
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

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

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

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

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

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 

 

 
 
 



AUN-QA 10 Quality Enhancement 

Criterion 

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subject to evaluation and enhancement. 

ผลการประเมินตนเอง 

10 Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 
10.5 Quality of support services and facilities ( at the 

library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement [5] 

       

 
ผลการด าเนินงาน   
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subjected to evaluation and enhancement [5]  
 
การด าเนินการเกี่ยวกับคุณภาพการสนับสนุนการบริการห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ที่ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี และบริการนักศึกษา) ด้านการ
ประเมินและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยทางศูนย์บรรณสารฯ มีการเก็บข้อมูลผ่านแบบประเมินในลักษณะสเกล 5 ระดับ 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ในทุกบริการที่ทางศูนย์บรรณสารฯ มีให้บริการและมีค าถามปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เสนอแนะความคิดเห็น สิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะท าให้บริการที่มีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด  

โดยการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการนั้น มีการเก็บข้อมูลในทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์ นักวิจัย โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร โดยประเด็นใน
การประเมิน มี 3 ด้านคือ 1) ด้านบริการสารสนเทศที่มีให้บริการ 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้า และการให้บริการสื่อการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารฯ 
จัดให้บริการ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมการออกแบบสื่อ PowerPoint เพ่ือการน าเสนออย่างมืออาชีพ การอบรมการ
สืบค้นสารสนเทศ การอบรมการใช้ห้องสมุด รวมทั้งได้มีการประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือบูรณาการกิจกรรม



ส่งเสริมการรู้สารสนเทศกับรายวิชาในการเรียน จัดท าเป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การฝึกอบรมท า VDO Clip การอบรม “Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ 
Digital Disruption” กิจกรรมพบนักเขียน เป็นต้น   

จากผลการประเมิน ศูนย์บรรณสารฯ ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดระดับมาก  (𝑋 4.49) และ
ด้าน 1) ด้านบริการสารสนเทศที่มีให้บริการ พึงพอใจระดับมาก (𝑋 4.21) 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พึงพอใจ
ระดับมาก (𝑋 4.01) 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีให้บริการ 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า พึงพอใจระดับมาก (𝑋 4.08) 4) ด้านการให้บริการสื่อการศึกษา พึง
พอใจระดับมากที่สุด (𝑋 4.87) และน าข้อมูลจากค าถามปลายเปิด และสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่างๆ  
เช่น มีการด าเนินการปรับปรุงการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ด้วยรหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย มีระบบที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยการใช้รหัสพนักงาน /นักศึกษาและ
รหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบรรยายของวิทยากร
ให้ช้าลง การพักเบรคระหว่างการอบรม เป็นต้น 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางอย่างเป็นออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การฝึกอบรมการ
สืบค้นแบบออนไลน์ กิจกรรมพบเขียนแบบออนไลน์ การอบรมการใช้ห้องสมุดแบบออนไลน์ รวมทั้งการปรับพ้ืนที่
ให้บริการแบบ Physical Distancing และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน AUN-QA 10.5-1 ตารางกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จ านวน (ครั้ง) จ านวน (คน) 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3 Online  
 อบรมการใช้ห้องสมุดนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วางไว้บน SUT eLearning ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

-  1,100 

 ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
52 

703 

 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 643 
การฝึกอบรมหัวข้ออื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 3 166  
การฝึกอบรม 1) การจัดท าสื่อ PowerPoint เพ่ือการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
2) การฝึกอบรม การน าเสนออย่างมืออาชีพ  3) การฝึกอบรมท า VDO Clip  
4) การอบรม  "Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ Digital Disruption  5) 
กิจกรรม พบนักเขียน 

5 933 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน AUN-QA 10.5-2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลคือ น้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลคือ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลคือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลคือ มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลคือ มากที่สุด 
 

 
ที ่

 
เรื่อง 

ผู้ร่วม
กิจกรรม 

(คน) 

ผู้ตอบ 
(คน) �̅� S.D. แปลผล 

1.  การฝึกอบรม “การค้นคืนสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชา” 

703   
563 4.57 

 
0.64 

 

มากที่สุด 

2.  การฝึกอบรม “การใช้โปรแกรม EndNote”  643 มากที่สุด 
3.  การอบรมการใช้ห้องสมุด ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 
1,100 1,100 4.40 0.58 มาก 

4.  การฝึกอบรม “การน าเสนออย่างมืออาชีพ” 25 21 4.98 0.07 มากที่สุด 
5.  การฝึกอบรม “การออกแบบสื่อ PowerPoint เพ่ือ

การน าเสนออย่างมืออาชีพ” 
41 28 

4.44 0.91 
มาก 

6.  การฝึกอบรม ท า VDO Clip อย่างไร ให้โดนใจผู้ชม     37 22 4.48 0.65 มาก 
7.  การอบรม   

- Research Workflow  
- ScienceDirect and  Scopus for Research  
- Reference data management for Research  
:ส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ” 

166 
 

76 4.46 0.62 มาก 

8.  กิจกรรม “พบนักเขียน: อังคาร จันทาทิพย์            80 52 4.13 0.81 มาก 
9.  การฝึกอบรม "Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ 

Digital Disruption"   
650  568 4.39 0.73 มาก 

 


