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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักหอสมุด  กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน  12  ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.78 4.85
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 4.75 - 4.80
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 - 3.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 2.00 - 2.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.11 4.78 4.30
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 

จุดแข็ง 
1. สํานักหอสมุด กําแพงแสน มทีรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพตอบสนองและสนับสนนุพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทัง้ 4 ด้าน 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ / กิจกรรม (บริการเชิงรุก) ที่หลากหลายเป็นที่พึงพอใจแก่

ผู้รับบริการ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศให้มีความหลากหลายและทนัสมัยมากขึ้น 
2. ควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการห้องสมุดในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดแผน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และการสร้างความเข้าใจใน การ

ทํางานร่วมกัน สู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เช่น e-mail  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
4. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีการประเมนิผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักยังไม่ชัดเจน ขาดการ

กําหนดกระบวนการหลักและขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมนิผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เช่น มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสําเร็จของแผนฯ ทุก 6 เดือน 

2. ควรมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) โดยระดมความคิดเห็นรว่มกันของ

บุคลากร และกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก ให้ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  และนํา

ข้อกําหนดดังกล่าว มาวางแผนกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งให้มีการ

ติดตามและนําผลการติดตามมาปรับปรุงให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาและ

ปรับปรุง 

3. ควรประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ การบริการทุกงาน หรือทุกฝ่าย ให้ประเมินผูใ้ช้บริการทุก

กลุ่ม เช่น นสิิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อสนองตอบเอกลักษณ์ของสาํนักหอสมุด 

กําแพงแสน “บริการเป็นเลิศ” 

4. ควรดําเนินการตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของหน่วยงานที่กําหนดไว้ให้ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่องานบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งจํานวน

นิสิตที่เพิ่มขึ้น  
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 18 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 15 โครงการ/กิจกรรม อยู่
ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 
 การประเมินผลตามความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อนําผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณตามกําหนดระยะเวลาของแผนฯ 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ 

โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 7 ครั้ง 
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 7  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ ตามท่ีกําหนดไว้   

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.60 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.44 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินระดับสํานัก 

กําหนดการประเมินสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
ระหว่างวนัที่ 25-26 มิถุนายน 2555 

---------------------------------- 
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 
เวลา 09.30-10.15 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กลา่วต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
 และแนะนําผู้บริหารฯ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

-  ผู้บริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้ง
ผลงาน     
   การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการไปแล้ว 

เวลา 10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

เวลา 13.00 – 14.15 น. กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์ ผู้ใช้บรกิาร จํานวน 13 คน 

- นิสิตระดับปรญิญาตรี 7 คน (ทุกคณะ) และระดบับัณฑิตศึกษา 3 คน 
เวลา 14.15 – 15.00 น.    -     อาจารย์/บุคลากร 5 คน (ต่างหน่วยงาน) 

เวลา 15.00 – 15.30 น. กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ บุคลากรสํานักหอสมดุ กําแพงแสน จํานวน 6 คน 

 ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน พนักงานเงนิรายได้ 2 คน 

 ลูกจ้างประจํา 1 คน 

เวลา 15.30 – 16.00 น. กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารระดับฝ่าย จาํนวน 4 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมหนว่ยงานตา่ง ๆ ดังนี ้

- ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 
- ฝ่ายบริหารและธุรการ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
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เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ประจําปีการศึกษา 2554 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ ์

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 สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.78 4.85
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 4.75 - 4.80
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 - 3.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 2.00 - 2.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.11 4.78 4.30
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 

 

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.30
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 6 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.85

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 474.40 4.56 4.56

104.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 5 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 5 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 24.50 92.45 5.00

26.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 6 3.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 2.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 2 2.00

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 จุดที่ควรพฒันา 
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1. ยังขาดการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
2. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์ และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติการ

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  รวมถึงการนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของฝ่าย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรระดมสมองการจัดทําแผนร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนกลยทุธ์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และขับเคลื่อนไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
2. ควรดําเนินการจัดการความรู้  เรื่อง การจัดทําแผนกลยทุธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ แล้วนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีทุก
ฝ่ายให้สมบูรณ ์

