
ตัวบงชี้ที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 
8 FTES ตอเคร่ือง √ 

 

2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา √ 

 

3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ต  

√ 
 

4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา 

√ 
 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่อง ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

√ 

 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 √ 

 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ √ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว  6 ขอ   เกณฑการประเมิน : 4 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 7  ขอ    ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 7 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี  

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการแกนักศึกษาเพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการศึกษาคนควาอยางพอเพียงในอัตรา 1.95 ซ่ึงไมสูงกวาเกณฑ 8 FTES ตอ 1 
เครื่อง [มธร.2.5-1(1-2)] 



2. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการใหบริการแหลงการเรียนรู ดําเนินงานโดยสํานักวิทยบริการ ทํา
หนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควา  การวิจัย  และการบริการวิชาการ ดําเนินการจัดหา 
รวบรวม และจัดระบบสารสนเทศเพื่อใหพรอมในการใหบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศอยางครบถวน ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตรงกับความตองการของผูใช  [มธร.2.5-2(1-4)] มีการ
จัดบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ (E-Library) ที่ทันสมัยสามารถสืบคน
ไดสะดวกและรวดเร็ว  [มธร.2.5-2(5)]    

นอกจากนี้มีการจัดการฝกอบรม สงเสริม และแนะนําการใชบริการของสํานักวิทยบริการในการ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยจัดขึ้นทั้งในสวนกลางและศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง คือ 
ศูนยการศึกษาวิทยาลัยศรีวัฒนาเทคโนโลยี และศูนยการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูลําพูน  
เชน โครงการอบรมการใชฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) ของสํานักวิทยบริการ และการ
สืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธจากแหลงสารสนเทศตางๆ [มธร.2.5-2(6-7)]  

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการใหบริการดานกายภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา ไดแก อาคารเรียน หองเรียนที่ทันสมัย สะอาด มีจํานวนพอเพียงไมแออัด มี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีจํานวนคอมพิวเตอร มีอุปกรณการศึกษา ไดแก โปรเจคเตอร และ
คอมพิวเตอร มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตทั้งใชสายและไรสาย ที่สามารถใชภายในและภายนอกหองเรียนได  
นอกจากนี้ยังมีจุด Wireless Zone ไวบริการใหแกนักศึกษาเพื่อความสะดวกอีกดวย [มธร.2.5-3(1-3)] 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนและประมวลผลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ทะเบียนออนไลน) นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน
เรียน เรียกดูขอมูลการลงทะเบียน ผลการศึกษา ภาระคาใชจาย ภาระการกูยืมกองทุนการศึกษา  การประเมิน
การเรียนการสอน โดยผานระบบทะเบียนออนไลนดวยตนเอง   [มธร.2.5-4(1-2)]  มีการบริการดานหอง
พยาบาลและการรักษาพยาบาลในเบื้องตน  [มธร.2.5-4(3-4)]  การจัดการดานหองอาหาร  หองจัดเลี้ยง 
(Cafeteria) มีศูนยอาหารแยกเปนสัดสวนจากอาคารเรียน มี “รานพญาสัตบรรณ” ที่จําหนายหนังสือและ
อุปกรณการเรียน  มีสนามกีฬาหลายประเภท เชน สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล และ
สนามเปตอง เปนตน ที่นักศึกษาสามารถใชบริการไดนอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมงเรียน  อีกทั้งยังเปด
โอกาสใหชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถไดใชสนามกีฬาดังกลาวได [มธร.2.5-4(5-7)]   

5. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ มี
ระบบประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การกําจัดขยะและจุดทิ้งขยะมูลฝอย  หองนํ้าสะอาด ทางเดินระหวาง
อาคารรมร่ืน มีตนไมใหอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ และมี
เจาหนาที่ตํารวจเขามาตรวจตราดูแลความปลอดภัยในบริเวณมหาวิทยาลัยเปนประจํา [มธร.2.5-5(1-7)]  

6. จากการดําเนินการใหบริการดานตางๆ จากขอ 2-5 มหาวิทยาลัยฯ ไดทําการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการดังกลาว ทั้งสองภาคการศึกษา ผลการประเมินทุกขอมีคาระดับความพึงพอใจ มากกวา  3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 [มธร.2.5-6(1-2)] 
  7. มหาวิทยาลัยธนบุรีมีการนําผลจากการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาเปนขอมูลในการพัฒนา 
ปรับปรุงและแกไข เพ่ือการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ  โดยจัดทําเปน
แผนงานและโครงการตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี 



7.1  การติดตั้งและขยายจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เปน Wireless Zone เพ่ิมขึ้น เพ่ือให 
เพียงพอตอการความตองการและการใชงานของนักศึกษา  

