
องคประกอบที่ 7 การบริการฝายหอสมุด  

ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

7.1 งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ 7.1.1 การวเิคราะหหมวดหมู
และการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ  

(1) มีการลงรายการบรรณานุกรมเพื่อรอการวิเคราะห 40 เลม/วัน  

(2) มี (1) + มีการจัดหมวดหมูและลงรายการบรรณานุกรมที่เปนมาตรฐาน 
อยางนอย 40 เลม/วัน  

(3) มี (2) + มีการนําคอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software มาใชใน
ระบบการทํางาน  

(4) มี (3) + การเรียกใชทรัพยากรทีอ่ยูระหวางกระบวนการทางเทคนิค 
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  

7.1 งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ 7.1.2 การวเิคราะหหมวดหมู
และการลงรายการสื่อโสตทัศน  

(1) มีการลงรายการบรรณานุกรมเพื่อรอการวิเคราะห 40 รายการ/วัน 

(2) มี (1) + มีการจัดหมวดหมูและลงรายการบรรณานุกรมที่เปนมาตรฐาน
อยางนอย 7 รายการ/วัน  

(3) มี (2) + มีการนําคอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software มาใชใน
ระบบการทํางาน 

(4) มี (3) + การเรียกใชทรัพยากรทีอ่ยูระหวางกระบวนการทางเทคนิค 
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  



7.1 งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ 7.1.3 7.1.3 งานซอมและ
บํารุงทรัพยากรสารนิเทศ  

(1) มีการสํารวจสภาพหนังสือชํารุดเพื่อสงซอม 1 ครั้ง/อาทิตย  

(2) มี (1) + มีการซอมแซมและบํารุงรักษาหนังสือ และวารสารเกา 20 
เลม/วัน  

(3) มี (2) + มีวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมในการดําเนินงาน  

(4) มี (3) + มีการซอมและบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศที่ผูใชบริการ
ตองการดวนภายใน 2 วัน  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  

7.2 งานบริการ 7.2.1 การตอบคําถามและชวยคนควา  

(1) มีบริการตอบคําถามทั่วไป ซึ่งสามารถไดรับคําตอบไดทันที 

(2) มี (1) + มีบริการตอบคําถามที่ตองอาศัยกระบวนการสืบคนไดรับ
คําตอบ ภายใน 20 นาที  

(3) มี (2) + มีการบันทึกคําถามและแหลงคําตอบอยางชัดเจน 

(4) มี (3) + มีการแจงผลการคนควาแกผูใชบริการหากไมสามารถตอบ
คําถามไดทันที โดยมีชองทางในการตอบคําถามท  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.2 งานบริการ 7.2.2 การบริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ  

(1) มีประกาศการใหบริการ และกําหนดการเปนลายลักษณอักษร และ 
เว็บไซต  

(2) มี (1) + มีบริการยืม-คืนดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ  



(3) มี (2) + สมัครสมาชิก และตออายุบัตรพรอมยืมไดทันที  

(4) มี (3) + บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ 5 รายการ/นาที  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.2 งานบริการ 7.2.3 การบริการจองทรัพยากรสารนิเทศ  

(1) มีแบบฟอรมการจอง 

(2) มี (1) + มีบริการจองดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ  

(3) มี (2) + บริการจอง3รายการ/ 1 นาที(เมื่อพบรายการที่ตองการ) 

(4) มี (3) + มีการแจงผลการจองทันที  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.2 งานบริการ 7.2.4 การบริการสืบคนขอมูล ผานเครือขาย  

(1) มีการแนะนําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(2) มี (1) + มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลตลอดเวลาเปดทํา
การ  

(3) มี (2) + มีเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลอยางนอย 20 เครื่อง  

(4) มี (3) + มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการอินเตอรเน็ต อยางนอย 20 
เครื่อง  

(5) มี (4) + มีสถิติการเขาใชฐานขอมูลและการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบริการโดยเฉลี่ยรอยละ 75  



7.2 งานบริการ 7.2.5 การบริการสื่อโสตทัศน  

(1) มีบริการสื่อโสตทัศนเพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปด
สอน 

(2) มี (1) + มีเจาหนาที่ใหบริการชวยการคนควา และแนะนําวิธีใชอุปกรณ
สื่อโสตทัศน ตลอดเ  

(3) มี (2) + มีบริการยืม-คืนดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

(4) มี (3) + มีการดําเนินการจัดชั้น และจัดเรียงสื่อโสตทัศน 2 ครั้ง/วัน  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.2 งานบริการ 7.2.6 การจัดชั้นวารสาร  

(1) มีวารสารใหบริการไมนอยกวา 3 ประเภท  

(2) มี (1) + มีการจัดเก็บวารสาร และตรวจสอบความถูกตองของการ
จัดเรียงอยางนอย 3 ครั้ง/วัน  

(3) มี (2) + มีบริการชวยคนหาตัวเลมวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพทันที
เมื่อมีผูใชบริการ  

(4) มี (3) + มีการสํารวจสภาพวารสาร และหนังสือพิมพเพื่อเย็บเลม 
(วารสารทุกสิ้นป/หนังสือพิมพทุกภาคการศึก  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.2 งานบริการ 7.2.7 การจัดชั้นหนังสือ  
(1) มีการจัดเก็บและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นอยางนอย 3 ครั้ง/วัน 

