


 
 

 
 

ค ำน ำ 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขึ้นตั้งแต่ปี   พ .ศ. 2540     เพ่ือให้หน่วยงานในสัง กัดเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการ ประเมินคุณภาพ ในระดับ

ต่าง ๆ  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว   และได้มีการพัฒนางานด้านการประกัน

คุณภาพของหน่วยงานมาโดยตลอด 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2553 (Self-

Assessment Report-SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด โดยแสดงผลการด าเนินงานของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในปีการศึกษา 2553  และวิเคราะห์การด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด   เพื่อ

รองรับการตรวจสอบและ ประเมินภายใน  ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 

กรกฎาคม  2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานการประเมิน คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 ของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ฉบับนี้ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และ รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ  

การ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ รายงานการประเมินคุณภาพ ของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากรใ นส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   และ ขอขอบคุณ

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กอง

บริการการศึกษา (ก าแพงแสน )  และ เจ้าหน้าที่ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สละ

เวลาเพื่อบรรยายให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การจัดท า

รายงานดังกล่าว ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการตอบปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดจากการจัดท าในครั้งนี้   

 

ลงชื่อ ................................................. 
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บทที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา  
ส านักหอสมุด   ก าแพงแสน    เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับส านักหอสมุด     มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์  เมื่อเริ่มเปิดบริการใช้ชื่อว่า ห้องสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน สังกัดงานห้องสมุดสาขา เปิดบริการ

พร้อมกับการเริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่   12  พฤศจิกา ยน  2522      เพ่ือเป็น

แหล่งข้อมูลทางวิชาการแก่   นิสิต   อาจารย์   นักวิชาการ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมถึง

หน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไปอีกด้วย ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2537   ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง ก าแพงแสน  

อาคารหอสมุดหลังแรก  ก่อสร้างโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี พื้นที่ 

อาคาร 2,739.92 ตารางเมตร เอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดเน้นด้านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้องจัดซื้อด้วยเงินกู้

ธนาคารโลก   เช่นกัน  ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ  7,000    เล่ม    วารสารประมาณ  300  รายการ พิจารณา

คัดเลือกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณา สมบูรณกุล  และ  Mr. R. J. Blanchard ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็น

ผู้อ านวยการของหอสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เมืองเดวิส     นอกจากนี้ยังได้แบ่งสิ่งพิมพ์ส่วนหนึ่งมาจาก

ส านักหอสมุด  บางเขนด้วย เมื่อเริ่มเปิดบริการมีบุคลากร 6 คน ประกอบด้วยบรรณารักษ์  2  คน เจ้าหน้าที่ 2 คน 

(ยืมตัวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์   2  คน) ภารโรง 2 คน และนิสิตช่วยงานห้องสมุด   5  คน มีที่นั่งอ่านหนังสือ

ประมาณ 500  ที่นั่ง ให้บริการผู้ใช้ประมาณวันละ 400 คน  เปิดบริการถึงเวลา 19.30 น. 

อาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2  มีพ้ืนที่  6,820  ตารางเมตร ต่อเชื่อมกับอาคารเดิมท่ีนั่ง  1,400  

ที่นั่ง  สามารถรองรับการเพ่ิมจ านวนสิ่งพิมพ์ได้  200,000  เล่ม  โสตทัศนวัสดุ  และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ  

20,000  รายการ  มีห้องประชุมส าหรับจัดกิจกรรมห้องสมุด 

พัฒนาการของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ด าเนินอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงานบริหารและ 

งานบริการ  งานเทคนิค  ทรัพยากรห้องสมุด  ผู้ใช้บริการ  อาคารสถานที่และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงาน

ห้องสมุด   

พ.ศ.  2534  เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด 

พ.ศ.  2536  ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลส าเร็จรูปทางการเกษตร 
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พ.ศ.  2539  ของบประมาณและออกแบบอาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2 

พ.ศ.  2540  เริ่มบริการสืบค้นสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ 

พ.ศ. 2540 – 2542    ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2 

พ.ศ.  2542   เริ่มใช้ระบบยืม – คืน  อัตโนมัติ  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2542 เปิดใช้

อาคารหลังใหม่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2542  

พ.ศ. 2543  ให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2540  โดยใช้

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับส านักหอสมุด  บางเขน  ห้องสมุดคณะและวิทยาเขต รวมทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการยืม – คืน    มีแหล่งการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เช่น สื่อ –โสตมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

 

ในด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ  เมื่ออาคารหอสมุดกลางหลังที่   2   เปิดด าเนินการเมื่อปี  พ .ศ. 2542  

นั้นได้มีการขยายงานโดย  มีการจัดแบ่งภารกิจออกเป็น  5  งาน  คือ  งานพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

งานบริการสารสนเทศ  งานบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

และงานบริหารและธุรการ   

ต่อมาเม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ์  2548  สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได้มีค าสั่งจัดตั้งส านักหอสมุด  

ก าแพงแสน  โดยประกอบด้วยฝ่ายต่าง  ๆ  จ านวน  4  ฝ่าย  ดังนี้   

1.   ฝ่ายบริหารและธุรการ   

2.   ฝ่ายบริการ 

3.   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

4.   ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

 ปรัชญา/ปณิธาน                                                                            

เชื่อมโยงความรู้สู่การศึกษา  ก่อภูมิปัญญา  สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

 วิสัยทัศน์   

เป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้นน าทางด้านการเกษตรในแถบภูมิภาค 

ตะวันตก และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

 ภารกิจ  

1.สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 

 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือการบริการสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการ และเหมาะสมต่อการเรียนการ  

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหา 

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

 

 พันธกิจ   

1. พัฒนาส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน  

3. การบริหารจัดการที่สนับสนุนพันธกิจของส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยยึดหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา 

    ไทย 
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1.3 เอกลักษณ์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ใช้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม กล่าวคือ 

 

 เอกลักษณ์ 

มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิ ่งสรา้งศาสตริ์แห่งแผิ่นด  ิน เพื่อความก นด  ิอยิ ่ด  ิของชาต  
Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being  

of nation. 

ค าอธิบาย  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร  

มหาว ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่ง
รวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และ องค์ความรู้ (Knowledge Body) 

ศาสตร์แห่งแผ่นด น (Knowledges of the Land) หมายถึง  ความหลากหลาย (Multi-disciplines) 
ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) เกีย่วข้องกับการเกษตรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 

ความก นด อย ่ด ของชาต  (The Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
(Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความม่ันคง 
(Security) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงด้านอาหาร ของชาติ ซึ่งหมายความครอบคลุมถึง ประชาชนและผืน
แผ่นดิน 
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 อัตลักษณ์ 

 

“ส านึกดี   มุ่งม่ัน    สร้างสรรค์   สามัคคี”  

(Integrity)  (Determination)  (Knowledge creation)   (Unity) 

ค าอธิบาย  

 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง  คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 

ส าน  ิกด  (Integrity) หมายถึง  มีจิตใจท ี่ดีงาม ม ีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

ม ่งม่ัน (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน
การท างานและในการปฏิบัติใดๆ 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู ้มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรม 

สามัคค  (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถ

บูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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1.4 แผนปฏิบัติการประจ าป ี พ.ศ. 2553 
 

ประเด็นย ทธศาสตร์ท ่ิ1 สนับสน นทรัพยากรสารสนเทศในการผล ตบัณฑ ตให้ม ค ณภาพและได้ 

  มาตรฐาน 

 

เป้าประสงค์ิิ : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท ่ทันสมัยิหลากหลายตรงตามความต้องการิิิิิิิิ  

เพื่อสนับสน นการเร ยนการสอนและการว จัยของมหาว ทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1.  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 2,800 รายการ 

2.  จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนิสิต

เต็มเวลา  

314.53 บาท : คน 

3.  ร้อยละงบประมาณที่จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่องบด าเนินงาน  ร้อยละ 60 

4.   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ

ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  

3,000 บาท 

 

5.  จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 6 ระบบ 

6.   ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและ

ตรงตามความต้องการ 

ร้อยละ 80 

7.  จ านวนช่องทางในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 5 กิจกรรม 

8.  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ 3 ช่องทาง 

9. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  3 เครือข่าย 
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กลยุทธ์หลัก 

 1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย เพียงพอ ตรงตามความต้องการ และรองรับการเป็น

นานาชาติของมหาวิทยาลัย  

 2.  ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.  ส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ  

 4.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 5.  พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ  

 6.  พัฒนาช่องทางน าเสนอเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลของส านักฯ อย่างกว้างขวาง  

 7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือความหลากหลายในการให้บริการ

และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

แผนงาน / โครงการ  

 แผนงานวิจัย   : 1. โครงการวิจัยสถาบัน : การส ารวจความพึงพอใจ 

    ของผู้ใช้บริการ 

 แผนงานบริการวิชาการ  : 2. โครงการเผยแพร่การรู้สารสนเทศ 

      3. โครงการห้องสมุดของเรา 

      4. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

    สถาบันอุดมศึกษา 

5. โครงการบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ 

    และการถ่ายทอดความรู้ในการสืบค้นอย่างมี 

    ประสิทธิภาพ 

 แผนงานบริหารจัดการ  : 6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

    บริการและการปฏิบัติงาน 

7. โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.  ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 2.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

 3.  ฝ่ายบริการ 
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ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. โครงการวิจัยสถาบัน 

    1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

 

ร้อยละ 75 

    1.2 ร้อยละของการได้รับแบบสอบถามกลับคืน  ร้อยละ 65 

2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

    2.1 จ านวนผู้สมัครสมาชิกเครือข่าย (คน) 

 

30 

    2.2 จ านวนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่าย (รายการ)  30 

3. โครงการห้องสมุดของเรา 

    3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

ร้อยละ 80 

    3.2 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 5 

    3.3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน ) 200 

4. โครงการเผยแพร่การรู้สารสนเทศ  

    4.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 

 

1,000 

    4.2 จ านวนกิจกรรม (4) 4 

5. โครงการบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ในการสืบค้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

    5.1 จ านวนฐานข้อมูล (ฐาน) 

 

 

1 

    5.2 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 2 

6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและปฏิบัติงาน     

    6.1 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ (กิจกรรม) 

5 

7. โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ 

    7.1 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ (กิจกรรม) 

5 
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ประเด็นย ทธศาสตร์ท ่ิ2  พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายฐานข้อม ลเผยแพร่องค์ 

    ความร ้ท ่ก่อให้เก ดประโยชน์ต่อการจัดการศ กษาของมหาว ทยาลัย  

 

เป้าประสงค์ิ :       เป็นแหล่งบร การว ชาการท ่น ส ติบ คลากริช มชนสามารถเข้าถ ง 

    สารสนเทศและน าไปส ่การประย กต์ใช้ความร ้อย่างม ประส ทธ ภาพ 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1.  จ านวนผู้เข้ารับบริการในโครงการบริการวิชาการ  250 คน 

