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บทสรุปสําหรับทสรุปสําหรับผูบริหาร บผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําป 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

ระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูล

เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.26 อยูในเกณฑ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.30 อยูในเกณฑ ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแต

ละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑ พอใช ดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.09 อยูในเกณฑ ดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียดดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ) 2.00 2.00 3.00 3.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงชี้เลือก) 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00 2.20 2.20 ดี ดี

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.00 2.20 2.50 2.50 2.25 2.38 ดี ดี

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช พอใช

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนนิงาน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ) 3.00 3.00 2.09 2.18 2.56 2.56 2.33 2.38

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก) 2.00 2.00 2.09 2.18 2.56 2.56 2.26 2.30

ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ความหมายผล

ประเมิน

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย

ปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ความหมายผล

ประเมิน

 
 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

 



 2 
 

ขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ระบบเครือขายของวทิยาเขตมักเกดิปญหาบอยครั้ง ทาํใหการใหบริการหยุดชะงัก  

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลยัฯ /วิทยาเขต ควรมีการพฒันาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรเสนอใหสํานักประกันคณุภาพมหาวทิยาลยัพิจารณาปรับระดับของตัวบงชี้บางตัวทีย่ังไมเรียงลําดบั 

เชนตัวบงชีท้ี่ 3.1 

3. มหาวิทยาลยัควรสนับสนนุงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือส่ิงพิมพเพิ่มข้ึน  

ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรสวนใหญมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ  

2. บุคลากรมีใจสู และรักงาน แมจะมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณที่จาํกัด  

3. มีการจัดเกบ็ขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล (Portfolio) เปนประจาํอยางเปนระบบ 

5. มีพืน้ที่ใหบริการที่กวางขวาง สามารถรองรับผูใชบริการไดอยางทั่วถึง อีกทัง้มีการปรับปรุงพื้นที่ใหมีความ 
สะดวกสบาย และดึงดูดผูใชบริการ 

6. มีการพัฒนาการดําเนนิงานในสวนของระบบประกันคุณภาพของหนวยงานและการพัฒนาปรับปรุงการ 
ดําเนนิงานที่มคีวามโดดเดน 

7. พัฒนาระบบ Intranet ฐานขอมูลเพิม่ข้ึนอีก 3 ฐานคือ 1) ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ฐาน    

ภาพยนตรออนดีมานต 3) วดิีโอทางการเกษตร 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรกาํหนดเปาหมายขององคกรที่เขาใจงาย ชัดเจน และสื่อใหบุคลากรทกุคน ทกุระดับ รับทราบอยาง

ทั่วถงึ เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกนั เชน บุคลากรจะตองรวมมือกนัปฏิบัติตนอยางไรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศนของ

หองสมุด  

2. ควรเพิม่กิจกรรม และกําหนดกจิกรรมที่โดดเดนชัดเจนปละ 1-2 กิจกรรม โดยมุงผลสัมฤทธิ์ หาวิธี

ประชาสัมพันธอยางทัว่ถงึ เชน การบริการเอกสารฉบับเต็มออนไลนผานระบบหองสมุด (ลิขสิทธิม์หาวิทยาลยั) 
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จัดกิจกรรมแนะนําการสืบคนฐานขอมูลตามคณะตางๆ เพื่อใหมกีารใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อแสดงศักยภาพ

ทางวิชาชีพ (Professional) ใหผูบริหารเหน็ ซึ่งจะชวยใหไดรับงบประมาณเพิ่มข้ึน รวมทั้งไดรับการพจิารณาเพิม่

อัตรากําลัง 

3. ควรทาํใหการประกันคุณภาพเปนงานประจํา อยาใหบุคลากรมองวาเปนภาระเพิ่ม เพื่อใหเปนตัวชวยใน

การบริหารจัดการ โดยการกาํหนดตวัชี้วัดที่เปนอัตลกัษณของหองสมดุโดยเฉพาะ (ผสมผสานดัชนีชี้วัดจาก

แหลงตาง ๆ ทีคิ่ดวาเหมาะสม) ในฐานะองคกรดานการบริการวิชาการที่มุงสูผูใชบริการ 

4. หาแนวทางลดปญหางบประมาณไมเพียงพอ และบคุลากรมีจํานวนนอย 
5. หาวิธกีารประสานสัมพนัธระหวางบุคลากรทุกระดับ ทุกฝายเพื่อใหเกิดการประสานงานในองคการได