7.2  การกอสรางอาคารสถานที่ เชน  การกอสรางอาคารศูนยบมเพาะการเรียนรู ภาษา  
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ รวมทั้งการปรับปรุงถนนโดยรอบและภูมิทัศนบริเวณอาคาร  การกอสราง
สนามกีฬากลางแจงขนาดมาตรฐานพรอมการตกแตงที่สวยงาม 

7.3  การปรับปรุงอาคารสถานที่ เชน การเพิ่มบริเวณที่น่ังพักผอน ที่น่ังอานคนควาตาม 
บริเวณตางๆ รอบมหาวิทยาลัย สรางบรรยากาศใหดูรมร่ืนและสวยงาม  การติดตั้งเครื่อง ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยไวภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือความสะดวกใหการใชงาน  ติดตั้งแชมพูลางมือในหองนํ้าเพื่อ
ความสะอาดและสุขอนามัย  การติดตั้งโทรทัศน LED บริเวณโรงอาหารเพื่อใหนักศึกษาผอนคลายระหวาง
ทานอาหารกลางวัน และปรับปรุงภูมิทัศนของหอพักนักศึกษาใหสวยงาม เปนตน  [มธร.2.5-7(1-2)] 
 
จุดแข็ง : 

มหาวิทยาลัยธนบุรีไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  และไดนําผล
สํารวจฯ มาเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไขการดําเนินงานในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

การนําผลประเมินมาใชเปนขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนงานตางๆ ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง  
เพ่ือใหสามารถปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น  
 
จุดที่ควรพฒันาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

ควรมีการกํากบัติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ทําประจําอยางตอเน่ือง 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.2.5-1 (1) รายงานการคํานวณคา FTES ตอเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบริการแก

นักศึกษา ปการศึกษา 2555 
(2) ตารางแสดงจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2555 

มธร.2.5-2 (1) ภาพถายสํานักวิทยบริการ หองอินเทอรเน็ต   
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (2) รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ ที่มีอยู 
(3) คูมือแนะนําการใชสํานักวิทยบริการ 
(4) โบชัวร Library and Information Technology Center 
(5) เว็บไซตสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ (Web OPAC) 

 (6) โครงการอบรมการใชฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) ของ



สํานักวิทยบริการ  ศูนยการศึกษาวิทยาลัยศรีวัฒนาเทคโนโลยี และศูนย
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ลําพูน 

 (7) เอกสารประกอบการอบรมการสืบคนขอมูลหองสมุดออนไลน “คูมือการใช
ฐานขอมูล” 

มธร.2.5-3 (1) รูปถายหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณการเรียนการสอน 
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต Wireless Zone  ภาพถายอาคาร มหาวิทยาลัยธนบุรี 

(2) รายงานอุปกรณ-สื่อการเรียนการสอน  
(3) ตารางการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ   

มธร.2-5-4 (1) ภาพถายหนาเว็บไซตระบบงานทะเบียนออนไลน 
(2) คูมือการใชระบบทะเบียน on-line  
(3) ภาพถายหองพยาบาล 
(4) สถิติการใชบริการหองพยาบาล ปการศึกษา 2555 
(5) ภาพถายศูนยอาหาร  หองจัดเลี้ยง (Cafeteria) 
(6) ภาพถาย “รานพญาสัตบรรณ” จําหนายหนังสือและอุปกรณการเรียน 
(7) ภาพถายสนามกีฬาตางๆ 

มธร.2-5-5 (1) รายงานการตรวจบํารุงรักษาระบบไฟฟา-ประปา ปการศึกษา 2555 
(2) ภาพถายตูกรองน้ํา ประปา ตามจุดตางๆ  
(3) ภาพถายอาคาร หองน้ํา ที่มีการรักษาความสะอาด 
(4) ภาพถายจุดทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูล 
(5) ภาพถายสถานที่พักผอนรอบมหาวิทยาลัย 
(6) ภาพถายอุปกรณปองกันอัคนีภัยบริเวณอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
(7) ภาพถายระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

มธร.2-5-6 (1) สรุปปจจัยเกื้อหนุนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2555  
(2) สรุปประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 

2555 เกี่ยวกับการจัดบริการของมหาวิทยาลัยฯ  
(3) สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  

ปการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.2-5-7  (1) การพัฒนา ปรับปรุงและแกไข การจัดบริการดานกายภาพที่สนองความ
ตองการของผูรับบริการตามขอเสนอแนะของนักศึกษาจากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป
การศึกษา 2555 

 (2) ภาพถายสถานที่ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