2.  จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีถ่ายทอดสู่นิสิต บุคลากร และประชาชน 6 โครงการ 

3.  ร้อยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติต่อบุคลากรประจ า  

ร้อยละ 25 

4.  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

สังคมต่อบุคลากรประจ า  

1,000 บาท 

5.  ร้อยละของบุคลากรประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ ระดับนานาชาติต่อบุคลากรประจ า 

ร้อยละ 20 

6.  ร้อยละของกิจกรรมให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบ 

ร้อยละ 80 

 

กลยุทธ์หลัก 

 1.  พัฒนางานบริการวิชาการของส านักหอสมุดฯ 

 2.  พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการ 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

11 

 

แผนงาน / โครงการ  

 แผนงานบริการวิชาการ  : 1.  โครงการถ่ายทอดบริการวิชาการสู่ชุมชน 

      2.  โครงการปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง 

3.  โครงการเปิดโลกทัศน์ สัมผัสโลกกว้าง 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

 2.  ฝ่ายบริหารและธุรการ 

 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. โครงการถ่ายทอดบริการวิชาการ 

    1.1 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 

 

1 

    1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ 80 

2. โครงการปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง  

     2.1 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 

1 

3. โครงการเปิดโลกทัศน์สัมผัสโลกกว้าง 

    3.1 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 

2 

    3.2 จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 80 

    3.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80 
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ประเด็นย ทธศาสตร์ท ่ิ3   พัฒนาระบบบร หารจัดการิส านักหอสม ดิก าแพงแสนิให้ม ประส ทธ ภาพ 

 

เป้าประสงค์ิ :    ส านักหอสม ดิก าแพงแสนิเป็นองค์กรท ่ม ธรรมาภ บาลิ 

บร หารงานอย่างม ประส ทธ ภาพิม ความโปร่งใสิตรวจสอบได้ิและสามารถ

ปรับตัวได้ต่อสภาพแวดล้อมท ่ม การเปล ่ยนแปลง 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักหอสมุดฯ  ระดับ 5 

2.  ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกบริหารจัดการทางการเงิน   ระดับ 7 

3.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้

ให้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ระดับ 5 

4.  งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ

บุคลากรทั้งหมด  

4,800 บาท/คน 

 

5.  ร้อยละของบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ    

ร้อยละ 100 

6.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหน่วยงาน   

ระดับ 5 

7. จ านวนโครงการที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน 26 โครงการ 

8.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  ระดับ 5 

9.  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 5 

 

กลยุทธ์หลัก 

 1.  บริหารจัดการหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลและระบบปฏิบัติงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

ตามบริบทของหน่วยงาน 

 2.  ก าหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม  
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 3.  จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน พร้อมทั้งจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกส านักฯ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือในระดับชุมชน 

 4.  ส่งเสริมและสร้างกลไกการรณรงค์การน าระบบประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงคุณภาพกิจกรรม  

แผนงาน /โครงการ 

 แผนงานบริหารจัดการ  : 1.  โครงการพัฒนาส านักหอสมุด กพส. 

      2.  โครงการตรวจสอบภายใน 

      3.  โครงการสัมมาฑิฐิ 

      4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      5.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

      6.  โครงการห้องสมุดในสวน 

      7.  โครงการ Edutainment Zone 

 แผนงานพัฒนาบุคลากร  : 8.   โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 

9.  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ 

     ราชการ 

10.  โครงการอบรมเทคนิคการสร้างทีมงานสาน 

     สัมพันธ์ในองค์กร 

11. โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

12. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการเยี่ยมบ้าน 

      คุณภาพ:มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

แผนงานประกันคุณภาพ  : 13. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.  ฝ่ายบริหารและธุรการ 

 2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 
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ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. โครงการสัมมาฑิฐิ 

     1.1 จ านวนกิจกรรมการสัมมาฑิฐิ (กิจกรรม) 

4 

2. โครงการตรวจสอบภายใน 

     2.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม (กิจกรรม) 

2 

3. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ      

     3.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  

> ร้อยละ 80 

4. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 

     4.1 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม (คน) 

37 

5. โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างทีมงาน สานสัมพันธ์ในองค์กร        

     5.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการต่อบุคลากรทั้งหมด  

80 

6. โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     6.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้  

ร้อยละ 30 

7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ:มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) 

     7.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

1 

8. โครงการพัฒนาส านักหอสมุด กพส. 

     8.1 จ านวนพื้นที่ในการพัฒนาฯ (ส่วน) 

2 

9. โครงการห้องสมุดในสวน 

     9.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ร้อยละ 80 

10. โครงการ Edutainment Zone 

    10.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ร้อยละ 70 

11. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 

     11.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในจัดโครงการ  

ร้อยละ 80 

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

     12.1 ร้อยละการพัฒนาปรับปรุงตามแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  

ร้อยละ 80 
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ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     13.1 ร้อยละกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  

ร้อยละ 80 
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ประเด็นย ทธศาสตร์ท ่ิ4  ร่วมส่งเสร มสืบสานิท าน บ าร งศ ลปวัฒนธรรมอันด งามของชาต  

 

เป้าประสงค์ิ  :   ร่วมท าน บ าร งิสืบสานิอน รักษ์ิศ ลปวัฒนธรรมประเพณ อันด งาม 

ของไทย ความเป็นเอกลักษณ์และเท ดพระเก ยรต ราชวงศ์ 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม / โครงการ/

กิจกรรมเทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

17 โครงการ 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรม

เทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

บุคลากรในสังกัด เข้าร่วม

ครบทุกคน (35 คน) 

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้ในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม

เอกลักษณ์ ศิลปและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

1.02 

 

4. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม / โครงการ/

กิจกรรมเทิดพระเกียรติที่นิสิตเข้าร่วมต่อโครงการหรือกิจกรรมในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม / โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติทั้งหมด 

ร้อยละ 65 

 

 

กลยุทธ์หลัก 

 1.  จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2.  จัดโครงการและสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความ

เป็นเอกลักษณ์ทั้งของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน / โครงการ 

 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 1.  โครงการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

      2.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      3.  โครงการเกษียณอายุราชการ 
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ผู้รับผิดชอบ 

 1.  ฝ่ายบริหารและธุรการ 

 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช ้วัดิ เป้าหมายิ

1. โครงการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

     1.1 จ านวนโครงการย่อย (โครงการ) 

5 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     2.1 จ านวนโครงการย่อย (โครงการ) 

14 

3. โครงการเกษียณอายุราชการ 

     3.1 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ 90 
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รายงานสร ปว เคราะห์ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บัต ราชการิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ. 2553 ในภาพรวม 

 

 ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อด าเนินการใน

ด้านการบริหารงานของส านักฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน จึงได้ท าการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์  28 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 26 

โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 28  ตัวช ้วัด 

 2. บรรล เป้าหมาย 20 ตัวช ้วัด คิดเป็นร้อยละิ71.43 ไม่บรรล เป้าหมาย 8 ตัวช ้วัด 

 3. มีโครงการทั้งหมด 26 โครงการ สามารถด าเนินการครบทุกโครงการ ค ดเป็นร้อยละิ100  

 4. ใน 26 โครงการ มีการก าหนดตัวช ้วัดิิ35 ตัวช ้วัด และบรรล ตามเป้าหมาย 31 ตัวช ้วัด ค ดเป็นร้อยละิ

88.57  และไม่บรรล เป้าหมาย 4 ตัวช ้วัดิ 

   

ตารางที่ 1.1  ภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 

ย ทธิ
ศาสตร์ิ

ย ทธศาสตร์ิ โครงการิ

จ านวน
กลย ทธ์ 

ตัวช ้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเน นงาน จ านวน/สถานะ ตัวช ้วัดิ
บรรล ิ ไม่

บรรล  
ร้อยละ ทั้งหมด ด าเน น

การ 
ไม่ได้
ด าเน น
การ 

จ านวน
ทั้งหมด 

บรรล  ไม่
บรรล  

1 7 9 5 4 55.55 7 7 - 13 11 2 
2 2 6 5 1 83.33 3 3 - 6 6 - 
3 4 9 7 2 77.78 13 13 - 13 11 2 
4 2 4 3 1 75 3 3 - 3 3 - 
รวมิ 15 28 20 8 71.43 26 26 - 35 31 4 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพ 
 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นไปตามท่ี พ .ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึงมีระบบการประกันคุณภาพ(Quality Assurance) ที่

ได้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่ายและในภาพรวมของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยมุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การ

ตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมินผล(Quality Assessment) ทั่วทั้งองค์กร 

 หลักกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ประกอบด้วย  

 1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

 2.   เกณฑ์ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 3.   กระบวนการในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.   ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานทั้งหมดของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 5.   การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก และระดับฝ่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ก าหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพในทุกรอบปีการศึกษาจะมีการติดตามขอข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประกันคุณภาพท่ีได้รับการตรวจสอบ/ประเมิน 

เพ่ือน าข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร P-D-C-A ต่อไป 

ซึ่งในปีการศึกษา พ .ศ. 2553 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้สามารถ

สะท้อนพันธกิจและภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานซึ่งเป็นหน้าที่หลักของส านักให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหลักคือ นิสิต

และบุคลากร โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับของส านักฯ  ดังนี้ 

 1. การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย น ารูปแบบและตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษา 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพฯระดับฝ่าย 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริการห้องสมุด 

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการบริการวิชาการ 

 2.  การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์พัฒนาขึ้นในรูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (รับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3) 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

  

ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการและคณะท างาน 

 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้านประกันคุณภาพดังนี้  

  1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

  1.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

2. การประช มคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ก าหนดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือ

ทบทวนกระบวนการด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินระดับส านักในรอบปีที่ผ่านมา  
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ซึ่งในปีการศึกษา พ .ศ. 2553 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้สามารถ

สะท้อนพันธกิจและภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  อันจะเป็นประโยช น์ในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานซึ่งเป็นหน้าที่หลักของส านักให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหลักคือ นิสิต

และบุคลากร  

3. แผนงานด้านประกันค ณภาพ 

 ได้ก าหนดแผนงานด้านประกันคุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ โดยก าหนดโครงการ

ย่อย ดังนี้ 

 3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม

ฝึกอบรม สัมมนา ในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลา ผ ้เข้าร่วม 
1. โครงการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในหลักสูตร 1 

วันที่ 13 ธันวาคม 2553 1. นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ 
2. นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร  

2. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตร สกอ. ใน
หน้าที่เลขานุการ    
 

วันที่ 25 เมษายน 2554 1. นายอภินันท์  จรัสรวีวงศ์  
2. นางจงกล  พุทธิชัยกุล  
3.  นางสาววิไล  สีดาจันทร์  
4. นางฐิตวดี  เพลงปาน  
5. นางสาวอัจฉรา  เฮงสุวรรณ  
6. นางสาวจรินทร์ญา  ถาวรนิตยกุล 
7. นางสาวสุมลฑา  สังใจสม 
8. นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร 

 3.2 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน

ด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจสาระและวิธีการจัดเก็บข้อมูลในตัวบ่งชี้คุณภาพ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยได้จัดกิจกรรม จ านวน 2 

กิจกรรม 

-  จัดบรรยายพิเศษหัวข้อท าความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาข่ายงาน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  ฉิมพาลี ผู้อ านวยการ

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ล ำดับ กิจกรรม งบ

ที่ หน่วยนับ จ านวน ประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส .ค. ก.ย.