อยางราบรื่น รวดเร็ว เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

6. ควรมีการนาํผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการการปฏิบัติงานของตนเองอยาง

จริงจัง 

7. ควรมีการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางมีเปาหมายเปนรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะที่

เหมาะสม พรอมที่จะสนับสนุนเปาหมายขององคกรใหบรรลุ 

8. ควรมีการประชาสัมพนัธการบริการเพิม่ข้ึน และหลากหลายชองทาง  

9. ควรจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดผูใชบริการ เชนจัดหา DVD ภาพยนตรใหม ๆ เพิ่มเติมเปนประจําทุกเดือน  

10. ควรมกีารศึกษาผูใช (User study) เพื่อจัดหาบริการทีต่อบสนองความตองการ และดึงดูดใหมผูีใชบริการ

มากขึ้น 

11. ควรมีขอมลูจํานวนทรัพยากรสารสนเทศใน SAR ดวย (อาจรวมเลมรายงานประจําปไวกบั SAR) ขอมูลที่

สามารถอธิบายเปนภาพไดจะดี เพื่อใหเหน็ภาพชัดเจนขึ้น   

ประสิทธิผลการประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมาดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา  

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวา สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งที่ปรับปรุงแลว 

19 กิจกรรม และอยูระหวางดําเนินการ 3 กิจกรรม จากที่เสนอแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 20 กิจกรรม อยางไร
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ก็ตาม ควรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จ เพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่

กําหนดไว และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

สถาบัน/สํานัก ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องคประกอบ โดยไดรับ

การตรวจสอบ/การประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

แลว 5 คร้ัง คือ  

ครั้งที่ 1 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2547                 

(1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2548 พบวามีผลการดําเนินงาน 27 ตัว

บงชี้ จาก 29 ตัวบงชี้ ที่กําหนดไว  

ครั้งที่ 2 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2548                 

(1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 29-30 สิงหาคม 2549 พบวามีผลการดําเนินงาน 29 ตัว

บงชี้ จาก 30 ตัวบงชี้ ที่กําหนดไว  

ครั้งที่ 3 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549                

(1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2550 พบวา มีผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ตรวจสอบจํานวน 25 ตัวบงชี้ จาก 25 ตัวบงชี้  สวนตัวบงชี้ประเมินฯ มีผลการดําเนินงาน 25 ตัวบงชี้ จาก 

25 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว ในรายงานการประเมินตนเอง   

ครั้งที่ 4  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550                 

(1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2551 พบวา มีผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ตรวจสอบครบทั้ง 27 ตัวบงชี้ สวนตัวบงชี้ประเมินฯ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 27 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว 

ในรายงานการประเมินตนเอง  

ครั้งที่ 5 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2551                 

(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2552  พบวา มีผลการดําเนินงานครบ

ทั้ง 22 ตัวบงชี้บังคับ และ 6 ตัวบงชี้เลือก รวม 28 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีระดับคะแนน 3.86 อยู

ในเกณฑดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 อยูในเกณฑดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ
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พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่

ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากการประกนัคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลยั ในดานตางๆ ไดแก ดานการ

เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบรหิารจดัการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพฒันาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินกําหนดการประเมิน  
กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
ระหวางวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2553  

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 
08.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพรอมกัน ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

9.45 – 10.15 น. -  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ และ    แนะนํา

คณะผูบริหารฯ 

  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนํากรรมการ พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงคในการ

ประเมินฯ  

  - ผูบริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พรอมทั้งผลงานการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการไปแลว   

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ แบงสัมภาษณ ประกอบดวย 

 กลุมที่ 1 ผูใชบริการ จํานวน 15 คน 

13.00 – 13.30 น. นิสิตระดับปริญญาตรี 8 คน (ทุกคณะ)  

13.30 – 14.00 น. ระดับบัณฑิตศึกษา 2 คน 

14.00 – 14.30 น. อาจารย / บุคลากร 5 คน (ตางหนวยงาน) 

14.30 – 15.00 น. กลุมที่ 2  บุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 5 คน 
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 ขาราชการ 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน พนักงานเงินรายได 1 คน ลูกจางประจํา 1 คน 