(2) มี (1) + มีการตรวจสอบความถูกตองของการจัดเรียงหนังสือบนชั้น



โดยบรรณารกัษ,เจาหนาที่หองสมุด 1 ครั้  

(3) มี (2) + มีบริการชวยคนหาหนังสือที่หาไมพบไดทันทีเมื่อมีผูใชบริการ 

(4) มี (3) + รวบรวมหนังสือที่ชํารุดสงซอมทุกวัน (ในกรณีที่พบ)  

(5) (4) + มกีารประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอยละ 
75  

7.2 งานบริการ 7.2.8 การยืมระหวางหองสมุด  

(1) มีการดําเนินงานยืมระหวางหองสมุดภายใน 1 วันทําการ นับจากได
รับคํารองขอ  

(2) มี (1) + มีการแจงผลใหผูใชบริการทราบภายใน 1 วันทําการ อยาง
นอย 1 ชองทาง  

(3) มี (2) + มีการติดตามทวงถามเอกสารที่ไมไดรับคําตอบภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่สงเรื่องขอยืม  

(4) มี (3) + มีการแจงผลการยืมทรัพยากรที่ไดรับคํารองขอจากหองสมุด
อื่นภายใน 1 วันทําการ  

(5) มี (4) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉลี่ยรอย
ละ 75  

7.3 งานวารสาร 7.3.1 การจัดหาวารสาร  

(1) มีการจัดหาวารสารทีส่อดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

(2) มี (1) + มีการประชาสัมพันธวารสารที่บอกรับประจําป  

(3) มี (2) + มีการทวงวารสาร ทุก 2 เดือน 



(4) มี (3) + มีการรายงานการตรวจรับประจําป  

(5) มี (4) + มีสถิติการใชเพื่อวิเคราะหการบอกรับวารสารประจาํป  

7.3 งานวารสาร 7.3.2 การลงทะเบียนวารสาร  

(1) มีการประทับตรา และติดแถบแมเหล็ก 50 ฉบับ/วัน  

(2) มี (1) + มีการลงรายการและลงทะเบียนวารสารที่เปนมาตรฐานสากล
อยางนอย 40 ฉบับ/วัน  

(3) มี (2) + มีการนําคอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software มาใชใน
ระบบการทํางาน  

(4) มี (3) + มีการจัดทํารายงานวารสารที่ไมไดรับตัวเลมทุก 2 เดือน  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  

7.3 งานวารสาร 7.3.3 การจัดทําดรรชนีวารสาร  

(1) มีเกณฑในการคัดเลือกบทความวารสารที่สอดคลองกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

(2) มี (1) + มีการลงรายการที่เปนมาตรฐานภาษาไทยอยางนอย 25 
บทความ/วันภาษาตางประเทศ 10 บทความ/วัน  

(3) มี (2) + มีการนําคอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software มาใชใน
ระบบการทํางาน 

(4) มี (3) + มีการจัด Current Content ของวารสารวิชาการ อยางนอย 10 
ชื่อเรื่อง/วัน  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  



7.3 งานวารสาร 7.3.4 การจัดทําจุลสารวิชาการ  

(1) มีการประทับตราและใหเลขทะเบียน 20 เลม/วัน  

(2) มี (1) + มีการลงรายการตามมาตรฐานบรรณานุกรม 10 เลม/วัน  

(3) มี (2) + มีการนําคอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software มาใชใน
ระบบการทํางาน  

(4) มี (3) + มีการตรวจสอบความถูกตอง  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  

7.4 งานขอมูลทองถิ่น 7.4.1 การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
ทองถิ่น  

(1) มีการกําหนดนโยบายการการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 

(2) มี (1) + มีฐานขอมูลใหบริการคนควาขอมูลทองถิ่น อยางนอย 2 
ฐานขอมูล  

(3) มี (2) + มี (2) + ใหบริการสารนิเทศทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว สามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 

(4) มี (3) + มีการประชาสัมพันธการใหบริการตามสื่อตาง ๆ  

(5) มี (4) +มี (4) + มีสถิติการเขาใชและปรับปรุงฐานขอมูล  

7.4 งานขอมูลทองถิ่น 7.4.2 จดหมายเหตุ  

(1) มีการกําหนดนโยบายของหอจดหมายเหตุที่เปนลายลักษณอักษร  

(2) มี (1) + มีการจัดเก็บตามระบบหมวดหมูตามคูมือการดําเนินงานและ
ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัยอุ  

(3) มี (2) + มีบริการรับฝากเอกสาร และจัดเก็บเอกสารหอจดหมายเหตุ  



(4) มี (3) + มีการแจงผลการดําเนินงานใหคณะ/หนวยงานทราบ  

(5) มี (4) + มีสถิติการดําเนินงาน  

7.5 งานฐานขอมูลออนไลน  

(1) มีฐานขอมูลใหบริการคนควาอยางนอย 7 ฐานขอมูล 

(2) มี (1) + มีฐานขอมูลที่สามารถสบืคนผานระบบเครือขาย  

(3) มี (2) +การจัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูลอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

(4) มี (3) + มีการประชาสัมพันธฐานขอมูลอยางนอย 2 ชองทาง  

(5) มี (4) + มีสถิติการเขาใชฐานขอมูล  

 


