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ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มีบริการโดยทั่วไป ดังนี้ 
      1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ 
      2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่างสถาบัน 
      3. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
      4. บริการหนังสือสํารอง 
      5. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
       6. บริการแนะนําหนังสอื (Book Suggestion) 
       7. บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Study Room)  
       8. บริการอินเตอร์เน็ตและ iPAD 
       9. บริการ Notebook Zone 
     10.บริการ Edutainment Zone 
     11.บริการซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ            

(บทเรียนมัลติมิเดีย) 
     12.บริการ UBC 
     13.บริการแนะนําการใช้ห้องสมุด 
 
นอกจากนี้ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ยังมีบริการผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
       1. การตรวจสอบการยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศตลอดจน
การมีหน้ีสินกับห้องสมุดด้วยตนเอง (Borrower Information) 
       2. การยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศต่อ (Renew) 
       3. การยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศระหว่างท่าพระจันทร์-
รังสิต-ศูนย์ลําปาง-ศูนย์พัทยา (Book Delivery) 
        4. การจองหนังสือและวัสดุสารสนเทศที่มีผู้ยืมออกไป 
(Request Copy) 
 
มีแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ท่ีห้องสมุดบุญช ูตรีทอง ให้บริการผ่านทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ดังนี ้
     1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ (TUDB)  สําหรับค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการในแต่ละห้องสมุดสาขา  

2. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร (TUIDX) สําหรับค้นหา 
บทความวารสารต่างๆ  

3. ฐานข้อมูล Find e-journal (SFX) สําหรับการค้นหาช่ือ
วารสารภาษาต่างประเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ  

4. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ในแต่ละ
สาขาวิชา 

5. ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)  

 
 
2. ภาพแสดงเว็บไซต์หน้า Services  
http://koha.library.tu.ac. th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาพแสดงเว็บไซต์หน้า  
E-Resources 
http://koha.library.tu.ac. th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ฐ
7. ฐ

     8. ฐ
     9.ฐ
    10.ฐ
    11.ฐ
    12.ฐ
 
ห้องสมุ
บุคคลภ

ใหม่ ปร
และนัก
จํานวน
เข้าใจใ
การสืบ
นักศึกษ
สารสน

 
         
ครู  แล
แหล่งข้
สารสน
บรรณา

 ฐานข้อมูลดัช
 ฐานข้อมูลหนั
 ฐานข้อมูลหนั
ฐานข้อมูลหนัง
ฐานข้อมูลหนัง
ฐานข้อมูลวิทย
ฐานข้อมูลวาร

มุดบุญชู ตรีทอ
ภายนอกทุกปี

1. อบรมแน
ระจําปีการศึก
กศึกษาระดับ
น 23 คน โดย
นทรัพยากรส

บค้นสารสนเท
ษาใหม่มีความ
นเทศท่ีต้องการ

    2. อบรมเรื
ละบรรณารักษ
ขอ้มูลเพ่ือการศ
นเทศ  แล
ารักษ์มีความรู้

ผลการดํา

นีการอ้างอิงว
นังสือหายากอิ
นังสืออิเลก็ทรอ
งสืออ้างอิงออ
ังสือพิมพ์ออน
ยานิพนธ์อิเล็ก
รสารอิเล็กทรอ

อง มีการจัดอ
การศึกษา 
นะนําการใช้ห้
กษา 2556 ระ
บปริญญาโท
ยมีวัตถุประส
สารสนเทศ  แ
ทศในห้องสมุด
มรู้ความสาม
รได้ด้วยตนเอ

รื่อง การจัดก
ษ์ โดยวัตถุปร
ศึกษาค้นคว้า
ละเทคโนโลยี
รูค้วามเข้าใจใน

าเนินงาน 

วารสารไทย (T
เล็กทรอนิกส์ 
อนิกส์ (E-Boo
นไลน์ (E-Ref
นไลน์ (E-New
กทรอนิกส์ (El
อนิกส์ (Elect

อบรมให้กับนั

ห้องสมุด ในวัน
ะดับปริญญาต
ท คณะสังคม
สงค์เพ่ือให้นัก
แหล่งสารสนเท
ดด้วยระบบอัต
ารถ และเกิด
งอย่างมีประสิ

 

ารความรู้ห้อ
ระสงค์ เพ่ือพัฒ
และการเรียน
ยีสารสนเทศให
นการจัดการค

TCI) 
 (E-Rareboo
oks) 
ferences) 
wspaper) 
lectronic Th
ronic Journ

ักศึกษาและ

นปฐมนิเทศนัก
ตรี จํานวน 50
มสงเคราะห์ศ
กศึกษาใหม่รู้จ
ทศ  การค้นค
ตโนมัติ และ
ดทักษะในการ
สิทธิภาพ 