1 โครงการสง่เสริม และพัฒนา

บคุลากรดา้นประกนัคณุภาพ

คน 6 25

2 โครงการศกึษาดงูานดา้นประกนั

คณุภาพ

คร้ัง 1 25

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น

ประกนัคณุภาพ

คร้ัง 1 25

 -  จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหว่างหน่วยงานภายในส านักฯ

คร้ัง 1

4 โครงการตรวจประเมินคณุภาพ

ภายใน

คร้ัง 2   20,000.00  25

เป้าหมาย ตารางการปฏิบัตงิาน  ปีงบประมาณ 2554 ค่าน ้าหนัก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผน ผล

- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ และการด าเนินงานการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ของส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.3  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ  

ก าหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 

ให้กับบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  

 3.4 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

  -  การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 

  -  การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 

 

แผนการด าเน นงานโครงการส่งเสร มระบบประกันค ณภาพ 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 โครงสร้างองค์กร 

  

ผู้อ านวยการส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน

หัวหนา้ส านักงานเลขานุการ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

หัวหนา้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการศึกษา

หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหนา้ฝ่ายบริการ

คณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
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 ภาระหน้าท ่ความรับผ ดชอบ 

1. ฝ่ายบร หารและธ รการ ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้ 

  1.1 งานนโยบายและแผน :  มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ ประมวลแผน  พิจารณาเสนอ แนะ

จัดท าค า ของบประมาณรายได้/แผ่นดิน  จัดท าแผนต่าง ๆ และการประกันคุณภาพ 

  1.2 งานสารบรรณ :  มีหน้าที ่ด้านงานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือราชการ การจัดท า 

ส าเนาเอกสาร แจ้งเวียน หนังสือราชการ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดท าประกาศ ค าสั่ง การควบคุมจัดเก็บ  

การค้นหาเอกสารราชการตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  งานการประชุม   

  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ : มีหน้าที่ด้านงานบริหารบุคคล  การพัฒนาฝึกอบรม  งานทะเบียนประวัติ 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานมหาวิทยาลัย  งานสวัสดิการ  ประกันสังคม   

  1.4 งานคลังและพัสดุ : มีหน้าที่เก่ียวกับงานด้านการเงินและบัญชี  และดูแลงานด้านพัสดุ  

  1.5 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ : มีหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่ งานรักษา

ความปลอดภัย  งานยานพาหนะ   

 

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้ 

  2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ :   มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งวัสดุ

ตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โดยทั้งการจัดซื้อ หรือแลกเปลี่ยน ขอบริจาค รวมถึงการควบคุม 

งบประมาณในการจัดซื้อ 

  2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่และลงบันทึกระเบียน 

บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  2.3 งานวารสาร :  มีหน้าที่ในการจัดหาวารสาร ด าเนินการลงทะเบียนรับตัวเล่มวารสาร การ

ทวง และจัดท าดรรชนีวารสาร 

  2.4 งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  :   มีหน้าที่ในการซ่อมบ ารุงรักษา 

สิ่งพิมพ์ 

  2.5 งานจัดชั้นและส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ  :  มีหน้าที่ในการจัดชั้นสิ่งพิมพ์ ส ารวจ 

หนังสือช ารุดและส่งซ่อม  ส ารวจทรัพยากร 
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3. ฝ่ายเทคโนโลย สารสนเทศและสื่อการศ กษา ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 

  3.1 งานเทคโนโลยีห้องสมุด :  มีหน้าที่วางแผนพัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีภายใน 

ส านักหอสมุด และประสานงานการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

  3.2 งานสื่อการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง :  มีหน้าที่ด้านการพัฒนา และให้บริการ 

สื่อการศึกษา (โสตทัศนวัสดุ) การให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  3.3 งานสารสนเทศ :  มีหน้าที่ในการพัฒนาสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือความเป็นห้องสมุด 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ที่สมบูรณ์แบบ 

  3.4 งานประชาสัมพันธ์  :  มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม

พิเศษ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการให้บริการห้องประชุมและจัดท าเอกสาร เผยแพร่เพื่อแนะน าการบริการ

ต่าง ๆ 

 

4. ฝ่ายบร การ ประกอบด้วย  4  งาน ดังนี้ 

  4.1 งานบริการสารสนเทศ :  มีหน้าที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้น 

สารสนเทศ   งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด  

  4.2 งานบริการยืม-คืน :  มีหน้าที่ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การจอง หนังสือด่วน

แจ้ง แก่ผู้สั่งหนังสือ และรับรองการปลอดหนี้ 

  4.3 งานหนังสือส ารองและสิ่งพิมพ์พิเศษ :  มีหน้าที่ให้บริการเอกสารส ารอง ไว้เพ่ือใช้เฉพาะ

รายวิชา รวมถึงสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุลสาร กฤตภาค 

  4.4 งานฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหน้าที่บริการสอนการใช้

ห้องสมุด และการใช้ฐานข้อมูลรวมทั้งจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีการต่าง  ๆ  
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1.7 รายนามผู้บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
 

 

 

 

นางเปรมปรีดิ์  บุญรังษี 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

     นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

 

 

 

               นายนภพล  นุชเขียว      นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป์ 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

   

 

 

 

 

นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกุล 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 
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คณะกรรมการประจ าส านักหอสม ดิก าแพงแสน 

1.   รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน    ที่ปรึกษา 

2.    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ปรึกษา 

3.    หัวหน้าหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์   ที่ปรึกษา 

       ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.    ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน   ประธานกรรมการ 

5.    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์   กรรมการ 

6.    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    กรรมการ 

7.    คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน    กรรมการ 

8.    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

9.    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน   กรรมการ 

10.   รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน   กรรมการ 

11.   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  กรรมการ 

12.   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  กรรมการ 

13.   ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   กรรมการ 

14.   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  กรรมการ 

15.   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ 

16.   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

17.   นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกุล    กรรมการ 

18.   เลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจและหน้าท ่ 

1. พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะกรรมการบร หารส านักหอสม ดิก าแพงแสน 

1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน   ประธานกรรมการ 

2. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ 

3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

4. นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกุล    กรรมการ 

5. นางสาวสุมลฑา  สังใจสม     กรรมการ 

6. นางสาวณัฐชุดา  ธนายุดิษกุล     กรรมการ 

7. เลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจและหน้าท ่ 

1. พิจารณาวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

2. ด าเนินการบริหารจัดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประกันค ณภาพิส านักหอสม ดิก าแพงแสนิ 

1.   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   ที่ปรึกษา 

2.    เลขานุการส านักหอสมุด  ก าแพงแสน    ประธานกรรมการ 

3.    นางสาวสุมลฑา  สังใจสม     กรรมการ 

4.    นางจงกล  พุทธิชัยกุล     กรรมการ 
5.    นางสาวจรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล    กรรมการ 
6.    นางฐิตวดี  เพลงปาน     กรรมการ 
7.    นายอภินันท ์ จรัสรวีวงศ์     กรรมการ 
8.    นางสาววิไล   สีดาจันทร์     กรรมการ 
9.    นางสาวดวงกมล  วงศ์จันทร์     กรรมการ 
10.  นางสาวนภัสมน  สดโคกกรวด    กรรมการ 
11.  นางสาวอัจฉรา  เฮงสุวรรณ     กรรมการ 
12.  นางสาวสมใจ  บุญวงษ์     กรรมการ 
13.  นายถนอมเกียรติ  คุ้มถนอม     กรรมการ 
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14.  นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร    กรรมการและเลขานุการ 
 

อ านาจและหน้าท ่ 

1.  ก าหนดแนวทางและแผนงานด้านการประกันคุณภาพ  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  
2.  ด าเนินการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพท้ังในระดับฝ่าย  และระดับส านัก 
3.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ทั้งในระดับฝ่าย  และระดับส านัก 
4.  สรุปผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด    
    ก าแพงแสน ต่อไป 

 

คณะกรรมการบร หารความเส ่ยงิส านักหอสม ดิก าแพงแสนิ 

1.    ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  ก าแพงแสน    ประธานกรรมการ 

 2.    หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา    กรรมการ 

 3.    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

 4.    หัวหน้าฝ่ายบริการ      กรรมการ 

 5.    นางสาวณัฐชุดา  ธนายุดิษกุล     กรรมการ 

 6.    นางสาวสุมลฑา  สังใจสม     กรรมการ   

 7.    นายจักริน  มนูเลิศ      กรรมการ 

 8.    นางจงกล  พุทธิชัยกุล     กรรมการ   

 9.    นางฐิตวดี  เพลงปาน     กรรมการ 

10.  นางสาวดารุณี  วงษ์ศรีทรา     กรรมการ 

 11.  นายอภินันท ์ จรัสรวีวงศ์     กรรมการ 

 12.   เลขานุการส านักหอสมุด  ก าแพงแสน    กรรมการและเลขานุการ 

 13.   นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 14.   นางสาววิไล  สีดาจันทร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจและหน้าท ่   

1. ก ากับดูแลให้หน่วยงานในส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ด าเนินการวิเคราะห์  ระบุปัจจัยเสี่ยง  และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง  และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  

 5. ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานผ ลการบริหารความเสี่ยง  รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน  ตามข้อ  6  ของระเบียบฯ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งก าหนดแนวทาง / ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่ส านักภาคภูมิใจ 
  

 ส าหอสม ดิก าแพงแสนกับการให้บร การว ชาการ : ได้รับการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา 2553  ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับคือ 4.01 อยู่ในระดับดี 

 

1.9 ข้อมูลสถิต ิ
1.9.1 งบประมาณ  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ปีงบประมาณิพ.ศ. 2551 ปีงบประมาณิพ.ศ. 2552 ปีงบประมาณิพ.ศ. 2553 

รายรับิ รายจ่าย คงเหลือ รายรับิ รายจ่าย คงเหลือ รายรับิ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

11,761,344.85 11,761,344.85 0 11,184,777.05 11,184,777.05 0 10,116,407.80 10,116,407.80 0 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

7,798,646.14 5,074,565.66 2,724,080.48 10,333,481.10 7,256,746.14 3,076,734.96 8,765,537.18 9,891,768.22 (1,126,231.04) 

รวมิ 19,559,990.99 16,835,910.51 2,724,080.48 18,908,373.98 21,518,258.15 3,076,734.96 18,881,944.98 20,008,176.02 (1,126,231.04) 
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 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

