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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 18 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักหอสมุด มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 4.00 - 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - 5.00 4.64 4.76 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  5.00 4.00 - 4.20 ดี

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.11 4.64 4.27 
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในหลายส่วน จึงมีข้อมูลความต้องการในทุกด้านที่เป็น

ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการให้บริการ ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลที่สํารวจได้
เรียงลําดับตามความต้องการที่สําคัญเร่งด่วน เพื่อให้เห็นทิศทางการบริหารจัดการ นอกจากนี้ควรพิจารณากําหนด
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ระดับคุณภาพของการให้บริการทั้งในภาพรวมและในงานบริการแต่ละด้าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการ
ให้บริการที่สามารถตรวจติดตามได้  

2. มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนาการให้บริการและ
การให้บริการโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการบริการด้วยใจของบุคลากรที่สัมผัสได้จากผู้รับบริการส่วน
ใหญ่ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน และมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร และตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ทําให้การบริหารจัดการมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการตัดสินใจ 

4. มีการดํา เนินงานด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ เ ป็น 
อย่างดี โดยมีทั้งการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายและระดับสํานัก และมีการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายด้าน
คุณภาพกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. การติดตามประเมินผลของสํานักฯ ยังไม่ชัดเจน ได้แก่ การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

การประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลและวิเคราะห์ความสําเร็จของ
การบริหารงบประมาณ การประเมินผลความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ดังนั้น เสนอให้มีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผล เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

2. การสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการควรมีระบบที่ชัดเจน เช่น มีแผนการสํารวจ มีกลุ่มเป้าหมายที่
ระบุจํานวนและความเกี่ยวข้องที่ยอมรับได้และมีนัยสําคัญ รูปแบบในการสํารวจ (แบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์) การวิเคราะห์ผล และการนําผลที่ได้ไปวางแผนที่ทวนสอบกลับได้ว่ามาจากการสํารวจความต้องการ
ฯลฯ โดยอาจปรับระบบที่กําหนดไว้ให้เข้ากับงาน/กิจกรรมของแต่ละฝ่าย แต่ยังมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งสํานัก 

3. ควรกําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักหอสมุดให้ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการปรับปรุงงานที่เป็นผลมาจากการประกันคุณภาพภายใน 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาให้มีการใช้ระบบคุณภาพอื่นๆ กับหน่วยงานสํานัก สถาบัน เช่น ISO 9001:2008  

อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. Green Library เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาสุนทรียภาพของสํานักหอสมุด โดยเกิดจากความ

ร่วมมือของบุคลากรส่งผลทั้งในด้านการประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลยกย่อง และการเกิดสุนทรียภาพของ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ให้บริการของสํานักอย่างชัดเจน 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาการเกษตรที่เป็นต้นแบบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
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ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  สํานักหอสมุดมีการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู้อํานวยการสํานักฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์การ
ดําเนินงานที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ   สํานักหอสมุดเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเป็นแกนนําระดมภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ     สํานักหอสมุดเป็นคลังความรู้เกษตร
ของประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ        สํานักหอสมุดเป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

4. Green Campus       Green Library  
จากผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักหอสมุด พบว่า สามารถสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในด้านการผลิตบัณฑิตได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนา Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้สํานักฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัล
ชมเชยประเภทรายกระบวนงาน รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจําปี 2554 จากผลงาน “การเรียนรู้
ด้านการเกษตร ผ่าน e-book” และยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จากสํานัก
นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ในโครงการแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Awards of 
Thailand 2010)  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักหอสมุดมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ โดยมีกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 12 กิจกรรม สามารถดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 7 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ และแผนงาน 
2. การรายงานสรุปผลภาพรวมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
3. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประเมินผลตามแผนพัฒนา

บุคลากร 
4. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
5. การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับเครือข่าย 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 
สํานักหอสมุด ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 
พ.ศ.2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในเกณฑ์
ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการปรึกษาหารือ วางแผนการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ  
เวลา 09.00 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักหอสมุด และผู้บริหาร

สํานักหอสมุดกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ  
เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารสํานักหอสมุด รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 และตอบ