งสมุดยุคใหม
ฒนาห้องสมุด
นรู้  พัฒนาทรั
ห้ทันสมัย ให้
ความรู้ห้องสมุ

oks) 

heses) 
al) 

กศึกษา
00 คน 
ศาสตร์ 
จักและ
คว้าและ
ะเพ่ือให้
รสืบค้น

 

 

ม่ ให้กับ
ดให้เป็น
ัพยากร
้ครูและ
มุด และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
โคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกส

 รายงานสรปุผ
รงการอบรม 

ารอ้างอิง 

ผลการดําเนินง
 

งาน



นําแนว

ความรู้ห
100 แล
=4.30)
 

 

เจ้าหน้า
นักศึกษ
การอ่าน
สังคมแห
ของนัก

ผลการป
 

วคิดไปปรับปรุ

สรุปผลการ
ห้องสมุดยุคให
ละมีผลการดํา
)  

 3. อบรมเ
าที่  และนักศึ
ษาเห็นความส
น  ส่งเสริมให้
ห่งการเรียนรู้ใ
ศึกษา ให้ดีย่ิง

 สรุปผลการ
ประเมินความ

ผลการดํา

รงุและพัฒนาห

รดําเนินงานโ
หม่ มีผู้เข้าอบ
าเนินงานโคร

เรื่อง การทํา
ึกษา มธ.ศูนย์
สําคัญของกา
ห้นักศึกษาใช้เ
้ในห้องสมุด เ
งขึ้น 

รดําเนินงาน  
มพึงพอใจใน ร

าเนินงาน 

ห้องสมุดของต

โครงการอบร
บรมทั้งสิ้น 160
รงการภาพรว

าหนังสือทํา
ย์ลําปาง โดยมี
ารอ่าน เพ่ือให
เวลาว่างให้เกิ
เพ่ือพัฒนาการ

  มีผู้เข้าอบรมท
 ระดับมาก ( x

ตนเองให้ดีย่ิงขึ

รมเรื่อง การ
0 คน คิดเป็น
มใน ระดับม

มือ ให้กับอา
มีวัตถุประสงค์
ห้นักศึกษามีนิ
ดประโยชน์ 
รอ่านและการ

ทั้งสิ้น 32 คน
x =4.23)  

ขึ้น 

จัดการ
นร้อยละ 
าก ( x

 

 

 

าจารย์ 
ค์เพ่ือให้
นิสัยรัก
 สร้าง
รเรียนรู้

น และมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 



         
ห้องสมุ
โดยมีวั
ฐานข้อ
ฐานขอ้
ในห้อง

มีผลกา

   4. อบรมเ
มุด  ให้กับอาจ
วัตถุประสงค
อมูลภาษาอังก
อมูลภาษาอังก
สมุด  

 สรุปผลการ
รประเมินควา

ผลการดํา

เรื่อง การการ
จารย์ เจ้าหน้า
ค์เ พ่ือให้มีคว
กฤษ  นักศึก
ฤษและสร้างส

รดําเนินงาน  
ามพึงพอใจใน

าเนินงาน 

รสืบค้นฐานข้อ
าที่ และนักศึก
วามรู้ความเข
กษาและบุคลา
สังคมแห่งการ

  มีผู้เข้าอบรม
น ระดับมาก (
 

อมูลภาษาอัง
กษา มธ.ศูนย์
ข้าใจในการ
ากรเข้าถึงการ
รเรียนรู้ภาษา

ทั้งสิ้น 120 ค
( x =3.96)  

 

 

 
กฤษใน
ย์ลําปาง 
รสืบค้น
รสืบค้น
อังกฤษ

คน และ

 

เอกสารอ้างอิง 



         
3. มีบริ
แ ล ะก
ห้องปฏิ
ในระบ
       ม
ปรับปรุ
1G เป็น
อินเตอร
สายจาก
ความถ่ี 
สามารถ
ไกลและ
 
สามารถ
มธ.ศูนย

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

      
4.  มีบ
ด้านงา
บริการ
ด้านอา
     4.1
คอมพิว
 

                 
ริการด้านกาย
กา รพัฒนาน
ฏิบัติการ อุป
บไร้สาย 

มหาวิทยาลัยธ
รงการเช่ือมต่อ
น 10G เพ่ิมอีก
ร์เน็ตได้เร็วขึ้น
กเดิมทํางานที
 2.4 GHz แล
ถรองรับอุปกร
ะกว้างมากข้ึน
รวมทั้งปรับป