รายรับิ(บาท) รายจ่ายิ(บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 9,937,900.00 1. งบบุคลากร 5,869,600.00 

2. งบประมาณเงินรายได้ 8,574,056.00 2. งบด าเนินงาน 8,558,100.00 

    - รายได้จากการบริหารงาน 412,056.00 3. งบลงทุน 0 

    - รายรับค่าบ ารุงการศึกษา 8,162,000.00 4. งบอุดหนุน 1,300,000.00 

   5. งบรายจ่ายอื่น 484,000.00 

รวมประมาณการรายรับิ(บาท) 18,511,956.00 รวมประมาณการรายจ่ายิ(บาท) 16,211,700.00 

  

 หมายเหตุ  

   งบอุดหนุน คือ เงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา  

   งบรายจ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายโครงการเฉพาะกิจต่าง ๆ  

1.9.2 จ านวนบ คลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบ คลากร ปีการศ กษา 

2551 2552 2553 

1.  นักวิจัย    

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 35 35 35* 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 35 35 35 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท    1 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 35 35 36 

หมายเหต ิิิิ 

 * นับรวมนายไชโย สิงห์โตทอง  ต าแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2554 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9.5 เดือน จึงนับ เป็น 1 คน แต่ ไม่นับรวม นางสาวพัชรินทร์  ช้างทอง  ต าแหน่ง
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บรรณารักษ์ และ นายกิตติพงศ์  รื่นเริงใจ ต าแหน่งพนักงานทั่วไป ซึ่ง บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2554 และ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ตามล าดับ  

 ข้อมูลบุคลากรแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษา  ส านักหอสมุด  

ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
ต าแหน่งทางว ชาการ 

ไม่รวมลาศ กษาต่อและ
ท างานิ9 เดือนิข ้นไป 

ลาศ กษาต่อ รวมศ กษาต่อท้ังหมด 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
- แรงงาน 
- ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ช านาญการ 6 
- ช านาญการ 7 
- ช านาญการ 8 
- เชี่ยวชาญ 9 
- เชี่ยวชาญพิเศษ 10 

8 
26 
- 
- 
1 
- 
- 

8 
26 
- 
- 
1 
- 
- 

8 
25 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

8 
26 
- 
- 
1 
- 
- 

8 
26 
- 
- 
1 
- 
- 

8 
26 
- 
- 
1 
- 
- 

รวมทั้งหมด 35 35 34 - - 1 35 35 35 
คุณวุฒิการศึกษา 
- ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

 
17 
7 
11 
- 

 
17 
7 
11 
- 

 
17 
7 
10 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
- 

 
17 
7 
11 
- 

 
17 
7 
11 
- 

 
17 
8 
10 
- 

รวมทั้งหมดิ 35 35 34 - - 1 35 35 35 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน ค ณว ฒ ทางการศ กษา (คน) ต าแหน่งทางว ชาการ (คน) 

ป.ตร  ป.โท ป.เอก รวมิ(คน) ไม่ม ต าแหน่งทางว ชาการิ ช านาญการ เช ่ยวชาญ รวมิ(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 7 10  17 25 1  26 

2 6-9 เดือน         

3 น้อยกว่า 6 เดือน 1   1 1   1 

4 ลาศึกษาต่อ 1   1 1   1 

5 รวมทั้งหมด 9 10  19 27 1  28 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 7 10  17 25 1  26 

1.9.3 ข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 ข้อมูลจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากริ
จ านวนทรัพยากร 

หน่วยนับ 
ปีการศ กษาิ2553 

หนังสือภาษาไทย 73,701  เล่ม 
หนังสือภาษาต่างประเทศ  27,711  เล่ม 
วิทยานิพนธ์  51,906  เล่ม 
ปัญหาพิเศษ  5,994  เล่ม 
วารสารภาษาไทย  948  ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาต่างประเทศ  731  ชื่อเรื่อง 
จุลสาร  4,445  รายการ 
มอก. และ มกอช. 2,016  รายการ 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย   14 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ  4 ชื่อเรื่อง 
นิตยสาร  18 ชื่อเรื่อง 
โสตทัศนวัสดุ 19,452 เรื่อง 
ฐานข้อมูลที่ร่วมกับ สกอ.  13 ฐาน 
ฐานข้อมูลที่ร่วมกับ ส านักหอสมุด  
บางเขน 

23 ฐาน 

ฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
บอกรับ 

2 ฐาน 
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
 สถานที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ 

เลขที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 

หมายเลขโทรศัพท์  0 - 3428-1087, 0-3435-1401,  

0-3435-1884 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3801-4 

หมายเลขโทรสาร   0 - 3428-1088, 0- 3435- 1884 

เว็บไซต์    www.lib.kps.ku.ac.th    

 พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย 

ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  มีพื้นท่ีและอาคารที่ท าการ  ให้บริการและดูแลบ ารุงรักษา   

จ านวน 46,112  ตารางเมตร  หรือ 28 ไร่ 3 งาน  28 ตารางวา แบ่งเป็น  

อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  มีพ้ืนที่  2,739.92  ตารางเมตร สามารถรองรับ 

ผู้ใช้บริการประมาณ 500  ที่นั่ง ภายในได้จัดให้มีบริการ ต่าง ๆ ดังนี้  

- บริการสารสนเทศ     :      ให้บริการตอบค าถามและช่วยการ ค้นคว้า  

บริการสืบค้นสารสนเทศและบริการยืมระหว่าง

ห้องสมุด เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ชั้น 1) 

-  บริการห้องถ่ายเอกสาร    : ให้บริการถ่ายเอกสารส าหรับ ผู้ใช้บริการ 

ส านักหอสมุดเปิดให้บริการในวันและ เวลาเดียวกับ

ส านักหอสมุดฯ (ชั้น 1) 

-     บริการหนังสืออ้างอิง   : ให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ โดยให้บริการเฉพาะในห้องสมุด

เท่านั้น (ชั้น 1) 
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-   บริการหนังสือส ารองและ  : ให้บริการส ารองหนังสือตามรายวิชาที่อาจารย์สั่ง  

         สิ่งพิมพ์พิเศษ       เอกสารที่อาจารย์สั่งให้ส ารองไว้เพ่ือใช้ 

เฉพาะรายวิชารวมถึงสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น ปัญหา

พิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จุลสาร (ชั้น 1) 

- บริการวารสาร   : ให้บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (ชั้น 2) 

 

อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีต  3 ชั้น  มีพ้ืนที่  6,820  ตารางเมตร ต่อเชื่อมกับอาคารเดิม  

สามารถรองรับผู้ใช้บริการประมาณ 1,400  ที่นั่ง ภายในได้จัดให้มีบริการ ต่าง ๆ ดังนี้ 

- บริการด้านบริหารและธุรการ  : ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน 

งานคลังและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารและ

สถานที่ (ชั้น 1) 

-  บริการยืม-คืน           : ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  

การจอง การทวง การท าทะเบียนสมาชิก หนังสือด่วน

แจ้งแก่ผู้สั่ง หนังสือ และรับรองการปลอดหนี้ (ชั้น 1) 

- บริการหนังสือท่ัวไป    : ภาษาไทยให้บริการ ณ ชั้น 1   ภาษาอังกฤษ  

และวิทยานิพนธ์ ให้บริการ ณ ชั้น 2 

- บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง  : ให้บริการสื่อการศึกษาการเรียนรู้ด้วย 

ตนเอง ประกอบด้วยบริการ โสตทัศนูปกรณ์ บริการ

อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย(ชั้น 3) 

-  บริการห้องอ่านหนังสือ   : ณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ให้บริการทั้ง ห้องอ่าน 

หนังสือเดี่ยวและห้องอ่านหนังสือกลุ่ม 

- บริการห้องประชุม   : ณ ชั้น 2 และ 3 ให้บริการห้องประชุม และ 

ห้องสัมมนาที่พรั่งพร้อม ไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กว่า 200 คน 
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 พ้ืนที่สนามและสวน  มีพ้ืนที่ 36,552.08 ตารางเมตร ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ โดยใน

ด้านหน้าอาคารจัดให้จุดส าหรับนั่งอ่านหนังสือ และพักผ่อนหย่อนใจ  รวมไปถึงการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ตจากภายนอกห้องสมุดอีกด้วย 
 

 

 



 

การรายงานการรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
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บทที่ 2 :  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 

 ภารกิจที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ

รายได้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยของ

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

- วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 

- โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซี-ดีรอม วีดิทัศน์ 

- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณแผ่นดิน  

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน จ านวนเงิน ร้อยละ 
วารสารต่างประเทศ (รายการ) 51 2,192,137.70 60.36 
หนังสือต่างประเทศ (รายการ) 67 249,727.50 6.88 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฐาน) 1 1,190,000* 32.76 

รวม 3,631,865.20 100 

* ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดงบอุดหนุน : โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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ตารางท่ี 2.2 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณรายได้ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน จ านวนเงิน ร้อยละ 
หนังสือภาษาไทย (เล่ม) 1,036 259,813.30 7.09 
หนังสือต่างประเทศ (เล่ม) 601 1,519,084.15 41.47 
วารสารภาษาไทย (รายการ) 87 66,108.95 1.80 
วารสารต่างประเทศ (รายการ) 34 1,680,003.57 45.86 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร (รายการ) 374 99,920 2.73 
โสตทัศนวัสดุ (รายการ) 155 38,265.97 1.04 

รวม 3,663,195.94 100 
 

1.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ในปีการศึกษา 2553 ได้ด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้  

 1.1 หนังสือภาษาไทย  1,109 เล่ม 

 1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ       609 เล่ม 

 1.3 วิทยานิพนธ์     1,343 เล่ม 

 1.4 ปัญหาพิเศษ        697 เล่ม 

 1.5 โสตทัศนวัสดุ        653 รายการ 

2. การจัดท าดรรชนีวารสารภาษาไทย 2,480 รายการ 

 3. การแปลงผันข้อมูลสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 ปัญหาพิเศษ ในรูปเอกสารฉบับเต็ม จ านวน 1,908 รายการ 

 4. การเสริมความแข็งแรงของตัวเล่มสิ่งพิมพ์ใหม่ก่อนออกให้บริการ  (โดยการเจาะสัน เย็บเล่ม และติดสัน

ด้วยสติ๊กเกอร์ใส) 

  4.1 สิ่งพิมพ์ใหม่เข้าเล่ม จ านวน 1,142 เล่ม 

  4.2 สิ่งพิมพ์ซ่อมบ ารุง จ านวน 356 เล่ม 

  4.3 การเย็บเล่มวารสาร 

   - วารสารภาษาไทย  จ านวน 375 เล่ม   

(ข้อมูลโดย : ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 
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1.3 การบริการสารสนเทศ         

ในปีการศึกษา 2553 นี้ มีผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุด ก าแพงแสน จ านวน 110,078 คน 250,925 ครั้ง 

