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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 
2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงาน        
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก        
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี          
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ ย  4.77 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  และผลการประเมิน                 
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ดังรายละเอียดตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ 
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2   
ภารกิจหลัก 

- - 4.00 4.00 4.64 4.46 4.42 4.42 

องค์ประกอบท่ี 3   
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4   
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6   
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.76 4.76 4.64 4.64 4.77 4.77 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน               
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 
ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรมีจิตบริการสูง สามารถพัฒนาการบริการในเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
เช่น โครงการ SMS 2 U มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  เช่น โครงการเปิดโลกเปิดเล่ม   
โครงการเล่มน้ีฉันชอบ 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคตะวันตกท่ีเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเชิงรุก 
เช่น การเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตรแก่เกษตรกร  โครงการฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานสําหรับประชาชน
ทั่วไป  โครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงาน 
ควรมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ         

อย่างต่อเน่ือง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการให้บริการแบบให้เปล่า เพ่ือสนับสนุน   

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสนควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งบดําเนินการเพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักหอสมุด 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ใช้วิธีการที่เรียกว่าสัมมาทิฐิเป็น
กระบวนการที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดความขัดแย้ง ทําให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน เป็นผลให้การทํางานไปในทิศทางที่ตรงกัน นําพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงเป็นแนวปฏิบัติที่
ดี ที่ควรนํามาเขียนให้เป็น MODEL และคําอธิบายที่ชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริง อย่างต่อเน่ือง และมีการ
วิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดในเชิงรุกด้วยโครงการ SMS 2 U โดยใช้เทคโนโลยี SMS ในการ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของสํานักหอสมุด ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ      
มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และการวิจัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างดี อย่างมีความสุข 

2. สนับสนุนสื่อการสอนห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เก่ียวข้องเพ่ือแข่งขันในเวทีโลก 

3. บริการเชิงรุกครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงบริการได้ง่าย และ           
ขยายเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชน  เป็นการ
พัฒนาห้องสมุดอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. อนุรักษ์ส่งเสริมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างจิตสํานึก           
และธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 8 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้วเสร็จทั้ง 8 กิจกรรม  
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน              

6 องค์ประกอบ  โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 1  ในรอบปีการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2548–31 พฤษภาคม 2549) ระหว่างวันที่ 29–30 
สิงหาคม 2549 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 29 ดัชนี จาก 30 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ประเมินตนเองได้คะแนนเฉล่ีย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ  
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 3.44 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

ครั้งที่ 2  ในรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2549–31 พฤษภาคม 2550) ระหว่างวันที่ 6-7 
สิงหาคม 2550 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 25 ดัชนี จาก 25 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 2.96 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 2.96 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

ครั้งที่ 3  ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2550–31 พฤษภาคม 2551) ระหว่างวันที่ 8-9 
กรกฎาคม 2551 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 23 ดัชนี จาก 27 ดัชนี ตามที่ กําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.26 จากคะแนนเต็ม 5  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เปรียบเทียบกับ    
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 3.54 อยู่ในเกณฑ์ดี 



 4 
 

ครั้งที่ 4  ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2551–31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 9-10 
กรกฎาคม 2552 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 28 ดัชนี จาก 28 ดัชนี ตามที่ กําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน  ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับ              
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 3.54 อยู่ในเกณฑ์ดี 

ครั้งที่ 5  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552–31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 6-7 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 23 ดัชนี จาก 23 ดัชนี ตามที่ กําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน  ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 2.26 จากคะแนนเต็ม  3 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับ               
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 2.30 อยู่ในเกณฑ์ดี 

ครั้งที่ 6  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
-1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งช้ี จาก 13 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน  ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับ               
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 3.44 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ครั้งที่ 7  ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 25-26 
มิถุนายน 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เปรียบเทียบกับ          
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.30 อยู่ในเกณฑ์ดี 

ครั้งที่ 8  ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 20-21 
มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดําเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก  
เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี   
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และ             
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรม          
และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายใน ที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมิน 

 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 

09.00 – 09.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพร้อมกัน ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 

09.30 – 10.15  น. - ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
 และแนะนําคณะผู้บริหารฯ 
  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนํากรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย 