ถตรวจสอบกา
ย์ลําปางมีจุดเชื
หอพักนักศกึ
หอพักนักศกึ
หอพักบุคลา
อาคารอเนก
อาคารสิรินธ
อาคารเรียน
อาคารเรียน

บริการส่ิงอําน
านทะเบียนนกั
รอนามัยและก
าหาร และสน
1  ศูนย์ลําปาง
วเตอร์ 

ผลการดํา

                 
ยภาพที่เหมา
นั ก ศึ กษ าอ
ปกรณ์การศึกษ

รรมศาสตร์ ศู
อสุญญาณแต่ล
กจํานวน 17  
น  และเปลี่ยน
ที่ความ 2.4 GH
ละ 5 GHz แบ
รณ์ ได้ 50 ช้ิน
นกว่าเดิม จําน
ปรุงระบบ Au
ารใช้งานของบ
ช่ือมต่อทั้งสิน้
กษา โดม 1 จํ
กษา โดม 2 จํ
ากร  จํานวน 
กประสงค์และ
ธรารัตน์ จํานว
นรวม 4 ช้ัน จํา
นรวม 5 ช้ัน จํา

นวยความสะ
กศึกษาผ่านระ
การรักษาพยา
นามกีฬา 
ง มีระบบทะเ

าเนินงาน 

                
ะสมต่อการจั
ย่ า ง น้ อ ย ใ
ษา และจุดเช

ศูนย์ลําปาง  ได
ละจุดโดยเปลี่
 เครื่อง เพ่ือทํ
นอุปกรณ์กระจ
Hz แบนวิดซ์ 

บนวิดซ์ 300 M
นต่อตัวและสา
นวน 92 จุด จ
uthenticatio
บุคลากรและน
น 92 จุด ดังน้ี 
ํานวน 18 จุด
ํานวน 20 จุด

 12  จุด 
ะสนามกีฬาใน
วน 11 จุด 
านวน 5 จุด 
านวน 24 จุด 

ดวกท่ีจําเป็น
ะบบเครือ ข่า
าบาล การจัด

เบียนนักศึกษา

                
จัดการเรียนกา
นด้ า นห้ อ ง
ชื่อมต่ออินเต

ด้ดําเนินการ
ยน Switchin
าให้เข้าถึง
จายสัญญาณแ
 54 MHz เปน็
MHz และ 450
ามารถส่งสัญญ
ากเดิม 52 จุด

on ใหม่เพ่ือให้
นักศึกษาได้ 
 
ด 
ด 

นร่ม จํานวน 2

 

นอื่นๆ อย่างน
ายคอมพิวเตอ
ัดการหรือจัด

าผ่านระบบเค

 
           
ารสอน
ง เ รี ย น 
ตอร์เน็ต

ng จาก 

แบบไร้
น
0 MHz 
ญาณได้
ด 
ห้

2 จุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
งบป
พัฒ
ศธ 
ธันว
2. บ
คณ
การ
ราย
ร่วม

น้อยใน
อร์ การ
บริการ

ครือข่าย

 
 
 
 
-  เ
ประ
 

เอกส

  บันทึกขออนุ
ประมาณการใ
ฒนาด้านเทคโน
 0516.38/98
วาคม 2556 

 บันทึกแจ้งกา
ณะกรรมการต
รจัดซ้ือครุภณั
ยการ โดยวิธีพิ
มประชุม  

เวปไซต์สํานัก
ะมวลผล (ww

ารอ้างอิง 

นมัติแผนรายก
ใช้เงินอุดหนนุ
นโลยีสารสนเ
81  ลงวันที่ 2
 
รได้รับแต่งต้ัง
รวจรับพัสดุ ส

ณฑ์จํานวน 2 
พิเศษและขออ

ทะเบียนและ
ww.reg.tu.ac

าร
น
เทศ ที ่
4 

งเป็น
 สําหรับ

อนุญาต

c.th) 



ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

     4.2  ศูนย์ลําปาง มีบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น บริการด้านเวชภัณฑ์ และการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
 
 
 
 
 
     4.3  ศูนย์ลําปาง มีการให้บริการด้านอาหารโดยจัดบริการ
ร้านค้าไว้บริการนักศึกษา 
 
 
 
     4.4  มีพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้ออกกําลังกาย เช่น บริการห้อง  
ฟิสเนส พร้อมเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําใช้อุปกรณ์  สนามฟุตบอล  
สนามกีฬาในร่ม  ประกอบด้วยสนามแบดมินตัน 2 สนาม สนาม
วอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม และสามารถ
ปรับเป็นสนามกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม   
 

