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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ประจ าปี การศึกษา  2556 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2557  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 - 31  พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย  4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.68 4.68 4.79 4.79 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.56 4.68 4.68 4.78 4.61   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. การจัดสภาพแวดล้อมของส านักหอสมุดเอ้ือต่อการใช้บริการ 
2. บุคลากรมีความเป็นมิตร กระตือรือร้นในการให้บริการ     
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -  
จุดที่ควรพัฒนา 

  -  
 
 
 
 
 



 5 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมี ระบบการติดตามผลการ น าความรู้และทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา บุคลากร มาใช้ใน การ

ปฏิบัติงาน 
2. ส านักหอสมุด ควรเริ่มด าเนินการจัดท าสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงาน ให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ และให้น าผลการประเมินสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนน า
ผลการประเมินสมรรถนะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
-   

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- สามารถสร้างจุดเด่นของส านักหอสมุดในกรณีการเป็น eco-library, green library มีกิจกรรม

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยได้ 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
-  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า  
ส านักหอสมุด . มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ /
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 9 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม และยัง
ไม่ได้ด าเนินการ - กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก /สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 4 – 5 
กรกฎาคม 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดย ส านักหอสมุด ประเมินตนเอง  ได้ค่า
คะแนน 4.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 
4.45 อยู่ในเกณฑดี์ 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการปรึกษาหารือ วางแผนการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ ส านักหอสมุด 
เวลา 09.00 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารส านักหอสมุด และผู้บริหาร

ส านักหอสมุดกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ  
เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารส านักหอสมุด รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 
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3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ และบุคลากร ดังนี้ 
เวลา 10.30 – 11.00 น. กลุ่มท่ี 1 ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรภายใน มก. จ านวน 6 คน 
เวลา 11.00 – 11.30 น. กลุ่มท่ี 2 ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) และนิสิตต่างชาติ   

จ านวน 10 คน 
เวลา 11.30 – 12.00 น. กลุ่มท่ี 3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน 
เวลา 12.00 – 12.30 น. กลุ่มท่ี 4 บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จ านวน 7 คน 
เวลา 12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมกัน

วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น 
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 

2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของส านักหอสมุด รับทราบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common 
data set) ของส านักหอสมุด  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 
31 พฤษภาคม 2557  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักหอสมุด  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.78 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.78 4.61 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้   5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.79 4.79 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.39 54,595.91 4.36 54,595.91 4.36 4.36 4.36 

12,527 12,527 
2.2 ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.40 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 
(เกณฑ์ข้อ 6) จากรายงานคณะกรรมการประจ าส านักที่ให้ความเห็นชอบไม่เพียงพอต่อการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุดท่ี
จะใช้ในการปรับแผน หรือวางแผนพัฒนาความเสี่ยงในปีถัดไป  
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 4 4.00 3.00 
(เกณฑ์ข้อ 4) ยังไม่พบระบบการติดตามผลจากการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 122 100.00 129.00 100.00 5.00 5.00 

122 129.00 

ควรปรับตัวเลขให้สอดคล้องกันระหว่างเล่มรายงานฯกับตารางตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 4.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และได้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ด ี
- 

ข้อสังเกต 
- 
  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- มีกิจกรรมหลากหลายสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 
 แนวทางเสริม 

- จัดกิจกรรมพบผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรับฟังความต้องการ และปัญหา ฯลฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรน าโครงการซึ่งได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คะแนน มาพัฒนาต่อเนื่องหรือน ามาศึกษาหาสาเหตุ
ของคะแนนความพึงพอใจค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คะแนน เช่น ระบบห้องสมุดจินดามณีส าหรับวัดปัญญานันทาราม 
ได้ค่าเฉลี่ย 3.69 คะแนน/โครงการย่อยที่ 4 การใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตรและฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(ThaiLis Digital Collection) เพ่ือสืบค้นเอกสารทางวิชาการ ได้ค่าเฉลี่ย 3.91 

2. ควรรวบรวม/สรุปความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของส านักหอสมุด เพื่อน ามาปรับปรุง
บริการและสรุปภาพรวมของการปรับปรุงบริการตามความต้องการของผู้รับบริการน าเสนอให้ผู้รับบริการทราบว่า
ส านักหอสมุด ได้น าความคิดเห็นมาปรับปรุง พัฒนางานอย่างไร 
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  ข้อเสนอแนะ  
- ควรน าความคิดเห็นของผู้รับบริการ เช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยืมระหว่างห้องสมุดข้ามวิทยา