ลูกจางชั่วคราว 1 คน 

15.00 – 15.30 น. กลุมที่ 3 ผูบริหารระดับฝาย จํานวน 4 คน 

15.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

- ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

- ฝายบริหารและธุรการ 

- ฝายบริการ 
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ดวยวาจาใหที่ประชุมผูบริหารและคณะทํางาน  

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและบุคลากรของ สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ณ หองประชุม ชั้น 3 

วิธีการดําเนนิงานวิธีการดําเนนิงาน  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และได

รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   



 7 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ  
สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.26 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในเกณฑ ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแต

ละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑ พอใช ดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.09 อยูในเกณฑ ดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียดดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ) 2.00 2.00 3.00 3.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงชี้เลือก) 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00 2.20 2.20 ดี ดี

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.00 2.20 2.50 2.50 2.25 2.38 ดี ดี

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช พอใช

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนนิงาน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ) 3.00 3.00 2.09 2.18 2.56 2.56 2.33 2.38

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก) 2.00 2.00 2.09 2.18 2.56 2.56 2.26 2.30

ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

ความหมายผล

ประเมิน

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย

ปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ความหมายผล

ประเมิน

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 11  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 1 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนด

ไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย

1.00 อยูในเกณฑ ยังไมไดคุณภาพ สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 อยูใน

เกณฑยังไมไดคุณภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.52 1.48 2.33 2.38

1.50 1.50 1.00 1.00
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตวั

บงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

ระดบั 5 5 1 1 1 1

24 23

34 34

2552 2553

67.65% 90.00%1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวั

บงชี้ของการปฏิบัตงิานที่กําหนด

2552

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของสํานัก(ตัวบงช้ีบังคบั)

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
3 3

รอยละ

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

170.59% 78.95% 2 2 1

 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

มีการวางแผนการดําเนินงานสอดคลองกบัภารกิจหลักของหนวยงาน มีตัวบงชี้ทีก่ําหนดเปาหมายที่

แสดงถึงความกาวหนา ทาํใหเหน็ผลการดําเนนิงานที่มกีารพัฒนาโดยลําดับ 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรดําเนนิโครงการตามแผนใหครบทกุภารกิจ  

2.  การกําหนดกรอบ แผนงานตามภารกจิของมหาวทิยาลัยมีผลทาํใหการประเมนิในตัวบงชีท้ี่ 3.1 ได

คะแนนต่ํากวาความเปนจริงและไมสอดคลองกับผลการดําเนนิงานตามภารกิจหลกั ซึ่งสามารถดําเนินงานได

สําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญ จึงนาจะพิจารณาหาแนวทางที่ยืดหยุนกวานี ้

3.  ผูบริหารควรมีการประเมินประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน เพื่อนาํไปพฒันา ปรับปรุงตอไป 

 4.  ควรมีแนวทางในการดําเนินการใหครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจําป และนําผลการดาํเนนิงาน

มาติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข เพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามเปาหมาย 

ภารกิจใดที่ไมสามารถปฏิบัติไดควรมีการเสนอขอปรับแผนการดําเนนิงาน กอนสิน้สดุงบประมาณ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่ง

เปนองคประกอบที่มุงเนนใหหนวยงานกําหนดภารกิจหลักใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน โดย

มุงสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูใน

เกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียด

ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลพัธ ตัวต้ัง ผลลพัธ

ตัวหาร (% หรือสดัสวน) ตัวหาร  (% หรือสดัสวน)

0.40 0.60 2.20 2.20
0.67 1.00 2.67 2.67

9 9

24 25

2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย  - 4.4 0 0 3 3
2.3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ี

สอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ

ระดับ 3 4 2 1 2 2

0.00 0.00 1.50 1.50
195,789.86 195,789.86

20,828,463.19 20,828,463.19

21,328,243.89 21,328,243.89

7,576.94 7,576.94

2552

 - 3000 0 0 1 1

2 2

2,814.89 2,814.89

0.94%

2553

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงช้ีบังคับ)

2552

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงชี้เลือก)

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการ และวิชาชีพ ท่ีตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ

บุคลากรประจํา

รอยละ 15.38% 2

2.31 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ

คอมพิวเตอร และศูนยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปท่ีผาน

มา

0 0 - 1.00%รอยละ 0.94%2.29 รอยละของคาใชจาย และมลูคาท่ีใชใน

การอนุรักษพัฒนาเสริมสรางเอกลักษณ

 ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงช้ีเลือก)