1.  บันทึกขออนุมัติงบประมาณจ้าง
พยาบาล/จัดซ้ือยาและวัสดุ
การแพทย ์
2.  บันทึกรายช่ือนักศึกษาทํา
ประกันอุบัติเหตุประจําปีการศึกษา 
2556 
 
-  ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกผู้จํา
หน่วยอาหารและเครื่องด่ืม/คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและจํา
หน่วยอาหาร 
 
-  ภาพถ่ายสนามกีฬา ห้องฟิตเนส 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง     
     5.1  มีระบบจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
     5.2  การกําหนดมาตรการในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดอัคคีภัย
ลุกลามเข้าพ้ืนท่ี ศูนย์ลําปาง 
     5.3  มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแต่ละอาคารอย่าง
น้อยช้ันละ 2 จุด 
     5.4  มีระบบจ้างเหมาเก็บขยะ 
                

 
 
 
 
 
1.   สัญญาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย 
2.  เว็บไซต์เผยแพร่มาตรการรักษา
ความปลอดภัย ศูนย์ลําปาง  
http://www.lampang.tu.ac.th/
web/pdf/info/fire2555.pdf 
3.  ใบสั่งจ้างเก็บและกําจัดขยะ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกตัวไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6.1  สํานักหอสมุดฯ ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2556 ทุกห้องสมุด รวมท้ังห้องสมุดบุญชู 
ตรีทอง โดยใช้วิธีการสํารวจแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร
มหา วิทยา ลัยธรรมศาสตร์  ผู้ รั บบริ ก า ร มีความ พึงพอใจ 

 
 
- รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการประจําปี 
2556 
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โดยรวมในระดับคะแนน 3.61 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.50 
  2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

ต่าง ๆ 3.49 
  3.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.62 
  4.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกของการ

ให้บริการ 3.74 
 
 6.2  การประเมินคุณภาพการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ลําปาง ได้สํารวจความพึง
พอใจการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับคะแนน 3.53 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แสงสว่างภายในอาคารเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 4.00 

2. แสงสว่างภายนอกอาคารมีมากพอที่จะทําให้ผู้ใช้ถนน 
ทางเดินเท้า ฯลฯ มีความปลอดภัย 3.00 

3. ความสะอาดห้องสุขา 4.00 
4. สุขภัณฑ์ภายในห้องสุขา มีสภาพท่ีพร้อมต่อการใช้งาน 

4.00 
5. ระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ข้ามวิทยาเขต (ท่า

พระจันทร์-รังสิต-พัทยา-ลําปาง) ชัดเจนใช้งานได้ไม่
ขัดข้อง 3.00 

6. ถังขยะภายนอกอาคารมีจํานวนเพียงพอ 3.00 
7. ความสะอาดของสภาพแวดล้อมโดยรวมภายใน

มหาวิทยาลัย 4.00 
8. อุปกรณ์ด้านอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดนํ้า

แรงดันสูง ขวาน หัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น ต้ังอยู่ใน
ตําแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย 4.00 

9. ภายในอาคารมีระบบที่ทําให้ผู้ใช้อาคารม่ันใจในความ
ปลอดภัย 4.00 

10. ป้ายบอกทางมีจํานวนเพียงพอที่จะทําผู้สัญจรเดินทาง
ไปยังสถานท่ีท่ีต้องการ 3.00 

11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมระบบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัย 3.00 

12. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.00 
13. เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ ให้บริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว 3.00 

 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลแบบสํารวจความพึง

พอใจในดารให้บริการด้านระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 
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14. เจ้าหน้าท่ี กระตือรือร้น เต็มในให้บริการ 3.00 
เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 4.00 
   
 6.3  ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวก (งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา) 
  ศูนย์ลําปาง ได้สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจดังน้ี 
  6.3.1  ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล
เป็นผู้ประเมิน สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาของมธ.ศูนย์ลําปาง  
จํานวน 72 คน กับการให้บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 3.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.80 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ผู้ให้บริการ 3.65 
  2.  ด้านกระบวนการข้ึนตอนการให้บริการ 3.36 
  3.  ด้านการอํานวยความสะดวก 3.50 
  4.   ด้านคุณภาพของการให้บริการ  ผ่านทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการทางการศึกษา 3.29 
  5.  ด้านคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารช่องทาง
ออนไลน์  3.40 
 