แบ่งเป็น นิสิตและบุคลากร จ านวน 108,240 คน 223,518 ครั้ง และบุคคลภายนอก จ านวน 1,838 คน 27,452 

ครั้ง  

โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 

1.4 การบริการยืม-คืน  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืม คืน-ยืมต่อจอง จัดท าบัตร

สมาชิก บริการยืมระหว่างห้องสมุด จัดท าบัตรสมาชิก และการน าส่งเอกสารภายในวิทยาเขตก าแพงแสน (โครงการ

น าส่งหนังสือ) และจัดให้มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าทั้งห้องศึกษาเดี่ยว จ านวน 12 ห้อง และห้องศึกษากลุ่ม จ านวน 

10 ห้อง  นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการยืมกระเป๋าผ้าส าหรับใส่หนังสือ และร่มส าหรับกันแดด-ฝน ส าหรับนิสิต และ

บุคลากร  

 การให้บริการน าส่งเอกสารภายในวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นโครงการที่เริ่มให้มีในภาคปลายปีการศึกษา 

2552 จึงยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่มีผู้ขอรับบริการ ซึ่งบริการนี้จะอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และบุคลากร

สามารถยืม-คืน โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักฯ น าส่ง-รับ เอกสารตามจุดหมาย

ปลายทางท่ีตกลงกัน โดยมีขั้นตอนเพียง แจ้งความจ านงผ่านทางระบบสืบค้นของห้องสมุด 

http://intanin.lib.ku.ac.th ก่อน 11.00 น. วันจันทร์ –ศุกร์ รับหนังสือในวันเดียวกัน หลังเวลา 11.00 น. รับ

หนังสือในวันถัดไป (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หยุดให้บริการ)  

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด    เป็นการยืมหรือขอส าเนาเอกสารจากห้องสมุดต่าง ๆ ภายใน  

ประเทศและจากต่างประเทศ โดยมีสถิติการให้บริการดังนี้ 

- การให้บริการยืมตัวเล่ม มีจ านวน 215 รายการ  

- บริการส าเนาเอกสาร จ านวน 108 รายการ 

- การขอยืมตัวเล่มจากต่างสถาบัน จ านวน 337 รายการ 

- การขอส าเนาเอกสารจากต่างสถาบัน จ านวน 69 รายการ 

1.5 บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  

ให้บริการค้นคว้าและตอบค าถามแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีการให้บริการตอบค าถาม จ านวน 

1,066 ค าถาม นอกจากนี้ยังมีบริการตอบค าถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

lib.kps@ku.ac.th และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริการlib.kps.services@ku.ac.th รวมถึงการตอบข้อ

mailto:lib.kps@ku.ac.th%20และ
mailto:lib.kps.services@ku.ac.th
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สงสัยผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยผ่านทาง Facebook โดย Facebook ของฝ่ายบริการได้แก่ 

http://www.facebook.com/lib.kps  

1.6 บริการวารสาร 

ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้บริการวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับ

ปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา จ านวน 9,896 เล่ม 

1.7 บริการสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ยังให้บริการสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ อาทิ หนังสือส ารองตามรายวิชา ปัญหาพิเศษ โครงงานวิศวกรรม 

มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จุลสาร 

1.8 บริการแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ให้บริการเครื่อง Laptop บริการชมภาพยนตร์ โดยมีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 32,004 คน 

1.9 บริการโสตทัศนวัสดุ  

ให้บริการ ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ จ านวน  5,965 รายการ 

ตารางท่ี 2.3  สถิติการให้บริการยืม-คืน   

 

รายการ จ านวน 
บริการยืม-คืนด้วยตนเอง 

หนังสือทั่วไป (รายการ) 47,144 
วิทยานิพนธ์ (รายการ) 4,026 
หนังสือส ารอง (รายการ) 151 
ปัญหาพิเศษ (รายการ) 318 
โสตทัศนวัสดุ (รายการ) 5,965 
โสตทัศนูปกรณ์ (รายการ) 6,144 
มอก. จุลสาร (รายการ) 42 
หนังสืออ้างอิง  (รายการ) 3 
นวนิยาย  (รายการ)      9,431 
 CD ROM หนังสือ (รายการ) 247 
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รายการ จ านวน 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (รายการ) 

ให้บริการยืมตัวเล่ม (รายการ) 
        - ภายใน มก. (รายการ) 
        - ภายนอก มก.(รายการ) 

 
213 
2 

ขอบริการยืมตัวเล่ม (รายการ) 
        - ภายใน มก. (รายการ) 
        - ภายนอก มก.(รายการ) 

 
337 
30 

ให้บริการถ่ายเอกสาร (รายการ) 
    - ภายใน มก. (รายการ)  
    - ภายนอก มก. (รายการ) 

 
108 
47 

ขอบริการถ่ายเอกสาร (รายการ) 
      - ภายใน มก.(รายการ)  
      - ภายนอก มก. (รายการ) 

 
34 
35 

บริการห้องศึกษาค้นคว้า (ครั้ง) 
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (ครั้ง) 3,132 
บริการห้องศึกษาเดี่ยว (ครั้ง) 1,898 

บริการอ่ืน ๆ  
บริการใจดี..ให้ยืม : ร่มกันฝน (ครั้ง) 68 
บริการใจดี..ให้ยืม : ยืมกระเป๋าผ้า (ครั้ง) 386 

ตารางท่ี 2.4 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามคณะวิชา 

หน่วยงาน 
จ านวน (ครั้ง) 

หนังสือ นวนิยาย สื่อโสตฯ ห้องอ่าน
หนังสือ 

ร่ม/ 
กระเป๋าผ้า 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 17,257 3,206 73 1,148 119 
คณะวิศกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 8,068 1,278 84 1,474 34 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11,783 2,089 59 1,534 120 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 7,611 1,276 3 502 92 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 425 82 6 67 3 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4,679 1,271 6 192 17 
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หน่วยงาน 
จ านวน (ครั้ง) 

หนังสือ นวนิยาย สื่อโสตฯ ห้องอ่าน
หนังสือ 

ร่ม/ 
กระเป๋าผ้า 

บัณฑิตวิทยาลัย 9,110 734 86 124 84 
หน่วยงานอื่น ๆ 2,542 624 19 23 12 

 

ตารางท่ี 2.5  สถิติการใช้วารสาร 

วารสารภาษาไทย (เล่ม) วารสารต่างประเทศ (เล่ม) 
ฉบับปีปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา ฉบับปีปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา 

6,232 409 2,282 973 
 

       (ข้อมูลโดย : ฝ่ายบริการ) 
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 ภารกิจที่ 2  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  

2.1 การบริการวิชาการภายใน 

2.1.1 โครงการแนะน าห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดโครงการแนะน าห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ 

คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  21 มิ.ย. – 9 ก.ค. 53  มีผู้เข้าร่วม 634 คน และ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 – 26 พ.ย. 53 

มีผู้เข้าร่วม 444 คน  

2.1.2 โครงการอบรมฐานข้อมูล   

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอน และการวิจัยของนิสิตและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมทักษะและสร้างความ

เข้าใจในด้านการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 8 ฐาน ดังนี้ 

- ฐานข้อมูล  ISI หรือ Web of Science ในวันที่ 23 มิ.ย. 53 มี

ผู้เข้าร่วม จ านวน 18 คน 

       - ฐานข้อมูล การอ้างอิงผลงานทางวิชากาการ : ข้อมูลเพื่อการ

รายงานผลการประกันคุณภาพ ในวันที่ 23 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 

36 คน 

- ฐานข้อมูล Update ScienceDirect & Scopus”ในวันที่ 24 

มิ.ย. 53  มีผู้เข้าร่วม จ านวน 11 คน 

- ฐานข้อมูล SciFinder Scholar ในวันที่ 24 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 9 คน  

- ฐานข้อมูล Academic Search Premier & Emerald ในวันที่ 31 ส.ค. 53 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 28 คน 
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- ฐานข้อมูล EndNote มีผู้เข้าร่วม ในวันที่ 31 ส.ค. 53 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 28 คน   

- ฐานข้อมูล  ISI หรือ Web of Science ในวันที่ 27 ม.ค. 54 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 23 คน 

- ฐานข้อมูล EndNote X4 ในวันที่ 27 ม.ค. 54 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 23 คน   

2.1.3 กิจกรรมสัปดาห์หนังสือวิชาการ  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553 

เพ่ือให้บุคลากร นิสิต ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ มีผู้เสนอรายการหนังสือ จ านวน 1,474 รายการ 

2.1.4 การบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรออนไลน์ : KPS-Info   

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เปิดให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรในหมวดต่าง ๆ ผ่านระบบ Intranet 

ที ่http://158.108.199.2/kps_Info 

2.1.5 การบริการฐานข้อมูลก าแพงแสน : Hall of frame  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เปิดให้บริการเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพถ่ายปัจจุบัน ภายถ่ายในอดีต วิดีทัศน์

ที่ส าคัญของวิทยาเขตก าแพงแสน เพลงมหาวิทยาลัยฯ ที่http://158.108.199.2/hall_of_ frame 

 

2.2 การบริการวิชาการภายนอก 

2.2.1 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยการศึกษาดูงาน  

 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยการศึกษาดูงาน จัดขึ้นภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงบประมาณ พ .ศ. 2554  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์
จริง รวมถึงการน าความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ และการด ารงชีวิตในปัจจุบันของชุมชนโดยรอบ
วิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบกับเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมน าพระราชด าริของพระองค์ท่านไปใช้ในการด ารงชีวิตประ จ าวันต่อไป 

 โดยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2554  ได้น าเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 40 คน ศึกษาดูงานหน่วยงานตามพระราชด าริและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 

http://158.108.199.2/kps_Info
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 - สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2554 ได้น าเกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 40 คน ศึกษาดูงาน
หน่วยงานตามพระราชด าริ ดังนี้ 
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  

 

 ภารกิจที่ 3  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรมของวิทยาเขตก าแพงแสนให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้  

3.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านข้อมูล  

ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญ ของไทย เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
นิทรรศการวันอาสาฬหบูชา  วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2553 
นิทรรศการวันเข้าพรรษา วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2553 
นิทรรศการอาหารภาคกลาง วันที่ 1-30 กันยายน 2553 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2553 

 

3.2 การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.2.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ  

ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2553 ได้จัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรเพ่ือให้นิสิตและผู้ใช้บริการร่วมลงนามถวาย

พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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     3.2.2 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ  

ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2553 

ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมลงนาม

ถวายพระพรออนไลน์เพ่ือให้นิสิตและผู้ใช้บริการร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

3.2.3 กิจกรรมอาหาร 4 ภาค  

โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดจ าหน่ายอาหารพื้นเมืองประจ าภาค

กลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต และผู้ใช้บริการได้มีโอกาสในการลิ้มลอง สัมผัส

บรรยากาศ อาหารพื้นเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ 

3.2.4 กิจกรรม ด้วยสายใย ... ที่ผูกพัน  

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้จัดกิจกรรม ด้วยสายใย ... ที่ผูกพัน เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณ

แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

3.2.5 กิจกรรมสืบสาน-ประเพณี สงกรานต์  

จัดสถานที่ให้นิสิตและผู้ใช้บริการได้สงฆ์น้ าพระพุทธรูป และให้บุคลากรได้ร่วมรดน้ า ขอพร บุคลากร

อาวุโส ของหน่วยงาน เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท่ีดีงามของชาติสืบไป   

    3.2.6  กิจกรรมวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน จัดพิธีท าบุญเนื่องในวันสถาปนา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ครบรอบ 6 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 
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3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ได้สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงของวิทยา

เขตก าแพงแสน และหน่วยงานภายใน อาทิ  

3.3.1 กิจกรรมปลูกข้าววันแม่..เก็บเก่ียววันพ่อ ที่วิทยาเขตก าแพงแสน จัดขึ้นเนื่องในวันพ่อ-แม่ 

แห่งชาติ  

3.3.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมส่งนางนพมาศเข้าประกวดกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมส่งขบวนรถบุปผาชาติและนางสงกรานต์ และก่อเจดีย์

ทราย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

3.3.4 กิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ พิธีหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน- 

กฐินสามัคคี เป็นต้น 

3.3.5 กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาหน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตก าแพงแสน รวมไปถึงร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงานต่าง ๆ  
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน    

      คุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี

การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่

ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดย

ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  

5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 

และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ

คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับดี 

 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.44 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้

รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 2.88 2.88 3.25 3.25 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.00 - - 3.40 3.40 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ด ี
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 3.44 3.22 3.58 3.58 3.60 3.44   

ผลการประเมิน ดีมาก  พอใช้  ดี  ดี พอใช้   

   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผล

การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

   

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00   ผลประเมินได้คุณภาพ 

ระดับพอใช้   

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00   ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้   

รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            N/A* 3.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A* 5 5 5 6 N/A* 3.00 3.00   

*  (ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งช้ี ซึ่งแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
  7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ คือ ข้อ 3-7 ดังนี้ 

ข้อ 3  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้น าแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554) (1.1-3-1) 
แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน (1.1-3-2)  

ข้อ 4  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี : แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ .ศ. 2551-2554) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ระดับกลยุทธ์ และตัวบ่งชี้
ระดับโครงการ พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน (1.1-4-1) 
 ข้อ 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  : ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดครบทุกโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 26 
โครงการ (1.1-5-1) 
 ข้อ 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา : ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน ทุกรายไตรมาส และรวบรวม
จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายไตรมาส (1.1-6-
1) เสนอผู้บริหารตามล าดับขั้นพิจารณา (1.1-6-2) 
 ข้อ 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มี 
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การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยจัดท ารายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 (1.1-7-1) เสนอผู้บริหารทราบในการประชุมจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 (1.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 3 ข้อ 5 ข้อ 1  คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(ปี พ.ศ. 2551-2554) 
1.1.-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 
1.1-5-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 
1.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายไตร

มาส 
1.1-6-2 

 
บันทึกข้อความจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1.1-7-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 
1.1-7-2 รายงานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.25 ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.25 ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.8  

ตารางท่ี 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก       4.11 3.25 4.00   

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และ

นานาชาติต่อจ านวน

บุคลากร 

ร้อยละ 9 36 2 8.00 2 8.00 4 11 5.00 1.33 1.33   

25 25 25 

2.2 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 229.32 4.33 357.98 4.42 357.98 4.42 4.40 4.50 4.33 4.42 4.42   

53 81 81 

2.3 ระดับความส าเร็จของ

การให้บริการที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 3 4 4 4 5 3.00 4.00 4.00   

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

55 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 4 

ผลการด าเนินงาน 

ในปกีารศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 2 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1  โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27 – 28  มกราคม  2554 มีเกษตรกรและผู้น าชุมชน ในเขตอ าเภอก าแพงแสน เข้าร่วม จ านวน   40   
คน (2.1-1-1) 

กิจกรรมที่  2  โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อน /อ่าวคุ้มกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน  2554 มีเกษตรกรและผู้น าชุมชน ในเขตอ าเภอก าแพงแสน เข้าร่วม 
จ านวน  40  คน (2.1-1-2) 

มีบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 25 คน ลาศึกษาต่อ 0.5 คน (นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร์ 

ต าแหน่งบรรณารักษ์ ลาศึกษาต่อระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7 เดือน จึง

นับ เป็น 0.5 คน) รวมบุคลากรประจ าทั้งหมด 25.5 คน 

 

 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ฯ ต่อจ านวนบุคลากร 

        = 100
25
2
   =  8.00 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
8
   =   1.33 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 9 ร้อยละ

36 

2 ร้อยละ

8.00 

3 คะแนน 1.33 

คะแนน 

ร้อยละ 4 บรรลุ 

25 25 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
2.1-1-1 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
2.1-1-2 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาเขาหินซ้อน/อ่าวคุ้มกระเบน อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.40 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปี การศึกษา 2553  ส านักหอสมุดก าแพงแสน มีจ านวนโครงการ /กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 2 

กิจกรรม /โครงการ มีผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ /กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 81 คน มีผลรวมของ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคูณจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 357.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กิจกรรม / โครงการ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
กิจกรรมที่ 1 4.46 40 
กิจกรรมที่ 2 4.38 41 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรม 4.42 81 
  

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       =
41) (40
(4.38X41) (4.46X40)



     = 
81

179.58178.4    = 
81

357.98  
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 คะแนนที่ได้ =   4.42  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น  

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 229.32 ค่าเฉลี่ย

4.33 

357.98 ค่าเฉลี่ย

4.42 

3 คะแนน 4.42 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 

4.40 

บรรลุ 

53 81 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
2.2-1-1 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ เอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-1-1) 

2.2-1-2 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาเขาหินซ้อน/อ่าวคุง้กระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ เอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-1-2) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
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 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป   

 

ผลการด าเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ คือ ข้อ 1-4 ดังนี้ 

 ข้อ 1  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ

หลักในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ในแต่ละปีนั้นจะมีการจัดโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ “กิจกรรม

ชวนน้องซื้อหนังสือครั้งที่ 2” เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรได้เสนอซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และความ

ต้องการโดยมีการส ารวจคัดเลือกซื้อหนังสือให้นิสิตและบุคลากรแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการ (2.3-1-1) นอกจากนี้ยัง

มีช่องทางอ่ืนๆ ที่ให้นิสิตและบุคลากรได้เสนอคัดเลือกหนังสือ อาทิ เคาน์เตอร์บริการ อีเมล์ เป็นต้น 

 นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยฝ่ายบริการได้จัดท าโครงการหนังสือ

ส ารอง ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารองหนังสือให้สอดคล้องกับการสอนของอาจารย์ และรายวิชาที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน จึงมีการส ารวจความต้ องการส ารองหนังสือไปตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.3-1-2) 

และบันทึกข้อความเรื่องส ารวจความต้องการหนังสือส ารอง 

 ข้อ 2  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  : ฝ่ายบริการได้จัดท า

หนังสือส ารองโดยมีแผนการด าเนินงาน อาทิ มีการส ารวจความต้องการหนังสือ จัดหา /จัดซื้อหนังสือ เตรียมตัวเล่ม

หนังสือ ท าการส ารองหนังสือ น าหนังสือขึ้นชั้น ประชาสัมพันธ์การใช้และการสืบค้นหนังสือส ารอง ประเมินความพึง

พอใจผู้เข้าร่วมโครงการและสรุปโครงการ (2.3-2-1) 

 ข้อ 3  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก า หนด : หลังจากท่ีได้วางแผนเรียบร้อยแล้วฝ่ายพัฒนา

และจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ด าเนิน “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ 

ร้านหนังสือที่จามจุรีสแควร์ จ านวน 4 ร้าน และชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (2.3-3-1) 

(2.3-3-2) 

 นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2553 ฝ่ายบริการได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ อาทิ มีการ

ส ารวจความต้องการหนังสือ (2.3-3-3) มีการจัดหา /จัดซื้อหนังสือ (2.3-3-4) มีการเตรียมตัวเล่มหนังสือ ท าการ

ส ารองหนังสือ น าหนังสือขึ้นชั้น และประชาสัมพันธ์การใช้และการสืบค้นหนังสือส ารอง (2.3.-3-5) (2.3-3-6) 
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 ข้อ 4  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ  : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” 

และโครงการหนังสือส ารอง เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 ผลการประเมินโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” คิดเป็นร้อยละ 

86.5 (2.3-4-1) และผลการประเมินโครงการหนังสือส ารองได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.0 (2.3-4-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 3 ระดับ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
2.3-1-1 เอกสารการเสนอซื้อหนังสือของนิสิตและบุคลากร 
2.3-1-2 แบบส ารวจความต้องการส ารองหนังสือ 
2.3-1-3 บันทึกข้อความ เรื่องส ารวจความต้องการหนังสือส ารอง 
2.3-2-1 แผนการด าเนินงานโครงการหนังสือส ารอง 
2.3-3-1 รายการสั่งซื้อหนังสือ “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” 
2.3-3-2 โครงการ “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” 
2.3-3-3 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหนังสือส ารอง 
2.3-3-4 รายการสั่งซื้อหนังสือโครงการหนังสือส ารอง 
2.3-3-5 ขั้นตอนการท ารายการหนังสือส ารองในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2.3-3-6 โครงการหนังสือส ารอง 
2.3-4-1 สรุปผลการจัด “กิจกรรมชวนน้องซื้อหนังสือ ครั้งที่ 2” 
2.3-4-2 สรุปผลการจัด “โครงการหนังสือส ารอง” 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40 ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40 ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.9  

ตารางท่ี 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 

 

2554 

 

2552 2553 

 ส านัก กรรมการ 
ส านัก กรรมการ 

ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง  / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       0.00 3.40 3.40 0 0 

3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุก

ระดับของ

หน่วยงาน 

ข้อ N/A* 4 4 4 5 N/A* 3.00 3.00   

3.2 การพัฒนาสู่สถาบัน

เรียนรู ้

ข้อ N/A* 3 3 3 4 N/A* 3.00 3.00   

3.3 ระบบบริหารความ

เส่ียง 

ข้อ N/A* 4 3 4 5 N/A* 3.00 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากร 

ข้อ N/A* 3 3 3 4 N/A* 3.00 3.00   

3.5 ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู ้และ

ทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อย

ละ 

25 100 25.5 100 26 100 100 100 5.00 5.00 5.00   

25 25.5 26 

 

*  (ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งช้ี ซึ่งแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

  1.   คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ / ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและการด าเนินงานของหน่วยงาน  ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม  และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน  อย่างน้อย  2  ครั้ง

ต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน  เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน  และผู้บริหารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ คือ ข้อ 2-5  ดังนี้   

