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ลําดับ
ท่ี 

วัตถุประสงคคุณภาพของแตละฝาย เปาหมาย ผูรับผิดชอบ การเก็บขอมูล 

1 การใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรหองสมุด ความผิดพลาดในการใหบริการยืม - คืน ไมเกิน 2 ครั้ง/เดือน ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ  
1 ครั้ง 

2 การติดตามทวงหนังสือเกินกําหนดสง จํานวนผูใชท่ีคางสงหนังสือและคาปรับลดลง รอยละ 50 ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ  
1 ครั้ง 

3 ความเรียบรอยของชั้นหนังสือและความ
ถูกตองของการจัดเรียง 

ความเรียบรอยและความถูกตองของการจัดเรียง ไมนอยกวา
รอยละ 95 

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ  
1 ครั้ง 

4 การฝกอบรม สอน และเผยแพรวิชาการ 
การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูเขารับการอบรมมีความรูผานเกณฑท่ีกําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 85 

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปละ  
1 ครั้ง 

5 การจัดการขอรองเรียน สามารถจัดการขอรองเรียนในระดับท่ี 1 ไดไมนอยกวา 
รอยละ 85 
 

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปละ  
2 ครั้ง 

6 การติดตามความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปละ  
1 ครั้ง 

7 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทย 
ระยะเวลาในการคัดเลือก ตรวจซํ้า สั่งซ้ือ รับเอกสารการเงิน
และตัวเลมถึงหองสมุดเพ่ือเบิกจาย สามารถดําเนินการได
ภายใน 15 วันทําการ 

หนังสือภาษาตางประเทศ 
-นํารายชื่อหนังสือท่ีผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการ   
และขอใบเสนอราคากับทางรานคา สามารถดําเนินการได
ภายใน 7 วันทําการ 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 
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กรณีท่ีเปนหนังสือท่ีมีตัวเลมพรอมสงจากรานคา ระยะเวลา
ในการสั่งซ้ือและออกใหบริการ สามารถดําเนินการไดภายใน 
7 วันทําการ 

-สามารถจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือหนังสือจําแนกตาม

คณะได ภายใน 3 วันทําการ 
วารสาร 
-สามารถตออายุสมาชิกวารสารไดทันตามกําหนด 
-สามารถติดตามทวงถามวารสารไดทันกําหนด (ไมมีเลมท่ี
ขาด สามารถทวงไดรับทุกเลม) 
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 
-ดําเนินการตออายุการบอกรับฐานขอมูลออนไลนเดิม/
บอกรับฐานขอมูลออนไลนใหมตามรอบเวลาการบอกรับ 
-ดําเนินการตรวจสอบและสั่งซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบ
แยกชื่อหลังจากมีผูเสนอซ้ือผานระบบ CLBS ภายใน 1-2 วัน
ทําการ 
-คาใชจายตอครั้ง (Cost per Use) ของการใชฐานขอมูล  
ออนไลนท่ีบอกรับ นอยกวาหรือเทากับ 30 บาท 

 
 

8 งานหนังสือบริจาค/วารสารบริจาค ระยะเวลาจากการรับตัวเลม คัดเลือก เช็คซํ้า ลงทะเบียน สง
งานสรางฐาน สามารถดําเนินการไดภายใน 7 วันทําการ 
 

ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

9 งานซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ -ระยะเวลาในการซอมหนังสือเกาหรือชํารุด ภายใน 2 วัน 
ทําการ/เลม 

ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 



              ทะเบียนรายการวัตถุประสงคคุณภาพ  ประจําป 2563 
 

      สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        

-ระยะเวลาในการเสริมปกออน  ไมต่ํากวา 25 เลมตอวัน 

 

10 การประเมินทรัพยากรเพ่ือจําหนายออก - ดําเนินการจําหนายออก ทุก 6 เดือน 

- แกไขความถูกตองของฐานขอมูลใหเสร็จภายใน 1 เดือน 

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

11 งานสรางฐานขอมูลรายการบรรณานุกรม -การสรางฐานขอมูลฯหนังสือซ้ือ ไมต่ํากวา 18 ชื่อเรื่องตอวัน 

-การสรางฐานขอมูลฯหนังสือบริจาค  ไมต่ํากวา 15 ชื่อเรื่อง 
ตอวัน  
-ความถูกตองของการสรางฐานรอยละ 100 
 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

12 งานวิเคราะหหมวดหมูและการกําหนด 
หัวเรื่อง 

-ระยะเวลาในการวิเคราะหหมวดหมู ใหหัวเรื่อง เพ่ิมรายการ

บรรณานุกรมใหสมบรูณ  
     หนังสือภาษาไทย ไมต่ํากวา 8 ชื่อเรื่องตอวัน 

     ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 8 ชื่อเรื่องตอวัน 

     ปริญญานิพนธและสารนิพนธ ไมตํากวา 5 เลมตอวัน 

-ตรวจแกไขรายการบรรณานุกรมและAuthority ผูแตง,  
หัวเรื่อง วันละ 30 รายการ 

-ความถูกตองของรายการบรรณานุกรม ความถูกตองของ 

ตัวเลมกอนออกใหบริการ อยางนอยรอยละ 95  
 

งานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

13 งานดรรชนีวารสาร -ระยะเวลาในการวิเคราะห ใหหัวเรื่อง เพ่ิมรายการ
บรรณานุกรมใหสมบูรณ วันละไมต่ํากวา 10 บทความ 

-ตรวจแกไขรายการบรรณานุกรมและ Authority ผูแตง,  
หัวเรื่อง วันละ 30 รายการ 

งานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 
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-ความถูกตองของรายการบรรณานุกรม กอนออกใหบริการ 

อยางนอยรอยละ 95 
 

14 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 
ฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

การแปลงผันขอมูล 
 

-ตรวจสอบความถูกตองของการแปลงผันขอมูล ไมนอยกวา 

20 รายการ/วัน 

IR-ithesis 
 

นําเขาขอมูลและทํารายการเชื่อมโยงใน ALEPH ไมนอยกวา 
15 รายการ/วัน 

IR SWU 
 

นําเขาขอมูล ไมนอยกวา 15 รายการ/วัน 

UC -นําเขาขอมูล ไมนอยกวา 1,000 ระเบียน/เดือน 
-- ความถูกตองสมบูรณของขอมูลในแตละฐานขอมูล รวมท้ัง
การทํารายการเชื่อมโยง ไมนอยกวารอยละ 95 
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