  6.3.2  ผลสํารวจความพึงพอใจจากบุคลากรและนักศึกษา
ผู้รับบริการพบว่าผู้รับบริการด้านอาหารของมธ.ศูนย์ลําปางมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับคะแนน 3.55 ดังนี้ 
  1.  ความเหมาะสมระหว่างราคากับปริมาณอาหาร 3.59  
  2.  คุณภาพของวัสดุท่ีนํามาประกอบอาหารและความ
สะอาดของอาหาร 3.44 
  3.  ความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะและบริเวณ
ประกอบอาหาร 3.50 
  4.  รสชาติอาหาร 3.52 
  5.  การแต่งกายของผู้จําหน่ายอาหาร 3.68 
  6.  การให้บริการของผู้จําหน่วยอาหาร 3.70 
  7.  ความหลากหลายของอาหาร 3.44 
รายละเอียดคะแนนประเมินแต่ละร้าน ดังนี้ 
  1. ร้านข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง (ป้าเอียด) 3.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจการจัดการและจัดบริการ
อาหารของ  มธ .ศูน ย์ลํ าปาง 
ประจําปีการศึกษา 2556 
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           2. ซุ้มอาหารว่างและเครื่องด่ืม (ป้าเอียด 5 ช้ัน) 3.68 
           3. ร้านข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง (ป้ายา) 3.56 
           4. ร้านเครื่องด่ืม ขนมหวาน และผลไม้ (พ่ีเจี๊ยบ) 3.63 
           5. ร้านก๋วยเต๋ียว (ป้าแดง)  3.59 
          6. ร้านส้มตํา ยํา อาหารจานเดียว (พ่ีเยาวลักษณ์) 3.41 
          7. ซุ้มกาแฟสดและเบเกอรี่ (พ่ีเมธานนท์) 3.35 
2. ผลตรวจสอบสารปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย 
      รายการที่ตรวจเช้ือแบคทีเรีย 
      1. ภาชนะ 28 ตัวอย่าง พบแบคทีเรีย  4 ตัวอย่าง ได้แก่ 
ตะเกียบ มีด ถ้วย จาน 
      2. อาหาร 11 ตัวอย่าง  ไม่พบ 
      3. มือผู้ปรุง 6 ตัวอย่าง  ไม่พบ 
      4. นํ้าแข็ง 5 ตัวอย่าง   ไม่พบ 
      รายการที่ตรวจสารปนเป้ือน ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สาร
กันรา สารฟอกขาว  สารโพลาร์ 

1. ร้านก๋วยเต๋ียว (ป้าแดง) ไม่พบ 
2. ร้านข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง (ป้ายา) พบสารบอ

แรกซ์ ในไส้กรอก 
3. ร้านส้มตํา ยํา อาหารจานเดียว (พ่ีเยาวลักษณ์) ไม่พบ 
4. ร้านก๋วยเต๋ียว (ป้าเกษร)  ไม่พบ 
5. ร้านข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ ง (ป้าเอียด )พบ

ฟอร์มาลิน ใน กุ้ง ปลาหมึก หมูช้ิน 
6. ร้านข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง (ป้าเดือน) ไม่พบ 

 
      6.3.2  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนส 
และสนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 4.18 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
              1. สถานที่เล่นกีฬาแต่ละชนิดมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ  4.75 

2. สถานท่ีเล่นกีฬาแต่ละชนิดมีความสะดวกสบาย 
4.31 

3. สถานท่ีเล่นกีฬาแต่ละชนิดมีความสะอาด 4.41 
4. เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ 4.47 
5. สถานท่ีเล่นกีฬาแต่ละชนิดมีความปลอดภัย 4.22 
6. มีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 4.40 
7. มีความปลอดภัยในการให้บริการ 4.17 
8. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลําดับก่อนหลัง 

 
 
 
- รายงานผลการตรวจสอบสาร

ปนเป้ือน เช้ือแบคทีเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจการให้บริการผู้ใช้บริการ
ฟิตเนส และสนามกีฬาในร่ม 
อาคารอเนกประสงค์และสนาม
กีฬาในร่ม 
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3.90 
9. บริการด้วยความเต็มใจและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อ

ผู้ใช้บริการ 4.01 
10. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการให้คําแนะนํา

ปรึกษา 3.72 
11. เจ้าหน้าที่มีความสนใจ เอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 

3.61 
12. เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายที่เหมาะสม 4.19 
13. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ มีมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย 4.16 
14.อุปกรณ์กีฬามีความพร้อมสําหรับการใช้งาน 4.34 
15. อุปกรณ์กีฬามีเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 4.12 
16. อุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการมีความทันสมัย 4.18 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

 

 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีผา่นมา 

เป้าหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

    

6. ผลการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
    

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

    
 