เขต /การขยายเวลาให้ยืมยาวขึ้นของนักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย/เพ่ิมห้องละหมาด ฯลฯ มาก าหนดกระบวนการ
หลักในการพัฒนางานและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- สามารถสร้างจุดเด่นของส านักหอสมุดในกรณีการเป็น eco-library, green library มีกิจกรรม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อสังเกต 
- 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับด ี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
- ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไม่ค่อยสม่ าเสมอ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน 
2. ยังไม่พบระบบการติดตามผลจากการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

  ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการประสานงานให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เพ่ือจะท าให้สามารถมีการปรับแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
2. การจัดการความรู้ในส านักหอสมุด ยังไม่ความสอดคล้องในการอธิบายผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และยังไม่แสดงถึงกระบวนการจัดการความรู้ตามวงจรตั้งแต่การถอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา 

3. การก าหนดประเด็นความเสี่ยงภายในส านักหอสมุดยังไม่แสดงให้เห็นที่มา และความส าคัญใน
การพิจาณาเลือกประเด็นความเสี่ยง  ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงสุด 

4. ส านักหอสมุด ควรเริ่มด าเนินการจัดท าสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงาน ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และให้น าผลการประเมินสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนน า
ผลการประเมินสมรรถนะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. ควรมี ระบบการติดตามผลการ น าความรู้และทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา บุคลากร มาใช้ใน การ
ปฏิบัติงาน 
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 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

ข้อสังเกต 
- 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ 
  แนวทางเสริม  

- 
 จุดที่ควรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ  

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

1. มีการจัดท าระบบสารสนเทศในการสืบค้นเอกสารหลักฐานด้านประกันคุณภาพ 
2. มีการจัดท างานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางเสริม  
-  

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ 
-   
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 แนวปฏิบัติที่ดี  

-  
ข้อสังเกต 

-  
 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑด์ ี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- 
  แนวทางเสริม  

- มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลักของแต่ละฝ่ายครอบคลุมตามภารกิจของหน่วยงาน 
แต่ควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ  เพื่อให้การท างานสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น 
 จุดที่ควรพัฒนา  

- ก าหนดกระบวนการหลักของส านักหอสมุดร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน เพื่อให้การ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกัน 
  ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดตั้งคณะท างานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อก าหนดกระบวนการหลักของส านักหอสมุดร่วมกันเป็น
กรณีศึกษาและด าเนินงานกระบวนการหลักนั้นร่วมกันในฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนด
กระบวนการหลักร่วมกัน 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 

- 
  



 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.36 4.36 

3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 
4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ข้อ 7 7 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 
7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 5 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 4 

9 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 129 129 

10 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 129 129 
11 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 129 129 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน - - 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 4 4 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 6 คน 
 ข้อดี  

- มีการพัฒนาห้องสมุดดีมากยิ่งข้ึน 
- สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการดี 
- มีตัวอย่างของการรณรงค์การลดการสูบบุหรี่ และควรน าไปเป็นตัวอย่างให้แก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 สิ่งที่ควรพัฒนา  

- ควรเชื่อมโยงระบบออนไลน์ให้ดีระหว่างหอสมุดของวิทยาเขตอ่ืนๆ  
- ควรมีระบบการจองคิวหนังสือทางออนไลน์ 
- การเข้าถึง หรือสืบค้นงานวิจัยควรให้เข้าถึงได้ง่าย หรือการมีลิงค์ด่วน 
- การให้โหลดหนังสือฟรียังมีน้อย 
- นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ มาใช้บริการพูดคุยเสียงดัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งให้นิสิต

ทราบว่าก าลังรบกวนผู้อื่น 
- นิสิตเข้ามานอนในห้องสมุด 
- หนังสือยังมีน้อย และยังมีหนังสือบางประเภทที่ขาด เช่น หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร ์
- ควรมีการส ารวจหนังสือท่ีมีคุณค่า หรือมีอายุการใช้งานนานแล้ว และท าส าเนาไว้อย่างน้อย 1 

