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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2553            

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณผ์ู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย บุคลากร ผู้ใช้บริการ นิสิต จ านวน 27 คน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับ
ดี และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
  ส่วนผลผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.62 ได้
คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั - - 5.00 1.00 4.62 3.55 4.75 2.70 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.00 3.50 - - 4.20 3.80 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 3.00 5.00 5.00 4.50 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 5.00 4.22 3.33 4.75 4.03 4.40 3.62   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี ดี ดี   
เฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้เลือก  - - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50   
ผลการประเมิน  - - ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนกับภารกิจของส านักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรส านักหอสมุด ในภาพรวมมีจิตบริการ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์และการตอบ

แบบสอบถาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความประทับใจ 
3. ผู้ใช้บริการมีความประทับใจในความทันสมัย และการให้บริการต่างๆ  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการสรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และไม่พบการสรุปผลการติดตาม

การใช้เงิน  
2. การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการท างาน ยังไม่ครบทุกฝ่าย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสรุปผลการติดตามการใช้

เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 
2. ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการท างานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

3. ควรมีโครงการกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากร เพื่อเตรียมให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
4. ควรสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เพ่ือน ามา

ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรแสดงแผนการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการให้เห็นอย่าง

ชัดเจน 
2. จัดสรรอัตราก าลังส าหรับบุคลากรเงินรายได้ของส านักหอสมุด เข้าสู่การเป็นพนักงานเงิน

งบประมาณ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

  1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง มาปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดต้นทุน 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ส านักหอสมุด เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นฐานหรือคลังความรู้การเกษตร 
แหล่งสั่งสมองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการ 
ได้เป็นอย่างดี  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ ด้ วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ให้มีจิตบริการ สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ สร้างจิตส านึก
การให้บริการแบบประหยัดพลังงานไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ในประเทศและนานาชาติ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักหอสมุด มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าประสงค์ และระดับความส าคัญของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 
กิจกรรมยังอยู่ระหว่างด าเนินงาน คือ การจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนและตัวชี้วัดให้กับบุคลากรทั้งหน่วยงาน 
เนื่องจากการประสานวิทยากรในการให้ความรู้ไม่สะดวกในช่วงวันที่ก าหนด (ปิดบริการที่ไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ) 

2. การสรุปผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้ในภาพรวม ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้
ประจ าปีและออกแบบเก็บประเด็นเพ่ือรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน  

3. การอบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงการด าเนินงานตามแผนโดยจัดร่วมกับการจัดอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนและตัวชี้วัดให้แก่บุคลากร กิจกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนดหัวข้อให้กับวิทยากรในการบรรยายเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน มก. และการประสานวันเข้าอบรมในหัวข้อการบริหารความ
เสี่ยง กับการจัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งเชิญวิทยากรจาก มศว. (รองอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ)  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 

ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
  ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5 - 6 
กรกฎาคม 2553 พบว่า ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้  และเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัว
บ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ตนเอง ทั้งในส่วนของตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.79 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่ สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของส านักหอสมุด ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
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พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดก าหนดการ ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการปรึกษาหารือ วางแผนการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ  
เวลา 09.00 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารส านักหอสมุด  
  และผู้บริหารส านักหอสมุดกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ  
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  
       และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2553 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารส านักหอสมุด รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ขอให้

หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ 

วิทยาโชติ   
   เวลา 13.00 – 13.40 น.  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 

- บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  3 คน 

- นิสิตทุกระดับชั้น     จ านวน 12 คน 
  เวลา 13.40 – 14.20 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเลขานุการส านักฯ/หัวหน้าฝ่าย  จ านวน 6 คน 
  เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  จ านวน 6 คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
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เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน ์
วิทยาโชติ   

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของส านักหอสมุด รับทราบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2  
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 สามารถ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้บังคับ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านกั (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     3.70 4.40 3.62 6 6 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     0.00 5.00 4.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 6 7 8 0.00 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่มีการประเมินและไม่น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั       4.11 4.75 2.70 2 3 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวน
บุคลากร 

ร้อยละ 46 35.11 76 58.91 21 16.28 35.11 30.00 5.00 5.00 2.71 / / 

131 129 129 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า กิจกรรมฝึกงานนิสติ และการเยี่ยมชมดูงาน เนื่องจากไม่พบรายงานการประเมินผลการด าเนินในรายกิจกรรมที่ชัดเจน นับเพียง 21 
กิจกรรม 
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 11,138.67 4.32 55,627.45 4.24 12,593.08 4.38 4.32 4.32 4.32 4.24 4.38 x / 