วัตถุประสงค์ในการประเมินฯ 
- ผู้บริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งผลงาน 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการไปแล้ว  

10.30 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการ 
- เวลา 13.00 – 14.00 น.  นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
- เวลา 14.00 – 15.00 น.  อาจารย์/บุคลากร 

 กลุ่มที่ 2 บุคลากรสาํนักหอสมุด กําแพงแสน 

- เวลา 15.00 – 15.30 น.  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ 
และลูกจ้างประจํากลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

- เวลา 15.30 – 16.00 น.  ผู้อํานวยการ / ผู้ช่วยผู้อํานวยการ / หัวหน้างาน 
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 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 

09.00 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
14.00 – 15.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
15.00 – 16.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากร 

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 

 

******************************* 
 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และหลักฐานประกอบการประเมิน ตามรายการ
ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดเกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบและรายตัวบ่งช้ี เป็น 5 ระดับ มีคะแนน      

ต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่มีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน  ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์  5 คะแนน ส่วนการประเมินการบรรลุ เป้าหมายและพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน               
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายเท่าน้ัน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน        
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ กําหนด          
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์               
ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับ      
ดีมาก  ดังรายละเอียดตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2   
ภารกิจหลัก 

- - 4.00 4.00 4.64 4.46 4.42 4.42 

องค์ประกอบท่ี 3   
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4   
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6   
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.76 4.76 4.64 4.64 4.77 4.77 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
2556 2557

  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.77 4.77  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้
 

5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.42 4.42  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.30 4.50 7872.78 
4.27 

7872.78 
4.27 

4.27 4.27  
1,842 1,842

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
2556 2557

  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 100
28 

100 
28 

100 

5.00 5.00  

28 28

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 4.00 8 8 8 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 5.00 5.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5.00 5 5 5 5.00 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
การทํ า  SWOT Analysis ขอ งสํ า นั กหอสมุ ด  ในภ าพ รวมทํ าถู ก ต้ อ ง  แ ต่ ในบ างหั วข้ อ ยั งมี         

ความคลาดเคลื่อน ในความเข้าใจ เช่น ในเรื่องโอกาส และอุปสรรค ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ภายนอกสํานักหอสมุดฯ 
เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการทําความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งอาจดําเนินการด้วยการจัดประชุมทําความเข้าใจ 

หรือให้มีอยู่ในโครงการสัมมาทิฐิก็ได้ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ใช้วิธีการที่ เรียกว่าสัมมาทิฐิ         

เป็นกระบวนการท่ีดี เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็น ลดความขัดแย้ง ทําให้เกิด     
ความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นผลให้การทํางานเป็นไปในทิศทางที่ตรงกัน นําพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ ดี ที่ควรนํามาเขียนให้เป็น MODEL และคําอธิบายที่ ชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริง            
อย่างต่อเน่ือง และมีการวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

 ข้อสังเกต 
แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวจัดสัมมาทิฐิ อาจนําไปแก้ปัญหาบางอย่างในสํานักหอสมุด และทําเป็นงานวิจัย

แ บ บ  Participatory Action Research (PAR) ห รื อ  Routine to Research (R2R) ก็ จ ะ เป็ น ผ ล งาน ที่ ดี        
ของสํานักหอสมุดต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีจิตบริการสูง สามารถพัฒนาการบริการในเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

เช่น โครงการ SMS 2 U มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  เช่น โครงการเปิดโลกเปิดเล่ม   
โครงการเล่มน้ีฉันชอบ 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ และนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคตะวันตกที่เข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเชิงรุก 

เช่น การเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตรแก่เกษตรกร  โครงการฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานสําหรับประชาชน
ทั่วไป  โครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดในเชิงรุกด้วยโครงการ SMS 2 U โดยใช้เทคโนโลยี SMS ในการ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของสํานักหอสมุด ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของบุคลากร อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง/คน/ปี  

เพ่ือรองรับการตรวจประเมินของ สมศ. 
2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

  
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรมีการวิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริง เพ่ือให้

ทราบสถานะทางการเงินที่แท้จริงของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานสามารถนําขอ้มูลไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจในการบรหิารงานได้ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี   