ข้อ 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงาน :  ผู้บริหารมีการจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนกลยุทธ์  ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนด
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ตัวบ่งชี้ของงานที่ปฏิบัติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  (3.1-2-1) การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ (3.1-2-2 ) เมื่อวันที่  7  กันยายน  วันที่ 15  พฤศจิกายน  และ  วันที่  24  ธันวาคม  2553    และมี

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  ให้บุคลากรรับทราบ  ในโครงการสัมมาทิฐิ  ครั้งที่  1 (3.1-2-3) รวมถึงมีการ

พิจารณาตามตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่ปฏิบัติ  เช่น  มิติด้านพัฒนาองค์กรโดยการสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ

(3.1-2-4)  เพ่ือเพ่ิมทักษะพัฒนาตนเอง  และน ามาพัฒนาหน่วยงาน  มิติด้านการพัฒนามีการสนับสนุนการเรียน 

การสอน  ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน  และจัดโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (3.1-2-5) ส่งเสริมให้บุคลากร

เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เช่น  กิจกรรมวันสงกรานต์  วันลอยกระทง   ( 3.1-2 – 6) 

 ข้อ 3.  ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและการด าเนินงานของหน่วยงาน  ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  : ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม  ผล

การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการ / กิจกรรม  ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

2554  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   ( 3.1-3-1)     

 ข้อ 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน  อย่างน้อย  2  

ครั้งต่อปีการศึกษา :  ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากร  ในการจัดโครงการสัมมาทิฐิ  ครั้งที่  1  (3.1-4-1) เพ่ือรับ

ฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  และเข้าใจตรงกันทั้งมีการมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา (3.1-4-2) ตลอดจนมีการมอบอ านาจการตัดสินใจแก่

ผู้ปฏิบัติงาน  ให้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม  (3.1-4-3) จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น  ตลอดจนการสร้างขวัญและ

ก าลังใจต่อบุคลากร  โดยการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (3.1-4-4), (3.1-4-5) 

 ข้อ 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน  เต็มตามศักยภาพ :  มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยการสอนงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ของ

งานบริการ  ซึ่ง เป็นการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการให้บริการ  ให้บุคลากรในฝ่ายรับทราบ  

(3.1-5-1)   

 ข้อ 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน  และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย :  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ในด้านงบประมาณ  โดยมีผู้ตรวจสอสบภายใน (3.1-6-1) 

หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง (3.1-6-2) ครบถ้วนทางการเงิน ของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน มีการติดตามการ

ใช้งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (3.1-6-3) ติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (3.1-6-4) ติดตาม
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การใช้ค่ากระแสไฟฟ้า (3.1-6-5) และมีการติดตามสถานะทางการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

(3.1-6-6)  ตลอดจนรายงานทางการเงินให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เป็นประจ าทุกเดือนและเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้ง

มีการติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  

ก าแพงแสน   เนื่องจากในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 นี้ จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเด็น ในเรื่องของ

หลักธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงไม่มีคะแนนในข้อนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนน 1   คะแนน 2   คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A*  4 ข้อ N/A* 3 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

*  ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.1-2-1 หนังสือเชิญประชุมจัดท าแผนยุทศาสตร์  
3.1-2-2 แผนยุทธศาสตร์  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน 
3.1-2-3  โครงการสัมมาทิฐิ   ครั้งที่  1  วันที่  29  ธันวาคม  2553 
3.1-2-4 หนังสือขอลาศึกษาต่อนางฐิตวดี  เพลงปาน  และนายอภินันท์  จรัสรวีวงศ์ 
3.1-2-5 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
3.1-2-6 ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง  / ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ครั้งที่ 3/2554  

วันที่ 20 เมษายน 2554      
3.1-4-1 โครงการสัมมาทิฐิ  (ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 3.1-2-3) 
3.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
3.1-4-3 รายงานการประชุม  ฝ่ายบริหารและธุรการ  ครั้งที่  5/53 วันที่ 16 พ.ย. 53 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.1-4-4 รายงานการศึกษาดูงาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3.1-4-5 รายงานการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
3.1-5-1 รายงานการประชุมฝ่ายบริการ  ครั้งที่ 1 / 2554  วันที่  2  พฤศจิกายน 2553 
3.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน   

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 4 เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) 
3.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน   

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 4 เอกสารหมายเลข 4.1-6-2) 
3.1-6-3 เอกสารแจ้งการใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนาฯ  

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 4 เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 
3.1-6-4 บันทึกแจ้งค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม  

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 4 เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 
3.1-6-5 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2551-2553   

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 4 เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 
3.1-6-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/54  วันที่ 20 เม.ย. 54   

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 
 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 
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 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการด าเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลด าเนินการที่ 3 ข้อ คือ ข้อ 1-3  ดังนี้ 

 ข้อ 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการน าแผนการจัดการความรู้และประเด็นความรู้มาทบทวน ตัวบ่งชี้ และ

เป้าหมายในการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ

ห้องสมุดรับรู้ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากร อาจารย์พรพิมล หรรษา

ภิรมย์โชค จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มาให้ค าปรึกษาเรื่องแผนการ

จัดการความรู้ที่ด าเนินการแล้วในองค์ความรู้ที่จัดการมาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ถูกต้องและน าแผนการจัดการความรู้ใน

เรื่องกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือมาด าเนินการต่อและจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ร่วมกัน เพ่ิมเติมเข้ามาในโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ อีก 1 โครงการ คือ โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.2-1-1) และเผยแพร่โครงการฯ ผ่านหัวหน้าฝ่าย

ต่างๆในการประชุมคณะกรรมการบริหารของส านักฯ (3.2-1-2), (3.2-1-3) 

ข้อ 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 : มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ เป็นบุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมโีครงการการจัดการความรู้

และโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.2-2-1) 

ข้อ 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด : มีการด าเนินการตามแผนโดยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร จาก
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ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ในโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กิจกรรม ซ่ึงด าเนนิการแลว้ 2 กิจกรรม เรื่อง 

E-book one stops searching ของฝ่ายบริการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 และเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ ของฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  

(3.2-3-1) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A* 3 ข้อ N/A* 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

*  ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.2-1-1 

 
 

โครงการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
    -โครงการการจัดการความรู้ 
    -โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน ครั้งที่ 7/2553  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ องค์ประกอบที่ 6 เอกสารหลักฐานหมายเลข 6.1-4-1) 

3.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2554   
วันที่ 19 มกราคม 2554 

3.2-2-1 โครงการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
    -โครงการการจัดการความรู้ 
    -โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2-3-1 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม  
    -โครงการการจัดการความรู้ 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
    -โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      เรื่อง E-book one stops searching และ เรื่องการจัดท าเว็บไซต์ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ   

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน   

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน  

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า 

  หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ คือ ข้อ 1-4   

 ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ 

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  :  ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักฯ โดยประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักเป็น

ประธานคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ (3.3-1-1)   
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 ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของหน่วยงาน :  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในช่วงปีการศึกษา 2553 ในส่วนของแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 7 ด้าน ได้แก่  

 1) ด้านบริการวิชาการ เรื่อง กระบวนการให้บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ 

 2) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 3) ด้านการบริหาร 

 4) ด้านการเงินและบัญชี 

 5) ด้านการบริหารงานบุคคล 

 6) ด้านบริหารพัสดุ 

 7) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารสนเทศ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 2 ด้าน  

 1) ด้านบุคลากร เรื่อง การปรับปรุงอัตราก าลังและภาระงาน 

 2) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารสนเทศ (3.3-2-1) 

  ข้อ 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 

2 : โดยในกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในด้านตามข้อ 2 นั้น มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ครบถ้วนทุกกิจกรรม (3.3-3-1)  

 ข้อ 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน : หลังจากท่ีได้มี

การด าเนินการในข้อ 2 และ 3 คณะกรรมการฯ ได้น าความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (3.3-4-1), (3.3-4-2) 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 N/A* 4 ข้อ N/A* 3 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 
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*  ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 N/A* 3 ข้อ N/A* 3 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 2 คือ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่ครบ 3 

ด้าน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
3.3-2-1 เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
3.3-3-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 
3.3-4-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย 3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

ผลการด าเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลด าเนินการที่ 3 ข้อ คือ ข้อ 1-3 ดังนี้ 

ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ : ปัจจุบัน
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีอัตราก าลัง ณ พฤษภาคม 2554 จ านวน 36 คน (3.4-1-1) และมีความต้องการ
อัตราก าลังอีก 5 ปี ข้างหน้าโดยมีการส ารวจความต้องการอัตราก าลังไปยังหน่วยงานย่อยและจัดท าแผนความ
ต้องการอัตราก าลัง 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2555-2559)และเสนอขออนุมัติอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2553-54 
โดยมีการก าหนดต าแหน่งแต่ละภารกิจที่จ าเป็น (3.4-1-2) พร้อมทั้งมีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมไปยัง
บุคลากร (3.4-1-3)เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีการวิเคราะห์ภาระงาน ( 3.4-1-4) เพ่ือปรับปรุง
แก้ไข ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  (3.4-1-5) 

ข้อ 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด :  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มี

กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสที่ก าหนดตามประกาศ การรับสมัครไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและประกาศให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปรับทราบตามเวลาที่ก าหนดและกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร ของ

หน่วยงาน(3.4-2-1) โดยอิงตามกฎ ระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (3.4-2-2) มีการวิเคราะห์และ

มอบหมายงาน บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

(3.4-2-3)  และพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน ตามภาระงานของแต่ละบุคคล โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน มี
บุคลากรปฏิบัติงานจ านวน 36 คน ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ตาม
วิชาชีพของตนเองและท่ีเกี่ยวข้อง (3.4-2-4) (3.4-2-5) 

ข้อ 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง  

ประสิทธิภาพ : มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศของการท างานที่เอ้ือต่อการท างานโดยจัดห้องท างานที่เป็น

สัดส่วนและมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการท างาน มีห้องส าหรับพักรับประทานอาหารตลอดจนห้องบริการ

อาหารว่างส าหรับนิสิตและบุคลากรให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ (3.4-3-1) มีการตรวจสุขภาพประจ าปีและส่งเสริมให้

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยฯ   และการออกก าลังกายของส านักฯโดยจัดให้มีสนาม 

เปตองส าหรับการออกก าลังกาย (3.4-3-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.4 N/A* 3 ข้อ N/A* 3 คะแนน 3 บรรลุ 

*  (ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีการประเมินในปีที่ผ่านมา) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.4-1-1 SAR ประจ าปี 2553 ในข้อมูลพื้นฐาน หน้า 31 
3.4-1-2 ข้อมูลอัตราก าลัง 
3.4-1-3 ข้อมูลการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร 
3.4-1-4 การวิเคราะห์ภาระงาน  
3.4-1-5 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2553 
3.4-2-1 ประกาศรับสมัครงาน 
3.4-2-2 กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.4-2-3 ใบบอกลักษณะงาน, ใบมอบหมายงาน 
3.4-2-4 รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 
3.4-2-5 บันทึกข้อความการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
3.4-3-1 