2,580 13,118 2,873 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า จ านวน 21 โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการ 

ข้อ 3 5 1 5 5 3.00 5.00 1.00 / / 

หมายเหตุ :  พบหลักฐานเฉพาะเกณฑ์ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ       3.36 4.20 3.80 2 2 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 6 6 N/A 6 0.00 4.00 4.00 N/A N/A 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 4 3 5 5 5.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของการจัดการความรู้ทีส่อดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00 / / 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6 5 4 6 7 4.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 61.07 129 100.00 129 100.00 80.00 80.00 3.82 5.00 5.00 / / 

131 129 129 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 4.50 4.00 0.00 0.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 5 7 7 5.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 7 ไม่พบหลกัฐานว่าได้น าผลการตดิตามผลการใช้เงินไปใช้ในการวางแผน 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 9 100.00 37 97.37 37 97.37 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 x x 
9 38 38 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 4.00 4.00 1 1 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 8 8 7 9 4.00 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 5 การน าผลการประกันคณุภาพภายในมาปรบัปรุงการด าเนินงานท่ีส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี  แต่ค้นพบการเริ่มสร้างเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานท่ีสนับสนุนภารกิจ และมสี่วนรว่มด้านการประกันคณุภาพ 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        5.00 4.00 4.00 0 0 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 4 5 5 5.00 4.00 4.00 x x 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้เลือก  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้เลือก (4 ตัวบ่งชี้)     4.50 4.50 4.50 3 0 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั (ตัวบ่งชี้เลือก  2 ตัวบ่งชี้)       4.00 4.00 4.00 1 0 

2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ 3 3 3 5 5 3.00 3.00 3.00 x   

2.16 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
สารสนเทศทางการเกษตร 

ข้อ 5 5 5 3 5 5.00 5.00 5.00 /   

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้)       5.00 5.00 5.00     

6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

ร้อยละ 30.00 100.00 3,795.00 100.00 3,949.00 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 /   

30.00 3,795.00 3,949.00       

หมายเหตุ : การนับจ านวนผู้ใช้บรกิารยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ไม่ถูกต้อง แก้ไขจาก 2,775 คน เป็น 2,920 คน 

6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 11.17 18.62 59.00 34.71 111.00 65.29 15.95 16.00 5.00 5.00 5.00 /   

60.00 170.00 170.00    

หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการ ไม่ถูกต้อง ซึ่งกระบวนงานท่ีน าเสนอทั้ง 2 กระบวนการ มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บรกิารได้ในแต่ละกระบวนงาน เฉลี่ยรวม 59 วินาที 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนงาน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 มี
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับด ี
 จุดแข็ง 
  ไม่มี  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงแผนต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
   การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตามตัวบ่งชี้
บังคับ 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.75 มีคุณภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.70 มีคุณภาพระดับ
พอใช้ ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่เห็นความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก กับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ

ส านักหอสมุด  
2. ไม่พบแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในฝ่ายต่างๆ 
3. ไม่มีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแยกโครงการบริการวิชาการ และโครงการใหม่ที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด 

ออกจากงานประจ า 
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2. ในฝ่ายต่างๆ ควรส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

3. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการบางโครงการกิจกรรม ควรร่วมมือกันระหว่างฝ่าย แทนที่ต้อง
ด าเนินการแยกกันด าเนินการแต่ละฝ่าย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดภาระงาน  

4. การจัดเอกสารในตัวบ่งชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 ควรอยู่ในชุดเดียวกัน 
5. ควรประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตามตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 มีคุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีคุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ

ด าเนินภารกิจขององค์กร เช่น e-idea  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด มีการประเมินตนเอง และมีการประเมินผลการบริหารงานของ

ผู้บริหาร แต่ยังไม่มีการน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน 
2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยังขาดการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของ

หน่วยงาน และการก าหนดแผนงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การประเมินผลขาดความชัดเจน 
3. แผนพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งขาดการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ควรน าผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร ไปใช้ในการ

พัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน 
2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ควรก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน และการก าหนดแผนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนที่
ก าหนดไว้ 

3. แผนพัฒนาบุคลากรควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นขององค์กร รวมทั้งควรด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงรอบต่อไป 
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4. ควรรวมแผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาบุคลากร ให้รวมอยู่ใน
แผนการบริหารจัดการของส านัก 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตามตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 มีคุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพ
ระดับดี ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี   

จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงานและการประกันคุณภาพท่ีหลากหลาย โดยผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรมีส่วนร่วม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประกันคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการท างานให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
2. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมร่วมกัน ให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในเครือข่าย 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตาม 
ตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนน 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 
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  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 
ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
1. กระบวนงานที่น ามาปรับปรุงระบบด าเนินงาน สามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ และ