3. ควรจัดการสื่อสารทุกช่องทางเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้บุคลากรทุก
ระดับ รับทราบและดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพฒันา 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ การบริการทุกงาน หรือทุกฝ่าย ให้ประเมินผูใ้ช้บริการทุก

กลุ่ม เช่น นสิิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อสนองตอบเอกลักษณ์ของสาํนักหอสมุด 
กําแพงแสน “บริการเป็นเลิศ” 

2. ควรเพิ่มช่องทางการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ เช่น ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ประเมิน (หนา้งาน) เมื่อสิ้นสุดการบริการทันท ี
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ

การจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่มีการประเมนิผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

2. ไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมนิผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เช่น มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสําเร็จของแผนฯ ทุก 6 เดือน 

2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดแผน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การรายงานผลการดําเนินงาน

และการสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน สู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เช่น e-mail  

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

4. ควรรายงานผลการบริหารการดําเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อ ตามตัวบ่งชี้ 

และองค์ประกอบ ให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องตามวงจรคุณภาพ  PDCA เช่น  การรายงาน

ผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทีส่อดคล้องกับแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร  และจํานวน

บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ที่สอดคล้องกับแผนและผล 

5. ควรมีแผนภาพรวมของการจัดการความรู้ ได้แก่ ที่มาของประเด็นความรู้  กําหนดกลุม่เป้าหมายที่

จะพัฒนาความรู้ ใหม้ีความชัดเจน รวมถึงการสื่อสาร และดําเนินการให้สอดคล้องกันตามวงจร

คุณภาพ  PDCA และหลักการจัดการความรู้ 

6. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอื่นๆ เช่น จํานวนผู้เข้าใช้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายใน

และรอบบริเวณ   

7. ควรให้ความรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากร ด้วยการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 

นอกเหนือจากการเวียนเป็นเอกสารปรากฏใน website 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ข้อมูลรายงานทางการเงินมีมากเพียงพอ สําหรับประกอบการตัดสินใจ แต่ยังไม่มีการนําข้อมูล

รายงานมาใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมนิผลการใช้จ่ายเงินตามตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  

ปีละ 2 ครั้ง และนําผลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

2. ควรมีการนําข้อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจให้เป็นรูปธรรม 

เช่น ข้อมูลการใช้เงินรายได้ปี 54 ใช้ไปเพียง 7.89 ล้านบาทจากยอดรายรับ 16.57 ล้านบาท 

คงเหลือ 8.68 ล้านบาท (คงเหลือประมาณร้อยละ 33) ซึง่เกิดจากรายได้ปี 54 เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

โดยไม่มีแผนการใช้เงินที่สอดคล้องกัน 

3. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความชัดเจน เช่น กําหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย (เช่น ร้อยละของ

การเพิ่มรายได้ ร้อยละของการลดค่าใช้จ่าย ร้อยละของค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าสาธารณูปโภคต้องเพิ่มขึ้น

ไม่เกินร้อยละ 2  ร้อยละ จํานวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ) ข้อมลูแสดงแหล่งทีม่า ใช้ไป จําแนกเป็น

ค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าอาหารนอกเวลา  คงเหลือจัดสรรเป็นค่าจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ คณะวิชา การจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการโครงการตามแผนฯ และงบลงทุน ได้แก่ ค่า

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และแสดงยอดเงินคงเหลือ เพื่อเสนอกรรมการประจาํสํานักฯพิจารณา 

4. คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร ควรสรุปผลการวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อให้มีข้อมลูประกอบการ

จัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน และเพิ่มความสมบูรณ์ของทีม่าประกอบการจัดทําแผน 



 14 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการตรวจประเมิน รวมทั้งมีระบบ  

สารสนเทศสนับสนุนและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกองค์ประกอบ 
2. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกับระบบงาน

ประกันคุณภาพ 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะ ไม่ได้กําหนดเกณฑ์ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทําให้ไมส่ะท้อนภารกิจหลัก และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    
อีกทั้งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ไว้แต่ไม่ได้ดําเนินการ 

2. ขาดการติดตามให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ควรประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา  

3. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังขาดการจัดทํากิจกรรมด้านประกันคุณภาพร่วมกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณากําหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการดําเนินงาน ประกอบด้วย แผนงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของการดําเนินงานและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามการประเมินผลการ
ดําเนินงาน นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง  

2. ควรกําหนดผู้รับผิดชอบและมีการติดตามผลการดําเนินงานให้ครบทุกตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
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3. ควรดําเนินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายเดิม การเป็นสมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานไม่ครอบคลุมตามภารกิจหลัก 
2. การออกแบบหรือทบทวนกระบวนงานหลัก (Core Process) ไม่มีข้อกําหนดที่สําคัญจัดทํา

มาตรฐาน รวมทั้งไม่ได้กําหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ไม่พบการติดตามและประเมนิผลการปรับปรุงกระบวนงานหลัก  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดหรือทบทวนกระบวนงานให้คลอบคลุมทั้งภารกิจการสนับสนนุการเรียนการสอน และ

การวิจัย รวมทัง้การให้การบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ควรออกแบบหรือทบทวนกระบวนงานหลัก (Core Process) โดยมีข้อกําหนดที่สําคัญ อันได้แก่ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานของการดําเนินงาน 
3. ควรมีการกํากับ ติดตาม ผลการปรับปรุง โดยอาจจัดทําในรูปของคณะกรรมการ เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง และกําหนดเวลาการติดตามเป็นระยะ ๆ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.30
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 6 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.85

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 474.40 4.56 4.56

104.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 5 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 5 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 24.50 92.45 5.00

26.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 6 3.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 2.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 2 2.00
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 ผู้ใชบ้ริการ  จํานวน 8 คน 
นิสิตปริญญาตรี จํานวน 6 คน   และนสิติปริญญาโท  จํานวน 2 คน 
อาจารย์ จํานวน 4 คน 
จุดแข็ง 
1. นิสิตส่วนใหญป่ระทับใจในการให้บริการ และสถานที ่

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ใช้บริการบางคนส่งเสียงดังรบกวน 

2. อยากให้เพิ่มห้องติวให้มากขึ้น 

3. อยากให้เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับสายศิลป์ และหนังสือใหม่ ๆ ให้มากขึ้น 

4. อยากให้มีวิทยานิพนธ์จากสถาบันอื่นเพิ่มมากขึ้น 

5. ในช่วงปิดเทอมไม่สามารถยมืหนังสือได้ 

6. อยากให้เปิดบริการ 24 ชม. 

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการในระบบ Online 

8. อยากให้เพิ่มระบบแสงสว่างและระบบรักษาความปลอดความภัยบริเวณสถานที่จอดรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์   

9. มุมอ่านหนังสือบางมุมเป็นมุมอับ ทําให้ผูใ้ชบ้ริการบางท่านใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม เห็นควรให้ติดต้ัง

กล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้น 

10.  ควรมีการให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เหมาะสมกับ

เอกลักษณ์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน “บริการเป็นเลิศ” 

11. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องในการให้ยืมหนังสือ 
12. ควรมีการประเมินความพึงพอใจทั้งในด้านการให้บริการและความต้องการของผู้รับบริการ 
 
กลุ่มที่ 2 บุคลากร  จํานวน 8 คน 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในทักษะวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารเปดิโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และใหค้ําปรึกษา 
3. ผู้บริหารใหค้วามเสมอภาคและมีความยุติธรรมให้กับบุคลากร 
 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
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1. บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจในระบบธรรมาภิบาล 
2. ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน 
 
 
 
กลุ่มที่ 3 ผู้บรหิารระดบัฝา่ย   จํานวน 2 คน 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการยังไม่สมบูรณ ์
2. อยากให้วิทยาเขตกําแพงแสนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ในการเปิดให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาราชการ 
3. ข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินยังไม่มีการคํานวณต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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