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน    
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 

หน่วยงานมีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือให้ได้สารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําผลจากการทําวิจัยสถาบันไปวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ทั้งน้ีควรมีการทําวิจัยหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบัน 
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการให้บริการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นสารสนเทศทางด้านการเกษตร 

เป็นเชิงปริมาณ ดังน้ันควรเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพประกอบ เพ่ือให้ได้สารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน 
และนําไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน    
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

 ข้อสังเกต 
 ภารกิจหลักของสํานักหอสมุด ซึ่งเป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร 
เป็นงานที่สําคัญมากต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อพบปัญหาด้านความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สํานักหอสมุด
ตระหนัก จึงควรดําเนินการจัดทําเป็นโครงการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือการพัฒนา
สํานักหอสมุดอย่างย่ังยืน 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน

ปีการศึกษา 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.27 4.27
3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
ข้อ 4 4

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5
7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7
9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คน 28 28

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 28 28
11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 28 28
12 จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ คน - -
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 5
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ภาคผนวกท่ี 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการ (นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน) 

1. ด้านการให้บริการ 
-  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการดี 

 -  โครงการ SMS 2U เป็นโครงการที่ดี 
 -  สํานักหอสมุดมีการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานิสิตหลากหลาย ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะน้ี    
อย่างต่อเน่ือง แต่ควรจัดกิจกรรมในช่วงวันเสาร-์อาทิตย์ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น 
 -  นิสิตไม่ทราบว่าขณะน้ียังมีบริการให้ยืม note book  อยู่หรือไม่ 
 -  การให้บริการสัญญาณ Wifi ช่วงที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมาก สัญญาณจะไม่ดี  ส่งผลให้ไม่สะดวกต่อการ 
ใช้งาน 
 -  น่าจะมีการจัดบริการสอนการเขียนบรรณานุกรม 

2. ด้านทรัพยากร 
-  มีบริการยืม-คืนระหว่างวิทยาเขต   

    -  หนังสือที่จัดไว้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นหนังสือสายวิทยาศาสตร์ หนังสือที่ เป็นสายศิลปศาสตร์       
(ด้านภาษาต่างประเทศ) มีจํานวนน้อย  และหนังสือภาษาไทยทีจําเป็นสําหรับการเรียนการสอนของนิสิต      
ระดับปริญญาตรี ยังมีจํานวนน้อย 

-  หนังสือที่จัดให้บริการไม่มีความหลากหลาย เก่า  
-  การแบ่งสัดส่วน zone หนังสือเก่า-หนังสือใหม่ยังไม่ชัดเจน และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ         

ในการสืบค้นข้อมูล น่าจะมีการจัดหาหนังสือใหม่เข้ามาเพ่ิมเติมมากขึ้น 
    -  Text ที่มีอยู่ในปัจจุบันบางเล่มเป็น Text ใหม่ที่มีราคาสูง แต่มีผู้ใช้น้อย ควรจัดให้มีการประเมิน     
เพ่ือพิจารณาความคุ้มทุน 

-  ควรมีระบบ e-book รวบรวมหนังสือที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศไว้ให้สืบค้น และจัดคอมพิวเตอร์
ให้บริการอย่างเพียงพอ  โดยเชิญคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษา 
 -  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระหว่างวารสารแบบ online หรือ hard copy 
 -  หนังสือที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนปริมาณมาก สํานักหอสมุดควรติดต่อให้สํานักพิมพ์
นํามาวางจําหน่ายให้กับผู้ใช้บริการในราคาถูก 
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3. ด้านสภาพแวดล้อม/สุนทรียภาพ 
    - ต้องการให้สํานักหอสมุดจัดบริการห้องศึกษากลุ่มขนาดเล็กเพ่ิมเติม เน่ืองจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน        
ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ รวมถึงควรลดระยะเวลาการเปิดให้ใช้บริการห้องเด่ียวเป็น        

3 ช่ัวโมงต่อครั้ง  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถใช้บริการได้อย่างท ั่วถึง  
-  บริเวณที่จัดไว้บริการบางพ้ืนที่แอร์เย็นมาก บางพ้ืนที่แอร์ไม่เย็น 

4. ข้อเสนอแนะ 
 -  การปิดให้บริการในวันทําการ (จันทร์-ศุกร์) น่าจะขยายเวลาจากเดิม 16.30 น. เป็น 17.00 น.       
หรือ 18.00 น.    