ลดระยะเวลาการให้บริการ ได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการบริการที่ดี 
แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาทบทวนกระบวนงาน เพ่ือน ามาประเมินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

และลดระยะเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการท างาน ยังไม่ครบทุกฝ่าย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการท างานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงให้เห็นได้
อย่างชัดเจน 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนงาน 

          

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ N/A 8 6 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก           

19 2.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 46 76 21 

20 2.2 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการทีม่ีการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 11 9 21 

21   ผลรวมของค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการนั้นๆ 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

  11,138.67 55,627.45 12,593.08 

22   ผลรวมของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คน   2,580 13,118 2,873 

23 2.3 ระบบความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ ปีการศึกษา 3 5 1 

24   จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัย
ทั้งหมด 

คน   -  - - 

25   จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน    - - - 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ           
77   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 131 129 129 
78   จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ           
79 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 6 6 

80     -  จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 

ครั้ง   N/A 2 2 

81 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ข้อ ปีการศึกษา 5 4 3 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

เรียนรู ้
82 3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 
89 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ ปีการศึกษา 6 5 4 
90 3.5 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ

พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
คน ปีการศึกษา 80 129 129 

91         -  ในประเทศ     80 128 128 
92         -  ต่างประเทศ       1 1 
93   งบประมาณส าหรับพัฒนา

บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
บาท   -   - - 

94 สมศ. 
13 

คะแนนเฉลีย่การประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
แต่งตั้ง 

คะแนน  
(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 5) 

ปีการศึกษา   -  -  

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ           
95 4.1 

  
  
  
  
  
  

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ 7 6 5 

96 รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท  127,674,850.11 83,986,729.01 83,986,729.01 
97    -  เงินงบประมาณ     33,413,332.84 23,444,600.00 23,444,600.00 
98    -  เงินรายได ้     94,261,517.27 60,542,129.01 60,542,129.01 
99 รายรับจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 
    - - - 

100 งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่
รวมครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี 
และที่ดิน 

    48,919,919.54 50,861,786.58 50,861,786.58 

101 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน 
โดยไม่รวมครภุัณฑ์ อาคาร
สถานท่ี และที่ดิน  

    72,585,677.50 71,741,435.55 71,741,435.55 

102   เงินเหลือจ่ายสุทธิ      11,320,477.10 6,238,273.34 6,238,273.34 
103   สินทรัพย์ถาวร       - -   - 
104 4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ

ให้บริการทีม่ีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 9 37 37 

105   จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการทั้งหมด 

  9 38 38 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

          

106 5.1 มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา 7 8 8 

107 5.1 
ข้อ 3 

จ านวนตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตั
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา -  - 4 

112 สมศ. 
15 

คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา  - 4.40  3.62  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

          

113 6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา 5 4 4 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)           

121 2.15 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ ปีการศึกษา 3 3 3 

122 2.16 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการสารสนเทศทางการ
เกษตร 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก) 

          

129 6.2 ผลรวมจ านวนผู้รับบริการที่
ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน
ในแต่ละกระบวนงาน 

คน ปีงบประมาณ 30 3795 3949 

130   ผลรวมจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมดที่ไดร้ับบริการใน
กระบวนงานท่ีน ามาประเมิน 

    30 3795 3949 

131 6.3 ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละ
กระบวนงาน 

ช่ัวโมง ปีงบประมาณ 60 170 170 

132   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการได้
ในแต่ละกระบวนงาน 

    48.83 111 59 

 
 

 
 



 19 
 

ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
บุคลากรผู้ใช้บริการ จ านวน 3 คน 
1. ส านักหอสมุดมีการแบ่งโซนการให้ใช้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกในการมารับบริการ 
2. สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้สะดวก 
3. วารสารภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการใช้งานของอาจารย์ แต่ส าหรับนิสิตอาจไม่เพียงพอ  
4. ส านักหอสมุดมีความโดดเด่นในเรื่อง ความทันสมัย การเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้ง่าย  
5. ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้สอดรับกับความสนใจ 
6. สื่อการสอนมีความเพียงพอส าหรบการให้บริการส าหรับคณาจารย์ 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

- ควรเพิ่มวารสารในบางสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  

- ควรมีมาตรการควบคุมให้นิสิตลดการใช้เสียงในพ้ืนที่การให้บริการภายในหอสมุด 
 
นิสิต  จ านวน 12 คน 
1. สิ่งที่ประทับใจในการใช้บริการส านักหอสมุด 

- มีความพร้อมของทรัพยากรในการให้บริการเป็นอย่างดี  ฐานข้อมูลการให้บริการเพียงพอและมีคุณค่า 