4.33 4.33

3 336.00%

33

4.00% 037.50%

 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

1. พัฒนาระบบ Intranet ฐานขอมูลเพิ่มข้ึนอีก 3 ฐานคือ 1) ประวัติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2) ฐาน

ภาพยนตรออนดีมานต 3) วดิีโอทางการเกษตร 

2. มีบริการ Ideas do It เพื่อรับทราบความคดิเห็นจากผูใชบริการ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการใหครบทุกโครงการ 

2. ควรมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการในสวนของภารกิจหลักของสํานัก 

3. ควรมีการศึกษาผูใช (User study) เพื่อจัดหาบริการที่ตอบสนองความตองการ และดึงดูดใหมี

ผูใชบริการมากขึ้น 

4. ควรมีการประชาสัมพันธการบริการเพิ่มข้ึน และหลากหลายชองทาง  

5. ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้ันตอน ลดเวลาการใหบริการ เชน การใช Function 

ของระบบหองสมุดอัตโนมัติใหเต็มระบบ เชน การสั่งซื้อหนังสือผานระบบออนไลน 

6. ควรจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดผูใชบริการ เชน จัดหา DVD ภาพยนตรใหม ๆ เพิ่มเติมเปนประจําทุกเดือน  

7. ควรมีทางลาดและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 



 10 
 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ ภาวะผูนํา

ของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยูในเกณฑ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

2.38 อยูในเกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมิน องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

2.00 1.63 2.25 2.38
3.1 มีระบบการบริหารจดัการที่ดแีบบธรร

มาภิบาล และภาวะผูนํา

ระดบั 3 3 3 1 1 2

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดบั  - 3 0 0 1 1

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดบั 5 6 3 2 3 3

3.4 ระดบัความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน

ระดบั 5 5 3 3 3 3

3.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารจดัการ

ระดบั  - 5 0 0 2 2

3.6 ระดบัความสําเร็จของการถายทอดตวั

บงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสู

ระดบับุคคล

ระดบั 4 7 1 1 2 2

3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบ

มอบหมายงาน (JA)

ระดบั 5 5 3 3 3 3

24 25

25 25

2552

5 5

2 3

องคประกอบที ่3  การบริหารและจดัการ

2553 2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

3 33.8 รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ

100.00100.00%รอยละ

6 6

33100.00

2 2

5 5

96.00%

5 5

4 4

 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรสวนใหญมีความรู ความสามารถ และความเชีย่วชาญในวิชาชีพ  

2. บุคลากรมีใจสู และรักงาน แมจะมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณที่จํากัด  

3. มีการจัดเก็บขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล (Portfolio) เปนประจําอยางเปนระบบ 

4. เปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในการทาํงาน มกีารปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน มี

การสนับสนุนใหเขาอบรม ศึกษาดงูาน 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยดําเนนิการทัง้ทีห่องสมุดเปนผูจัดให และเปด

โอกาสใหบุคลากรพัฒนาดวยตนเอง มีการสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความเปนกนัเอง มีการพูดคุยกนั

มากขึ้น เหมือนพี่เหมือนนอง มกีารทาํงานเปนทีม เพื่อใหสามารถติดตอประสานงานกนัไดราบร่ืน ทุกเรื่อง ลด

การทาํงานแบบโรงงาน เครื่องจกัร หุนยนต ใหเอาความเปนมนุษยกลบัคืนมา หาวธิใีหบุคลากรทํางานดวยใจ 

2. ควรมีการดําเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรอยางมีเปาหมายเปนรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะที่

เหมาะสม พรอมที่จะสนับสนุนเปาหมายขององคกรใหบรรลุ 

3. ควรมีการนาํผลการประเมนิความพึงพอใจในการทํางานมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา เพือ่จูง

ใจในการทํางาน 

4. ควรเพิ่มชองทางการแสดงความคิดเห็นและตอบขอคิดเห็น/ขอรองเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส เพื่อความ

สะดวกกับผูรับบริการ 

5. ควรมีตูเสนอแนะทีจ่ัดวางในจุดที่ชัดเจน เห็นงาย 

6. ควรกระจาย และเปดโอกาสในบุคลากรทกุคน ทุกระดับไดมีโอกาสอบรม ศึกษาดงูานทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศอยางเทาเทยีมกัน 

