลาเฉลี่ยใน
การดาํเนินการ
ตั้งแตรับ
ทรัพยากร
สารสนเทศ  
และนําออก
ใหบรกิาร       

   (วัน : รายการ)

>16 14-16 11-13 8-10 ≤7 

 

การจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1.3 ศักยภาพของ
ระบบฐานขอมูล 
ที่หองสมดุ
พัฒนา (ขอ) 

1-2 3 4 5 >5 

 การบริการ
สารสนเทศ 

1.4 ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผูใชบริการตอ
การใหบรกิาร
หองสมุด 

1.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.50-
5.00 

  1.5 รอยละของ  
ขอรองเรยีนที่
ไดรับการแกไข 

 

<70 70-79 80-89 90-99 100 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

  1.6 ปริมาณการ  
    ยืมทรัพยากร 
    สารสนเทศ     
    ตอจํานวน 
    ผูใชบริการ        
    ที่มีสิทธ์ิยมื     
   (รายการ : คน)

1-10 
 

11-20 
 

21-30 
 

31-40 
 

≥41 
 

  1.7 รอยละของ  
    ปริมาณการใช 
    ฐานขอมูล 
    อิเล็กทรอนิกส 
    ที่เพ่ิมขึ้น 
    (เฉพาะฐาน    
    ขอมูลที่จัดซื้อ)

<1 1.00-
2.99 

3.00-
4.99 

5.00-
6.99 

≥7 

  1.8 จํานวนการ 
   ใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ       
ในขั้นตอนเดยีว 
(One stop  

   service) (ขอ) 

1 2 3 4 ≥5 

  1.9  จํานวน 
บริการเชิงรุก 
(Proactive 
Service) 

1-2 3-4 5-6 7-8 ≥9 

  1.10  จํานวน
บริการ
อิเล็กทรอนิกส 
(E-Service) 

 
 
 
  

1-2 3-4 5-6 7-8 ≥9 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

  1.11 คาใชจาย
ของการบริการ
หองสมุดตอ
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา   

   (บาท : คน) 

1-499 
 

500-999 
 

1,000-
1,499 

 

1,500-
1,999 

 

≥2,000 
 

1.12 รอยละของ
ผูใชบริการที่เขา
รวมกิจกรรม
สงเสริมการรู
สารสนเทศ และ
การเรยีนรู
ตลอดชีวิต 

< 45 46-60 61-75 76-90 >90  การพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูใชบริการ 

1.13 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการที่เขา
รวมกิจกรรม
สงเสริมการรู
สารสนเทศและ
การเรยีนรู
ตลอดชีวิต 

1.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00 

2. ดาน
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2.1 ประสิทธิภาพ
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร
และระบบ
เครือขายภายใน
หองสมุดที่
ใหบรกิาร (ขอ) 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

2.2 จํานวนเครื่อง
    คอมพิวเตอร 
    ตอผูใชบรกิาร 
    ตอวัน 
    (เครื่อง : คน) 

1 : >20 1 : 
16-20 

 

1 : 
11-15 

 

1 : 
6-10 

 

1 :≤5 

3. ดาน
เครือขาย
ความ
รวมมือ   

ในการใช
ทรัพยากร
รวมกัน 

 3.1 การใช
ทรัพยากร
รวมกัน  

     (ระดับ) 

1 2 3 4 5 

แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติ
การ 

4.1 การดําเนิน 
   การดานแผน 
กลยุทธของ
หองสมุด 

1 2 3 4 5 4. ดานการ 
  บริหาร  
  จัดการ 

 
 

4.2 รอยละของ
ความสําเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

<70 70-79 80-89 90-99 100 

 งบประมาณ 4.3 รอยละของ
งบดําเนินการ
ของหองสมุดตอ
งบดําเนินการ
ของ
มหาวทิยาลัย 

<2 2-3 4-5 6-7 ≥8 

 

การพัฒนา
บุคลากร 

4.4 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตาม
ภารกิจที่ไดรบั
มอบหมาย 

<50 
 

50-59 
 

60-69 
 

70-79 
 

≥80 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

 

 4.5 รอยละของ
งบประมาณเพื่อ
การพัฒนา
บุคลากรตอ
งบดําเนินการ
ของหองสมุด 

<1 
 
 
 
 
 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 ≥4 

 

การพัฒนา
สถานที่
หองสมุดใหมี
บรรยากาศ 

เอื้อตอการ
เรียนรู 

4.6 การจัด
สภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการ
เรียนรู (ขอ) 

1-3 4 5 6 ≥ 7 

 

 4.7 การจัดการ
ดานความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม  
ของหองสมุด
(ระดับ) 

1 2 3 4 5 

 

การลด
ขั้นตอนใน
การทํางาน 

4.8 รอยละของ
การลดรอบ
ระยะเวลาการ
ใหบรกิารลงได
ในปที่ประเมนิ 
(อาจเลือกมา 
1 บริการ) 

< 
รอยละ 

20 

รอยละ 
20-29 

รอยละ
30- 
39 

รอยละ 
40-49 

> 
รอยละ 

50 

 

การจัดการ
ความรู 

4.9 การพัฒนา
หองสมุดสู
องคกรการ
เรียนรู (ระดบั)

1 2 3 4 ≥ 5 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

 

ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการ 

4.10 ศักยภาพ 
ของระบบ
สารสนเทศเพือ่
การจดัการ 
(ระดับ) 

1 2 3 4 5 

 

การ
ประชาสัมพันธ 

4.11จํานวน    
    ชองทางการ 
    ประชาสัมพันธ 
    (ประเภท) 

<4 
 
 
 

4 5 6 ≥ 7 

 

การวิจัย 4.12 รอยละของ
งานวิจัย/
ผลงานทาง
วิชาการของ
บุคลากร
หองสมุด        
ที่นําไปใช
ประโยชนหรอืมี
การเผยแพร
เทียบกับจํานวน
บุคลากร 

<4 4-5 6-7 8-9 ≥10 

 

การประกัน
คุณภาพ 

4.13 ระบบและ 
    กลไกในการ 
    ประกันคุณภาพ 
    ภายในที่กอให  
    เกิดการพัฒนา 
    คุณภาพการ  
    ศึกษาอยาง 
   ตอเนื่อง(ระดับ) 

1 2 3 4 5 

 

ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ 

4.14 ระดับ 
   ประสิทธิภาพ   
   ในการบรหิาร 
   จัดการ 

1.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00 
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องคประกอบ องคประกอบ ตัวบงชีคุ้ณภาพ เกณฑการประเมิน/คะแนน 
 ยอย  1 2 3 4 5 

5. การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ   
วัฒนธรรม 

 5.1 การทํานบํุารุง
   ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
   (ระดับ) 

1 2 3 4 5 

6.1 จํานวน 
   กิจกรรม/ 
   โครงการทีใ่ห 
   บริการวิชาการ   
   และวิชาชีพแก 
   สังคม/ชุมชน 

<3 3 4 5 ≥ 6 6. การ
บริการ  

  วิชาการ  
   

 

6.2 ระดับความ  
   พึงพอใจของ 
   ผูใชบริการตอ 
   การใหบริการ 
   วิชาการและ 
   วิชาชีพแกสังคม/ 
   ชุมชน 

1.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00 

 