ข้อซักถาม 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรภายใน มก. จํานวน 6 คน 
เวลา 13.45 – 14.15 น. กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต มก. และนิสิตต่างชาติ  จํานวน 6 คน 
เวลา 14.15 – 14.45 น.  กลุ่มที่ 3 บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จํานวน 6 คน 
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมกัน

วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น  
 
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 08.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 

2 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 11.30 – 12.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของสํานักหอสมุด รับทราบ ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ 

เวลา 12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และ
หลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน ผู้อํานวยการแนะนํา
ผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับบริการท่ีเป็นอาจารย์ บุคลากรภายใน มก. นิสิต มก. และ
นิสิตต่างชาติ รวมท้ังบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จํานวน 18 คน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บรหิาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หนว่ยงานทักท้วง ปรับแก้ไข จัดทํารูปเล่ม
ส่งให้กับหน่วยงาน และสํานกังานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักหอสมุด มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน
สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.44 4.27
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 ข้อ

(ครบ 1 – 8)  
7 ข้อ 

(ข้อ 1 – 6 และ 8) 
5.00 4.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง การประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ข้อ 7 ของสํานกัฯ ยังไม่ชัดเจน  
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.76 4.76
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 37,670.93 4.27 37,709.03 4.28 4.27 4.28

8,816.00 8,816.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง มีความไม่สอดคล้องของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิารสํานักหอสมุด ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งจาก
หลักฐานพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.94 ไม่ใช่ 3.92 ตามที่สํานักฯ รายงานไว้ใน SAR ดังนั้น จึงทําให้ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเปลี่ยนไปเล็กน้อย 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ   4.40 4.20
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 6 7 ข้อ
(ครบ 1 – 7 ) 

7 ข้อ 
(ครบ 1 – 7 ) 

5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 4 ข้อ
(ข้อ 1 – 4)  

4 ข้อ 
(ข้อ 1 – 4)  

4.00 4.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 ข้อ
(ข้อ 1 – 5) 

5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

4.00 4.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 ข้อ
(ข้อ 1 – 5) 

4 ข้อ  
(ข้อ 1 – 3 และ 5) 

4.00 3.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง ระบบการติดตามให้บุคลากรนาํความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ข้อ 4
ยังไม่ชัดเจน 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 128.00 100 128.00 100 5.00 5.00

128.00 128.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน
สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ   4.00 4.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 ข้อ

(ข้อ 1 – 5 และ 7) 
6 ข้อ 

(ข้อ 1 – 5 และ 7) 
4.00 4.00

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 8 ข้อ

(ข้อ 1–4 และ 6–9) 
8 ข้อ 

(ข้อ 1–4 และ 6–9) 
4.00 4.00

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน   4.00 4.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 4 ข้อ

(ข้อ 1 – 4) 
4 ข้อ 

(ข้อ 1 – 4) 
4.00 4.00

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
    

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ มิเช่นนั้นจะนําไปแก้ไขปรับปรุง

แผนฯ ไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุของการที่ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น ในเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศไม่บรรลุเป้าหมาย และระบุเหตุผลว่า “ไตรมาส 3 ไม่ได้ดําเนินการ” แต่ไม่ระบุให้ชัดเจนว่า
ทําไมไตรมาส 3 จึงไม่ได้ดําเนินการ สาเหตุมาจากอะไรจึงดําเนินการไม่ได้ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก 
 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3  

ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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จุดแข็ง 
1. สํานักหอสมุดมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในหลายส่วนทั้งในภาพรวมของสํานักและใน

แต่ละงานของการให้บริการ รวมทั้งกิจกรรมของโครงการที่จัดขึ้นด้วย จึงมีข้อมูลความต้องการในทุกด้านที่เป็น
ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการให้บริการ โดยในรอบหนึ่งปีมีปริมาณกิจกรรมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจํานวนมาก 
มีการจัดเก็บเอกสารสํารวจความพึงพอใจจากโครงการต่าง ๆ ได้จํานวนมากถึง 8,816 คนและมีผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย  

2. สํานักหอสมุดมีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เข้ามาใช้บริการจากภายนอก ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนาการ
ให้บริการและการให้บริการและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการบริการด้วยใจของบุคลากรที่สัมผัสได้จาก
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ 