เล่ม เพ่ือไม่ให้เกิดการช ารุด หรือสูญหา 
- หนังสือบางประเภทเก่าและหายาก และไม่มีความทันสมัย เช่น หนังสือทางด้านอาหารสัตว์ 
- การยืมหนังสือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย ความต่างของระยะเวลาการยืม-คืน ไม่เท่าเทียมกัน 
- ควรให้คนภายนอก ได้มีโอกาสในการแนะน าหนังสือต่างๆ 
 

กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) และนิสิตต่างชาติ จ านวน 10 คน  
 ข้อดี  

- ส านักหอสมุดให้บริการดี  
 สิ่งที่ควรพัฒนา  

- นิสิตที่จบการศึกษาแล้ว ควรมีบัตรส าหรับศิษย์เก่าท่ีจะไม่เสียค่าบริการ 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตชั้น 5 ของส านักหอสมุด ไม่สามารถใช้งานได้ 
- หางานวิจัยในวารสารไม่เจอ 
- อินเตอร์โลน์ เทคบุ๊กภาษาอังกฤษ 
- ต าราในวิทยาเขตบางเขนเก่ากว่าวิทยาเขตก าแพงแสน เช่น หนังสือเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน ซึ่งได้ให้

ข้อเสนอแนะว่าหนังสือไม่มี และแนะน าให้จัดซื้อ แต่ยังไม่ได้แบบตอบรับดังกล่าว 
- หนังสือไม่ทันสมัย 
- การยืมหนังสือข้ามวิทยาเขตรวดเร็ว แต่ระยะเวลาให้ยืมหนังสือน้อย หรือถึงก าหนดการคืนแล้ว

ไม่มีผู้อื่นจอง ควรมีระบบการให้ยืมหนังสือเล่มนั้นต่อได้ 
- มีนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องการห้องละมาด 
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กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน 
- ศักยภาพของบุคลากรที่รองรับงานต่อไม่เพียงพอ อาจจะเป็นเรื่องของงานประจ าที่ท าอยู่ จึงท า

ให้โครงการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนไม่ส าเร็จ 
- งานที่นอกเหนือจากแผนงาน จะไม่มีผู้รับภาระงานนั้น เนื่องจากไม่ได้มีการมอบหมายที่ชัดเจน 

ผู้ช่วยอ านวยการ ส่วนใหญ่จะได้รับงานใหม่ และไม่มีการเตรียมบุคลากรส าหรับรองรับงานใหม่ 
- ควรมีการจัดประชุม เฉพาะผู้ช่วยอ านวยการ  
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการน้อย ท าให้การท าโครงการต่างๆไม่ต่อเนื่อง 
- ควรมีการจัดสัมมาเฉพาะกลุ่ม และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการต้องมีทีม ไม่สามารถท าได้เฉพาะตนเองเพียงผู้เดียว 

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จ านวน 7 คน 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ แต่ด าเนินการด้านการเกษตรเป็นหลัก จะ

ได้รับโครงการใหม่ๆ มาก ซึ่งคนปฏิบัติงานมีน้อย  
- ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความช านาญทางด้านสารสนเทศยังไม่ทันกับโลกปัจจุบัน 

ฝ่ายการยืมคืน คอมพิวเตอร์ช้า และระบบล่มจะปฏิบัติงานไม่ได้เลย 
- ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ ยังไม่เพียงพอ และควรใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ร่วมกันระหว่าง นักประชาสัมพันธ์กับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
- ส านักงานเลขานุการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานบุคคล กรณีหากมีโครงการ

ใหม่ก็ด าเนินการกับผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
- ส านักงานเลขานุการมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
- ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มีการเข้าออกบ่อยท าให้การรันงานขาดช่วง 
- ส านักงานเลขานุการ โดยรวมจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ส าหรับเครื่องโอปเรเตอร์

เป็นรุ่นเก่าบางครั้งสัญญาขาดหาย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ท างานสารบรรณ และท างานเป็นโอปเรเตอร์ ควบคู่
กัน ท าให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอกับการเก็บเอกสารงานสารบรรณ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  กล่าวต้อนรับและ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

 

บุคลากร รับฟังการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์อาจารย์ และบุคลากรของ มก. 

 

คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์บุคลากรของส านักหอสมุด 

 

คณะกรรมการประเมินฯ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 