7. ควรมีการจัดทาํ Workflow งานแตละงาน และนํามาพจิารณารวมกนั เพื่อปรับลดขั้นตอนและเวลาใน

การทาํงาน ซึ่งจะชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรไดบางสวน 

8. เรงประสานงานหาแนวทางแกปญหาระบบเครือขายขัดของ โดยหาทางแกที่ตนเหตุอยางถาวร และ

โดยเร็ว เนื่องจากเปนความเสี่ยงของหองสมุด โดยเฉพาะในเรื่องชื่อเสยีง และภาพพจนของสํานัก 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ จํานวน 3  

ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑ พอใช สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑ พอใช รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่5  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ 

หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.67 2.00 2.00 2.00
4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ

ระดับ 7 7 3 3 3 3

4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน

ระดับ  - 4 0 0 1 1

3.00 3.00
4 4

2552

100.00 80.00 2 3 2 2

2553 2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มี

การวิเคาระหตนทุนตอหนวย

รอยละ 75.00%75.00%

7

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ

2 2

7

 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
มีการใชฐานขอมูลทางการเงินสาํหรับผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ขอเสนอแนะ 
1.   ควรจัดทาํแผนการใชทรัพยากรรวมกนัในฝายตาง ๆ  

2.   ควรจัดทํารายงาน หรือสรุปคาใชจายที่แสดงใหเหน็ถึงความสามารถในการประหยัดงบประมาณอัน

เนื่องมาจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ ๆ  เชน การสรุปคาใชจายที่สามารถประหยัดไดเมื่อมีการ

เดินทางรวมกบัหนวยงานอืน่ เพื่อไปปฏิบัติราชการทีว่ิทยาเขตอื่น ๆ  

3.  ควรมีการวเิคราะหตนทนุตอหนวยของโครงการ/กจิกรรมการใหบริการใหครบทุกโครงการที่

ดําเนนิการ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหเกิดการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ

สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร จํานวน 2 ตัวบงชี้ 

พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.50 1.50 3.00 3.00
5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ  - 7 0 0 3 3

5.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายใน

ระดับ 4 4 3 3 3 3

2552 2553 2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

7

66

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
7

 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

1.  มกีารตรวจประเมินโดยการนาํรูปแบบและตัวบงชีคุ้ณภาพหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ขายงาน

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) เปนเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย 
2.  นํารูปแบบการประเมนิเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสสาํหรับหนวยงานภาครัฐ ของ

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานกัปลัดนายกรฐัมนตรี เปนเครื่องมือในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับฝายบริหารและธุรการ 
3.  มีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนประจาํทุกเดือน 
4.  มีแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนระบบ 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และ

อุปสรรคในภาพรวมขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากขึ้น จน

สามารถแขงขันกับหนวยงานภายนอกได จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 
หนวย

2550 2551

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.00 1.00 3.00 3.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ระดับ 5 5 3 3 3 3

3,921.00 3,921.00

3921 3921

0.80 0.80

1 1

2552

4

3 3100.00 0 0 -

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

2553 2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)

หนวยงาน กรรมการ สํานัก กรรมการ

2552

100.00% 100.00%

4

6.2 รอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ
รอยละ

80.00% 82.00 0 06.3 รอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการ
รอยละ 80.00% 3 3 -

 
 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
มีมาตรฐานการรักษาระยะเวลาการใหบริการที่รวดเร็ว โดยการกาํหนดมาตรฐานการยืม-คืน หนังสอืไวที่ 

1 นาท ี
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ภาคผนวกที ่1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน ประจําปการศกึษา 2552 

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 
 

กรรมการ

2550 2551 2552 2552

องคประกอบที่ 1

1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

ระดับ 3 4 3 3

2   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด ตัว 12 8 34 34

3   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลเุปาหมาย ตัว 10 7 24 23

องคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้บังคับ

4   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ/ 0 5 9 9

5   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 20 24 24 25

6   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0

7  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลีย่ 0.00 0.00 4.33 4.33

8 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ

ระดับ 3 2 3 3

ตัวบงชี้เลือก

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

96   คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพฒนาเสริมสรางเอกลกัษณ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม

บาท 0.00 0.00 195,789.86 195,789.86

97  งบดําเนินการ บาท    12,891,276.00    13,841,522.12 20,828,463.19 20,828,463.19