- มีพัฒนาการในการให้บริการที่ดีข้ึน ทั้งในเรื่อง การให้บริการของบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และหนังสือ
ให้บริการทีห่ลากหลาย ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว   

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตและผู้ใช้บริการจ านวนมาก และผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วม และได้พบผู้เขียนที่มี
ชื่อเสียง  

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการกับชาวต่างประเทศ 
เช่น การอบรมภาษาจีน  

- ความทันสมัย การให้บริการอินเตอร์เน็ต  

- สามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
2. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีมาตรการป้องกันเมื่อมีปัญหาไฟฟ้าดับ เช่น มีป้ายหรือลูกศรที่สะท้อนแสงบอกเส้นทางออก ปรับแ 
มีแสงสว่างที่เพียงพอ 

- การสืบค้นข้อมูลในการท าวิจัยค่อนข้างหายาก หรือมีไม่เพียงพอ 

- ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  

- ห้องหนังสืออ้างอิง ไม่ควรมีประตูในการตรวจเช็คการเข้าออก ท าให้ไม่สะดวกในการยืมหนังสืออ้างอิงได้ 

- การหาหนังสือไม่พบตามชั้นที่ระบุ  
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- หนังสือบางเล่มอยู่ในห้องสมุดสาขา ท าให้การยืมไม่สะดวก ควรมีหนังสือส ารองไว้ที่ห้องสมุดส่วนกลาง 
เพ่ือให้นิสิตสามารถยืมคืนได้สะดวก 

- ควรมีมาตรการควบคุมให้นิสิตลดการใช้เสียงในพ้ืนที่การให้บริการภายในหอสมุด 

- ควรปรับปรุงระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน เช่น ก าหนดช่วงวันเวลาในการประหยัดพลังงาน การ
ควบคุมแสงสว่าง 

- ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่า/ความเหมาะสมของการใช้ระบบการประหยัดพลังงาน 

- ควรมีหนังสือท่ีทันสมัยมากข้ึน และหลากหลายสาขา เช่น สารคดี นวนิยาย 

- ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอ  

- ควรเปิดให้บริการถึง เวลา 22.00 น.  

- ควรเชื่อมโยง data base ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น e-book  วิทยานิพนธ์ 
 
หัวหน้าฝ่าย จ านวน 6 คน 
1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด 

- มีการประชุมร่วมกันระดับฝ่าย และน าไปสรุปรวบรวมเป็นภาพรวมระดับส านัก โดยมีการเชิญวิทยากรมา
บรรยายการจัดท าแผน และอบรมให้กับบุคลากรทั้งหมด 

- มีการน านโยบายที่น าเสนอมหาวิทยาลัย มาพิจารณา เพ่ือให้แต่ละฝ่ายด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด และสามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ 

- มีการวิเคราะห์ SWOT การจัดท าแผนในระดับส านัก แต่ในระดับฝ่ายยังไม่มีการด าเนินการ ท าให้การ
ด าเนินงานทั้งระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงการด าเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน 

2. ควรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมผ่านคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือก าหนดประเด็นที่
จะประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 

3. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการในภาพรวม
ของส านักหอสมุด 

4. การจัดการความรู้ในหน่วยงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และเลือกประเด็นความรู้ในแต่ละ
ฝ่าย และให้แต่ละฝ่ายเลือกประเด็น ด าเนินการการจัดการความรู้ สรุป เผยแพร่ในเว็บ ซึ่งกระบวนการ
จัดการความรู้ยังไม่เห็นภาพการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนอย่างชัดเจน และบางกิจกรรมไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากมีกิจกรรมเร่งด่วน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ควรมีการเก็บ
ประเด็นสาระความรู้หรือประเด็นปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งเริ่มด าเนินการก าหนดประเด็นหัวข้อ และพัฒนากระบวนการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ และ
พิจารณาหัวข้อ โดยพิจารณาจากประเด็นที่เป็นปัญหา จากผลการประกันคุณภาพ และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการ 
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6. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้เกิดพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ แต่ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจน 

7. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นลักษณะมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการให้บริการ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทักษะทางภาษา แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์สภาพความจ าเป็นขององค์ความรู้ที่ใช้การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร เพื่อการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างชัดเจน  

 
บุคลากร จ านวน 6 คน 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
2. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ผ่านการประชุม  
3. มีความพึงพอใจกับบรรยากาศในการท างานที่ดี 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

- ควรมีมาตรการควบคุมการใช้เสียงของนิสิต ไม่ให้ส่งเสียงดัง การแต่งกายให้ถูกระเบียบ  



 22 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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