3. Green Library เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาสุนทรียภาพของสํานักหอสมุด โดยเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรส่งผลทั้งในด้านการประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลยกย่อง และการเกิดสุนทรียภาพของ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ให้บริการของสํานักอย่างชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพิจารณากําหนดระดับคุณภาพของการให้บริการทั้งในภาพรวมและในงานบริการแต่ละด้าน เพื่อ

เป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการที่สามารถตรวจติดตามได้ และควรมีแผนการประเมินความพึงพอใจที่มี
กําหนดเวลาหรือรอบการประเมินที่แน่นอน โดยควรเน้นประเมินจากผู้รับบริการจริงแทนการส่งแบบสํารวจไปยัง
บุคลากรทั้งหมดซึ่งจะมีผู้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการด้วย และควรสํารวจทันทีที่ผู้รับบริการได้ใช้บริการแล้วเพื่อให้
สามารถได้ข้อมูลความพึงพอใจที่เป็นปัจจุบัน 

2. ควรมีรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลที่สํารวจได้และมีแนวนโยบายที่จะดําเนินการ
ในความต้องการนั้นๆ ซึ่งควรเรียงลําดับความสําคัญว่าความต้องการใดเร่งด่วนและสําคัญ เพื่อให้เห็นทิศทางการ
บริหารจัดการ 

3. การเพิ่มศิลปะเข้าไปในการตกแต่งสถานที่ อาทิ รูปภาพ รูปป้ัน สามารถเสริมความสุนทรีภาพรวมทั้ง
เป็นการให้ความหมายในเชิงวัฒนธรรมและคุณธรรมแก่ผู้มาใช้สถานที่ด้วย 

จุดที่ควรพฒันา 
1. จากการสํารวจเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการสํารวจและรายงานผลการสํารวจความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการแต่ขาดเอกสารแผนการปฏิบัติงานบริการในภาพรวมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเอกสารคําของบประมาณที่มีคําขอตั้งงบประมาณจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีเพิ่มเติม  
แสดงว่าในทางปฏิบัติได้นําผลการสํารวจมาพัฒนางานบ้างแต่ไม่สร้างหลักฐานประกอบให้เห็นชัดเจน เช่น ในปี 
2553 มีเอกสารชื่อ “การดําเนินงานจากข้อเสนอแนะ...” แต่เนื้อหาของเอกสารเป็นรายงานสรุปผลการสํารวจ 

2. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการยังมีความแตกต่างกันไปตามงานของแต่ละฝ่าย ทําให้ข้อมลูมี
ความแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์หาสาเหตุของค่าเฉลี่ยที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นผลมาจาก

การกําหนดค่าเป้าหมายเท่ากับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาแต่สถานการณ์หรือสาเหตุการดําเนินงานที่

เปลี่ยนแปลงไปเสมอ ดังนั้น เสนอให้มีการค้นหาวิธีการกําหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2. ควรพัฒนาแนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพห้องสมุดอุดมศึกษาในระดับ

ส่วนกลาง และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3. การสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการควรมีระบบที่ชัดเจน เช่น มีแผนการสํารวจ มีกลุ่มเป้าหมายที่

ระบุจํานวนและความเกี่ยวข้องที่ยอมรับได้และมีนัยสําคัญ รูปแบบในการสํารวจ (แบบสอบถามหรือการ

สัมภาษณ์) การวิเคราะห์ผล การนําผลท่ีได้ไปวางแผนที่ทวนสอบกลับได้ว่ามาจากการสํารวจความต้องการฯลฯ 

โดยอาจปรับระบบที่กําหนดไว้ให้เข้ากับงาน/กิจกรรมของแต่ละฝ่ายแต่ยังมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งสํานัก 

4. ควรมีการนําข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ พัฒนาเป็นแผนงานพัฒนา

บริการประจําปีเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและเพื่อการสื่อสาร

กับผู้รับบริการในประเด็นต่างๆ ที่มีผู้เสนอแนะ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 
    

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน และมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กร และตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
2. บุคลากรมีจิตพร้อมบริการ สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
3. มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทําให้การบริหารจัดการ 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการตัดสินใจ  

จุดที่ควรพฒันา 
ระบบการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดยังไม่เป็นตามวงจร PDCD ที่ครบถ้วน กล่าวคือ พบเพียง

แผนพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 ในด้าน
การบริหารจัดการ ที่มีการระบุเพียงโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรเท่านั้น นอกจากนี้ระบบการติดตามให้
บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจน และยังไม่มีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลไปปรับปรุงแผน 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามวงจร PDCA โดยเริ่มต้ังแต่การจัดทําแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง  
จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา อัตรากําลังที่ต้องการในอนาคต เป็นต้น รวมทั้งสร้างระบบการ
ติดตามให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลไปปรับปรุงแผนได้ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
   
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
    

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประเมินผล และวิเคราะห์ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณ ที่ส่งผลต่อการบริหาร

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สํานักหอสมุดดําเนินงานด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้เป็น 

อย่างดี โดยมีทั้งการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายและระดับสํานัก และมีการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายด้าน
คุณภาพกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

2. การเตรียมเอกสารหลักฐานในการรับการตรวจประเมินได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีฐานข้อมูลหลักฐาน 
การประกันคุณภาพของสํานักเองเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้อย่างดี  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพิจารณากําหนดตัวบ่งชี้สําหรับประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของสํานักฯ อาทิ จํานวน

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการดําเนินการแก้ไขตามเวลาที่กําหนด ฯลฯ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ ในการกําหนด 
ตัวบ่งชี้ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้เฉพาะ 

2. ควรพิจารณาการจัดทํา e-SAR  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ  
1. ควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และเพื่อพัฒนาสํานักหอสมุดตามแผนพัฒนาที่กําหนดอย่างชัดเจน 

2. ควรดําเนินการปรับปรุงประเด็นที่ยังเป็นจุดควรพัฒนาสําหรับระบบการประกันคุณภาพ ได้แก่  
มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพที่ทําให้บุคลากรเห็นประโยชน์จากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ และควรกําหนดนโยบายคุณภาพที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 
 ควรพิจารณาให้มีการใช้ระบบคุณภาพอื่นๆ กับหน่วยงานสํานัก สถาบัน เช่น ISO 9001:2008  
อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 
  

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

จุดแข็งและแนวทางเสริม   
  - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ

เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป ดังนั้น ควรพัฒนาระบบดําเนินงาน การจัดทําแผน การปรับปรุงงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงทุกฝ่ายใน
สํานักหอสมุดเป็นภาพรวมเดียวกันเพื่อเป้าประสงค์เดียวกันในรอบหนึ่งป ี
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการทีเ่ปน็อาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนนุภายใน มก.  จํานวน 6 คน 
 

1. ความประทับใจในการใช้บรกิาร 
1.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีมุมจัดแสดงเหตุการณ์สําคัญตาม

เทศกาลต่างๆ ที่ให้ความรู้ และสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

1.2 นโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว ถือเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกที่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

สอดคล้องกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งหอสมุดมีส่วนอย่างยิ่ งในการทําให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับ 1 ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากการจัดอันดับของ UI – 

Green Metric  

1.3 บุคลากรมีความเป็นมิตร และพร้อมให้บริการที่ดี ได้แก่ การบริการส่งหนังสือที่ยืมให้ถงึคณะ มีการ

บริการสืบค้นสารสนเทศและส่ง mail ถึงผู้ใช้บริการ 

1.4 มีการจัดสถานที่รับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ปกครองบัณฑิต และมี

การนําหนังสือเก่ามาให้ผู้ใช้บริการทําบุญแลว้ได้หนังสือกลับไป สะท้อนถงึการเป็นห้องสมุดชุมชน 

1.5 มีการจัดกิจกรรมเสวนา สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก การเขียนการ์ตูนเพื่อ

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสอนภาษา ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญ โดยหัวข้อในการสัมมนาเป็น

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และมีการเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมด้วย ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

1.6 การปรับปรุงระบบแยกหนังสือวิชาการออกจากหนังสือนวนิยาย โดยมีห้อง eco library เป็นการ

ปรับปรุงที่ดี 

1.7 มี CD ภาพยนตร์ที่หลากหลาย และทันสมัย สําหรับรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
2.1   ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้บริการของหอสมุดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ 

2.2 ช่วงสอบมีนิสิตเข้ามาใช้บริการจํานวนมาก ควรมีเก้าอ้ีพับสํารองให้นิสิตได้นั่ง ดีกว่าให้นิสิตนอนที่พ้ืน

ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 

2.3 ผู้ใช้บริการเข้าไปโหลดเอกสารจากฐานข้อมลู Science Direct ได้ช้ามาก ซึ่งอาจเป็นเพราะการเสีย

ค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด อย่างไรก็ตาม สํานกัหอสมุดควรปรับปรุงการ
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ให้บริการด้านฐานข้อมูลให้ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย  

2.4 ควรมีบริการ e-newspaper ที่ เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อให้

ผู้ใช้บริการได้เข้ามาอ่านข่าว และฟังเสียงข่าวจากเว็บ เป็นการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2.5 การใช้บริการในห้อง eco ผู้ใช้ไม่สะดวกในการหยิบหนังสือจากชั้นวาง เนื่องจากหนังสืออยู่สูง อาจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสอืประเภทสารคดี หรือ pocket book ที่เป็นแนวคิด

ใหม่ๆ  จํานวนน้อย และไมท่นัสมัยต่อความต้องการ รวมถึงการกําหนดให้ยืมต่อครั้งได้จํานวน 3 เล่ม 

น้อยเกินไป 

2.6 หนังสือใหม่ที่อยู่ระหว่างการ Catalog ใช้เวลานาน ทําให้ไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่

ทราบว่าสามารถแจ้งการปลด catalog ได้ที่บรรณารักษ ์

2.7 ระบบการยืม – คืน หนังสือมีการผิดพลาดบ้าง เช่น ผู้ใช้มีการส่งคืนหนงัสือแล้วแต่ระบบยังแจ้งว่า

ไม่ได้ส่งคืน และมีการคิดค่าปรับ 

2.8 ควรทําสําเนาหนังสือวิชาการให้ครอบคลมุทุกสาขาที่ผูใ้ช้บริการสามารถยืมได้ที่สํานักหอสมุด 

เนื่องจากพบว่าในบางครั้งหนังสือที่ต้องการใช้จะอยู่ที่ห้องสมุดคณะ หรอืที่หอสมุดที่กําแพงแสน 

หากผู้ใช้มีความจําเป็นเร่งด่วนก็จะรอนาน เพราะต้องมีการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่าย 

2.9 CD ภาพยนตร์มีจํานวนสําเนาน้อย ทําให้ต้องต่อคิวนานในการยืม 

 
กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการทีเ่ปน็นสิิต จํานวน 6 คน 
 

1. ความประทับใจในการใช้บริการ 
1.1  เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการมีความเป็นมิตร และพร้อมอํานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

1.2 มีบริการแจ้งผลการสมัครเข้าอบรมผ่านทาง e-mail ซึ่งอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ 

1.3 ประทับใจห้อง Eco-library และ research square  

1.4 บรรยากาศดีมีระบบ wi fi อํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต มีการจัดสถานที่

อ่านเดี่ยวเป็น zone ที่ดี 

1.5 ใช้บริการบ่อยในเรื่อง Thesis เพราะมีความหลากหลาย สามารถให้บริการได้ all in one 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุง 
2.1 ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการของหอสมุดให้มากขึ้น 

2.2 ต้องการให้เข้าฐานข้อมูลได้มากขึ้น 
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กลุ่มที่ 3 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค)     จํานวน 6 คน 
 

1. ความประทับใจในการทาํงาน 
1.1 บุคลากรมีความเป็นมิตร การติดต่องานข้ามฝ่ายได้รับการแนะนําที่ดี ทําให้มีความสขุในการทํางาน 

1.2 มีการพัฒนาระบบ IT เพิ่มขึ้น ทําใหส้ามารถพัฒนางานได้มากขึ้น การทํางานสะดวกยิ่งขึ้น 

1.3 มีกองทุนสวัสดิการของสํานักฯ ให้ความช่วยเหลือบุคลากร 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศ E-office ถ้าสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากกว่านี้ก็จะดี 

3. ความคิดเหน็ตอ่ระบบประกนัคุณภาพ 
ไม่คิดว่าการประกันคุณภาพเป็นปัญหา แต่ประกันคุณภาพสามารถนํามาใช้ในการบริหาร และพัฒนางาน

ได้ ทําให้การดําเนินงานมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานเป็นระบบมากขึ้น  
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

   

              
 

                     
 

                    
 

 