-  กิจกรรมส่วนใหญ่ที่สํานักหอสมุดจัดเป็นกิจกรรมเสริมสําหรับนิสิตในช่วงเช้า นิสิตไม่สามารถ         
เข้าร่วมกิจกรรมได้เน่ืองจากติดเรียน  ควรปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

-  ควรมีบริเวณสําหรับติดประกาศการให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศแจ้งให้นิสิตทราบ 
-  สํานักหอสมุดควรมีการพิจารณาเรื่องการหมุนเวียนของหนังสือว่าเล่มไหนมีการใช้มาก ควรมีการ     

ทําสําเนาเพ่ิมเพ่ือให้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
-  ห้องสมุดควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความเป็น AEC ให้นิสิตเพ่ิมเติม เช่น โครงการเชิญวิทยากร   

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศ (พ่ีเต้ ศุภจล) 
    -  นิสิตที่ทราบว่ามีระบบการประเมินการให้บริการออนไลน์ มีจํานวนน้อย หน่วยงานควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึง 
 -  ควรมีการจัด zone สําหรับผู้ที่ ต้องการความเงียบในการอ่านหนังสือ นอกเหนือจากบริเวณ             
ที่จัดให้บริการทั่วไป 

-  ควรขยายเวลาเปิดให้บริการเป็น 24 ช่ัวโมง ในช่วงก่อนสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค 
-  ควรมีการเชิญอาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาว่าจะจัดซื้อหนังสือ  

เล่มไหน มาไว้บริการ 
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
-  ผู้บริหารหน่วยงานควรถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่บุคลากรโดยการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ที่เก่ียวข้อง และการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิ  และมอบหัวหน้างานหน่วยงานย่อยถ่ายทอดสู่บุคลากรในสังกัด 
-  ผู้บริหารหน่วยงานมีแนวนโยบายในการประเมินบุคลากรแบบ 360 องศา แต่ยังไม่นํามาใช้จริง       

ในปัจจุบัน  
-  อัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  บุคลากรบางรายมีภาระงาน over load  บุคลากรบางรายยังปฏิบัติงาน

ไม่เต็มตามศักยภาพและภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ผู้บริหารควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ         
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

-  หน่วยงานมีการจัดให้บริการพ้ืนที่สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ และการให้บริการสําหรับศิษย์เก่าฟรี 
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการจัดให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ        
ทั้ง 2 กลุ่ม ดังกล่าว  

2. ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
-  หน่วยงานมีการดําเนินโครงการจัดการความรู้อย่างน้อยฝ่ายละ 1 โครงการ/ปี   
-  สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับบุคลากร           

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

3. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงาน 

 อยากให้หน่วยงานมีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานประจําหน้าเคาน์เตอร์คนละคร่ึงวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้     
ผู้ปฏิบัติสามารถไปปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

4. ข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการให้บริการแบบให้เปล่า เพ่ือสนับสนุน   
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งบดําเนินการเพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักหอสมุดบ้าง  เน่ืองจากปัจจุบันหน่วยงานได้รับมอบนโยบาย          
ให้พิจารณาขยายเวลาเปิดให้บริการสําหรับนิสิต โดยให้บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน     
โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง แต่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบาย       
ที่วิทยาเขตฯ มอบหมายให้ดําเนินการ 
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ภาคผนวกท่ี 3  
ภาพกิจกรรม 

 วันพฤหสับดีที ่3 กรกฎาคม 2557 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กลา่วต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และแนะนําคณะผู้บริหาร
สํานักหอสมุด กําแพงแสน   
 
 
 
 
 
 
  

  

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนํากรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ในการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน รายงานผลการประเมนิตนเอง พร้อมทั้งผลงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง ที่ดําเนินการไปแล้ว  
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 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์ผู้ใช้บริการ บุคลากร และผู้บริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมนิฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ 
 

 
 
 
 

 

 
 


