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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557  
(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด นครปฐม เดิมเป็นหน่วยงาน ขึ้นกับ ส านักหอ สมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัด
งานห้องสมุดสาขา เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียนการสอนของวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 12  
พฤศจิกายน 2522 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง ก าแพงแสน และได้มีค าสั่งจัดตั้งเป็น
ส านักหอสมุดก าแพงแสน โดยสภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)  
โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมี
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ ได้จัดท าฐานข้อมูลเกษตรท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งมีส่วน

ส าคัญยิ่งในการสนับสนุนความส าเร็จของชุมชน และยังเป็นการตอบแทนสังคมด้วยสมรรถนะหลัก
ขององค์กร 

2. ส านักหอสมุดฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในหลายด้าน ช่วยให้องค์กรสามารถ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส านักหอสมุดฯ มีพันธมิตรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร  เพื่อการพัฒนาการด าเนินงาน 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรมีการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการตามพันธกิจของส านักฯ ให้ชัดเจน เพ่ื อให้

สามารถจ าแนกลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิผล เช่น การรับฟังเสียงลูกค้า และการส ารวจความพึงพอใจตามกลุ่มที่ได้จ าแนกไว้ 

2. ส านักหอสมุดฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการด าเนินงาน เช่น การด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน แนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับกระบวนการท างานหลัก และการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ หากส านักหอสมุดฯ สามารถขยายแนวทางที่เป็นระบบในการด าเนินงานไปสู่
กระบวนการอ่ืน และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล อาจช่วยให้ส านักหอสมุดฯ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 5 ข้อ และได้มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักหอสมุด ก าแพงแสนได้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้วจ านวน 3 ข้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ข้อ ได้แก่ 
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 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดอบรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร ซึ่งอยู่
ระหว่างด าเนินการก าหนดเป็นหัวข้อในหลักสูตรการอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักฯ รอบปีงบประมาณ 
2559 
 2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
โครงการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน การจัดอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ /
กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดหัวข้อในหลักสูตรการอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านั กฯ รอบ
ปีงบประมาณ 2559 

สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตก าแพงแสน 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด นครปฐม เดิมเป็นหน่วยงาน ขึ้นกับ ส านักหอ สมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัด
งานห้องสมุดสาขา เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียนการสอนของวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 12  
พฤศจิกายน 2522 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง ก าแพงแสน และได้มีค าสั่งจัดตั้งเป็น
ส านักหอสมุดก าแพงแสน โดยสภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีบริการหลักคือการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แก่นิสิต อาจารย์บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  โดยใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับส านักหอสมุด  บางเขน  ห้องสมุดคณะและวิทยาเขต รวมทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการยืม  – คืนสิ่งพิมพ์    มีแหล่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น สื่อ  –โสตมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  และ
อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

          ในด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ เมื่ออาคารหอสมุดกลางหลังที่  2  เปิดด าเนินการเมื่อปี  พ.ศ. 
2542  นั้นได้มีการขยายงานโดย  มีการจัดแบ่งภารกิจออกเป็น  5  งาน  คือ  งานพัฒนาและจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  งานบริการสารสนเทศ  งานบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และงานบริหารและธุรการ  

ต่อมาเมื่อวันที่   25   กุมภาพันธ์   2548   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ได้มีค าสั่ งจัดตั้ ง
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  โดยประกอบด้วยฝ่ายต่าง  ๆ  จ านวน  4  ฝ่าย  ดังนี้  

 1.   ฝ่ายบริหารและธุรการ  
 2.   ฝ่ายบริการ 
 3.   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 
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            4.   ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 36 อัตรา มีคนครอง 34 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหา 
จ านวน 2 อัตรา คือ ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ และต าแหน่งบรรณารักษ์ ประกอบด้วย ผู้หญิง 25 คน และ ผู้ชาย 
9 คน 

  

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการแนะน า
ผู้บริหารส านักหอสมุด และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหนว่ยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละหมวดและน าเสนอผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
09.00 –11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารหอสมุด ก าแพงแสน รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (ต่อ) 
14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากร ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน รับทราบ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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หมวด 1 การน าองค์กร 

จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ มีการด าเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างครบถ้วน 

ท าให้มีผลลัพธ์ที่ดี  เช่น ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการเงิน รวมถึ งเป็นหน่วยงานตัวอย่างในด้าน 
ธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในวิทยาเขต 

2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการผลักดันผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็น
ตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารภายในและภายนอก

องค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของ
ส านักหอสมุดฯ 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  จุดเด่น 
- 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ส านักหอสมุดฯ ควรมีแนวทางที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุก

ด้าน เพื่อให้สามารถแปลงเป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
3. ส านักหอสมุดฯ ควรมีแนวทางที่เป็นระบบในการแปลงยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ไปสู่

แผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งแผนการบริหารทรัพยากร (แผนยุทธศาสตร์การเงิน
และแผนทรัพยากรบุคคล) 
 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 

  จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ มีแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงมีกิจกรรมสร้างความ

ผูกพันกับผู้รับบริการ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรพัฒนาแนวทางในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการให้เป็นระบบ และครอบคลุม

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้ทราบถึงความต้องการ และสามารถน าไปพัฒนาการให้บริการ เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อส านักหอสมุดฯ ให้ดียิ่งขึ้น  
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

  จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ มีระบบสารสนเทศการจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่พัฒนาขึ้นเอง ท าให้

สามารถสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงาน และกระบวนการท างานของหน่วยงานใน

ทุกระดับ ทั้งตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว 
2. ส านักหอสมุดฯ ควรมีแนวทางที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแนวทางเชิงรุก ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้  
 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

  จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งมี

ฐานข้อมูลติดตามการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของบุคลากร 
2. ส านักหอสมุดฯ มีการหมุนเวียนให้บุคลากรเรียนรู้งานเพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรมีแนวทางที่เป็นระบบในการบริหารขีดความสามารถ โดยเริ่มจากการก าหนด

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน จากนั้นประเมินสมรรถนะ แล้วจึงน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีขีดความสามารถตามที่ก าหนด 

2. ส านักหอสมุดฯ ควรมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบ เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างความผูกพันกับองค์กร 

3. ส านักหอสมุดฯ ควรระบุวิธีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
ทุ่มเทในการปรับปรุงให้ชัดเจน 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

  จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ มีแนวทางในการก าหนดกระบวนการท างานหลัก รวมถึงตัวชี้วัดส าหรับประเมิน

ความส าเร็จในแต่ละกระบวนการท างาน 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจ เพ่ือให้สามารถใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

  จุดเด่น 
1. ส านักหอสมุดฯ เริ่มมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในหลายด้าน เช่น 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ ร้อยละของตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ควรค านวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศต่อนิสิต เป็นต้น 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักหอสมุดฯ ควรพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดฯ ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร รายรับสุทธิขององค์กร ตัวชี้วัดด้าน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เป็นต้น 

2. ส านักหอสมุดฯ ควรพิจารณาแยกกลุ่มผลลัพธ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแยก
กลุ่มผลลัพธ์ตามกลุ่มบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผลและหาแนวทางการปรับปรุงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. ส านักหอสมุดฯ ควรเตรียมการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