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

99  คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ บาท 0.00 0.00 21,328,243.89 21,328,243.89

111   จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เม่ือปรับคามาเปน
ปริญญาตรี

FTES 0 0 7576.94 7576.94

องคประกอบที่ 3

128 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา ระดับ 5 2 2 3

129 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ 0 0 2 2

130 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ 5 4 5 5

131 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาหนวยงาน

ระดับ 5 5 5 5

132 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับ 0 0 4 4

133 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล

ระดับ 1 3 6 6

134 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดับ 5 5 5 5

135  จํานวนบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ัง
ในประเทศหรือตางประเทศ (ไมนับซ้ํา)

คน 20 24 24 25

136 -  ในประเทศ คน 20 21 20 21

137 -  ตางประเทศ คน 0 3 4 4

138   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด รวมลาศึกษาตอ คน 20 24 25 25

139   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0

ชอง รายการ หนวย

สํานักหอสมุด กําแพงแสน

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

องคประกอบที่ 4

140 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ 7 7 7 7

141 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ 0 0 2 2

142  จํานวนกิจกรรมการใหบริการท่ีมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยงาน กิจกรรม 4 5 3 3

143  จํานวนกิจกรรมการใหบริการท้ังหมด กิจกรรม 6 5 4 4

องคประกอบที่ 5

144 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 0 0 7 7

145 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4 4 6 6

องคประกอบที่ 6

146 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ระดับ 5 5 4 4

147 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน คน 0.00 0.00 3,921.00 3,921.00

148  จํานวนผูรับบริการท้ังหมดท่ีไดรับบริการในกระบวนงานที่นํามา
ประเมิน

คน 0.00 0.00 3,921.00 3,921.00

149   ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาที/

ชม./วัน

0.00 0.00 1.00 1.00

150   ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน นาที/

ชม./วัน

0.00 0.00 0.20 0.20

ชอง รายการ หนวย

สํานักหอสมุด กําแพงแสน

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ
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ภาคผนวกที ่2   
ขอมูลการสมัภาษณ 

กลุมหวัหนาฝาย (4 คน) 
กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงานและลูกจางชัว่คราว (5 คน) 
สัมภาษณผูใชบริการ (14 คน) 
นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน  นิสิตบัณฑิตศึกษา 2 คน  อาจารย 2 คน บุคลากร 2 คน 

 
จุดแข็ง 

1. มีบริการ โครงการ/กจิกรรมที่ดี และเอื้อประโยชนตอผูใชบริการ อาทิ โครงการสัปดาหหนงัสือวิชาการ 

การบริการรมและกระเปาผา กิจกรรมชวนนองซื้อหนงัสือ มุมหนงัสือใหม บริการแจงขอมูลผานอีเมลและมือถอื 

เปนตน 

2. มีการพฒันากายภาพ ภูมิสถาปตย ทัง้ภายในและภายนอกสํานักหอสมุด โดยเฉพาะกายภาพภายนอก

ที่มีการพัฒนาอยางโดดเดน 

3. มีระบบการสรางเครือขายระหวางหองสมุด ทาํใหเกิดประโยชนแกผูใชบริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไมสามารถใหบริการยืม-คืนไมไดเนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตขัดของ โดยมากจะเปนในชวงบาย  

ขอเสนอแนะ 
1. การคัดเลือกหนังสือในโครงการสัปดาหหนังสือวิชาการ ควรแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอแนะไดรับ

ทราบ 

2. ควรมีนิตยสารสําหรับวยัรุนใหมากยิง่ขึ้น 

3. การกําหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ/กจิกรรม ควรเอือ้กับนิสิตโดยจัดใหอยูในชวงวนัหยุดเพื่อเพิ่ม

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

4. ควรมีบริการเชิงรุก และการประชาสัมพันธกิจกรรมของหองสมุดใหแพรหลาย เขาถึงกลุมนิสิตใหมากขึ้น 

5. ควรประชาสัมพันธแนวทางแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากนิสิตและผูใชบริการ ทัง้ในกรณทีี่สามารถ
แกไขได และไมสามารถแกไขได 

6. ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนทัง้ดานความหลากหลาย เพยีงพอ และทนัสมัย 

7. ควรพัฒนาการบริการยืมหรือถายเอกสารระหวางวิทยาเขตใหรวดเร็วขึ้น  
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ภาคผนวกที ่3  

 