 
 
 
 

 
 

รูปภาพแสดงสภาพแวดล้อมบรรยากาศของการท างาน 
 -ภาพฝ่ายบริหารและธุรการ 
 -ภาพฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 -ภาพฝ่ายบริการ 
 -ภาพฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  
 -ภาพห้องอาหารและห้องบริการอาหารว่าง 
 -ภาพสนามเปตอง 

3.4-3-2 เอกสารส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

72 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีบุคลากรประจ าทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

จ านวน 25.5 คน (นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร์ ต าแหน่งบรรณารักษ์ ลาศึกษาต่อระหว่างเดือนมกราคม – 

พฤษภาคม 2554 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7 เดือน จึงนับ เป็น 0.5 คน (3.5-1-1)  ) ต่างประเทศ จ านวน 1 คน 

รวมทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 26.5 คน (3.5-1-2) และมีบุคลากรประจ าทั้งหมด จ านวน 26.5 คน  

(3.5-1-3) 

  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 100 

       = 100
25.5
25.5

  =  100 

 คะแนนที่ได้ =    5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.5 25 ร้อยละ 

100 

25.5 ร้อยละ 

100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 

100 

บรรลุ 

25 25.5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.5 25 ร้อยละ 

100 

26 ร้อยละ 

100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 

100 

บรรลุ 

25 26 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
3.5-1-1 บันทึกข้อความการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
3.5-1-2 รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 
3.5-1-3 SAR ประจ าปี 2553 ในข้อมูลพื้นฐาน หน้า 31 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด

ดังตารางที่ 2.10 

ตารางท่ี 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    4.84 5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 5 7 7 5.00 5.00 3.00   

4.2 ร้อยละของกิจกรรม

การให้บริการที่มี

การวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วย 

ร้อย

ละ 

3 75 18 100 18 100 80 100 4..69  5.00   

4 18 18 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในและแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้การวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน ครบทั้ง 7 ข้อ  ดังนี้  
 ข้อ 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  :  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงาน และมีการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ซึ่งจ าแนกตามแผนงานและผลผลิตในแต่ละด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน (4.1-1-1),       
( 4.1-1-2), (4.1-1-3) 

  ข้อ 2.มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้  :   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน ส าหรับการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงานทุกด้าน  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ และเป้ าหมายของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยจัดหางบประมาณจากแหล่งเงิน 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน รวมเงินงบอุดหนุน  
โดยการจัดท าค าของบประมาณและได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-2-1)  และเงินนอก
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งบประมาณ (เงินรายได)้ ( 4.1-2-2 ) ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเปิดบริการเพ่ิมพิเศษวันอาทิตย์และ 24 น และได้รับโอนค่าบ ารุงห้องสมุดจาก
มหาวิทยาลัย และของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการพิเศษ รายได้จากการด าเนินงาน บริหารงานต่าง ๆ เช่น ค่าปรับ
ส่งคืนหนังสือช้า , ค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์ , ค่าบริการส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด , ค่าเย็บเล่มหนังสือ และค่า
เช่าพ้ืนที่ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ( 4.1-2-3 )  มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
และแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายเงินในที่ประชุมฝ่ายบริหารและ
ธุรการ ครั้งที่ 1/2553 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ทุกครั้งที่มีการประชุม 
(4.1-2-4), (4.1-2-5 ) ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส านักหอสมุด ก า แพงแสน 
ท าหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินรวมทั้งตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน  ( 4.1-2-2.6 )  

   ข้อ 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร  :   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ (4.1-3-1), (4.1-3-2) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี (4.1-3-3) โดยมีการจัดสรร
งบประมาณตามภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนและจัดสรรงบประมาณให้ฝ่าย
ต่าง ๆ (4.1-3-4) ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานภายใน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  (4.1-3-5) 

   ข้อ 4.มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ประกอบด้วยงบรายรั บ 
รายจ่าย และงบดุลอย่างเป็นระบบ โดยจัดท ารายงานทางการเงินตามระเบียบของทางราชการ และกองคลังของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานเป็นประจ าทุกเดือน(4.1-4-1) และรายงานผลการด าเนินงานเงินงบประมาณเงิน
รายได้ รายไตรมาส ปีละ 4  ครั้ง ( 4.1-4-2 ) และสรุปผลและส่งข้อมูลด้านงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(4.1-4-3 ) รวมถึงการรายงานสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน ทุกครั้งที่มีการประชุม
เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ (4.1-4-4) 

ข้อ 5.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางก ารเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
รายได้ และค่าใช้จ่าย รวมถึงสถานะทางการเงิน ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และรายงานเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) เช่น งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
คงเหลือ ที่ ศธ 0513 .212 /- ลว .23 มีนาคม 2553 (4.1-5-1) ,รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2551- 2553  ( 4.1-5-2) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม  ศธ 0513.212/ 
พิเศษ ลว .27 ธันวาคม 2553  (4.1-5-3) เป็นต้น รวมทั้งรายงานในการประชุมฝ่ายบริหารและธุรการ และรายงาน
ผลการทางการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก 2 เดือน  (4.1-5-4), (4.1-5-6 ) และได้จัดท า
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สรุปวิเคราะห์การใช้งบประมาณประจ าปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผนงบประมาณในปีต่อไป  ( 4.1-
5-7 ) 

 ข้อ 6.มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (4.1-6-1) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจ าวัน รวมถึงคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
เจ้าหน้าที่การเงินได้น าเงินรายได้ประจ าวันน า ส่ง น าฝากงานคลังเป็นประจ าทุกวัน มีการควบคุมการติดตามการใช้
จ่ายเงินโดยเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให้เป็นไปตามระเบียบและระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐ รวมถึงมีรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ
และเปน็ไปตามระเบียบของทางราชการ  (4.1-6-2) 

ข้อ 7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  :  ผู้บริหารของส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้ อมูลจากรายงานทางการเงิน รายงานไตรมาส การจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานะการเงิน (4.1-
7-1), (4.1-7-2), (4.1-7-3) ไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจการใช้จ่ายเงินและการจัดท างบประมาณในปีต่อไปและ
มีการตัดสินใจ ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 10 
ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนด  ( 4.1-7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 7 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 4 ไม่มีการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ 

ข้อ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
4.1-1-1 กลยุทธ์ทางการเงินในแผนกลยุทธ์ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ขอเสนองบประมาณรายจ่าย

ประจ างบประมาณ 2553  
4.1-1-2 หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
4.1-1-3 แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2553 
4.1-2-1 บันทึกแจ้งงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-2-2 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2553 (งผง 51-05) 
4.1-2-3 รายงานสรุปรายรับ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-2-4 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารและธุรการ  ครั้งที ่1/2553 
4.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
4.1-2-6 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-3-1 บันทึกแจ้งงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-2-1) 
4.1-3-2 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (งผง 51-05) 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-2-2) 
4.1-3-3 แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2553  

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-1-3) 
4.1-3-4 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแยกฝ่ายต่าง ๆ ปี งบประมาณ 2553  
4.1-3-5 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2553  
4.1-4-1 รายงานเงินรายได้ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าเดือน 
4.1-4-2 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าไตรมาส 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
4.1-4-3 บันทึก การส่งข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ .ศ.2553 
4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-2-5) 
4.1-5-1 ศธ.0513.212/- ลว.23 มีนาคม 2553 บันทึกแจ้งการใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ  
4.1-5-2 ศธ 0513.212/พิเศษ ลว. 24 ธันวาคม 2553 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า

ปีงบประมาณ 2551 – 2553  
4.1-5-3 ศธ 0513.212/พิเศษ ลว.27 ธันวาคม 2553 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ

ฝึกอบรม  
4.1-5-4 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารและธุรการ  ครั้งที่ 1/2553 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-2-4) 
4.1-5-5 แบบสรุปวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-2-5) 
4.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ที่ 2281 /2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 
4.1-7-1 ศธ.0513.212/- ลว 23 มีนาคม 2553 บันทึกแจ้งการใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 

4.1-7-2 ศธ 0513.212/พิเศษ ลว 24 ธันวาคม 2553 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2551 – 2553  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-5-2) 

4.1-7-3 ศธ 0513.212/พิเศษ ลว27 ธันวาคม 2553 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 4.1-5-3) 

4.1-7-4 บันทึกขออนุมัติกรอบอัตราก าลังและเปลี่ยนแปลงแผนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย จ านวน 6  

โครงการหลัก ประกอบด้วยโครงการปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง โครงการเปิดโลกทัศน์สัมผัสโลกกว้าง โครงการถ่ายทอด

บริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการแนะน าฐานข้อมูล  (4.2-1-1) โดยมีกิจกรรมในโครงการที่ต้องด าเนินการ จ านวน 

18 กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด 18 กิจกรรม (4.2-1-2), (4.2-1-3) 

  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 

       = 100
18
18
  =  100 

 คะแนนที่ได้    = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 3 ร้อยละ 

75 

18 ร้อยละ 

100 

2 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 บรรลุ 

4 18 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการ 

4.2-1-1 งบประมาณรายจ่ายอื่นที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ ส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน ในปีงบประมาณ 2553 

4.2-1-2 แบบรายงานผลการจัดโครงการที่มีการสรุปวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 แยกแต่ละโครงการ 

4.2-1-3 แบบเก็บข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 1 กิจกรรมการให้บริการ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับพอใช้ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.11 

ตารางท่ี 2.11 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

(สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            N/A* 3.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ N/A* 5 6 5 6 N/A* 3.00 3.00   

* ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่าน

มา องค์ประกอบที่ 5 มี 2 ตัวบ่งชี้  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4, 7 และ 

8 ดังนี้ 

ข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   : ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในทุกหน่วยงานย่อยเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ได้มีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงานภายในด้วยการน าตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาโดยคณะท างานพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มาเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักอันได้แก่การจัดหา จัดการ และให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย (5.1-1-1), (5.1-1-2), (5-1-1-3) 
ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ให้เป็นผู้ก าหนด ติดตาม การด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน (5.1-1-4) และได้มอบหมายให้นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ด าเนินงาน ประสานงาน ด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายในส านักฯ
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และหน่วยงานภายนอกส านักฯ (5.1-1-5) นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ เป็นผู้รวบรวม ด าเนินการ ในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  (5.1-1-6) 

ข้อ 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นที่ปรึกษา และมีเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นประธาน มีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย การด าเนินการ การพัฒนา และการติดตาม งานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน และน าเสนอผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานต่อไป (5.1-2-1) 
 ข้อ 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน : มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ด าเนินการควบคุมติดตามการด าเนินงานในการประชุมเป็นประจ า (5.1-4-1) ในส่วนของการจัดท ารายงาน
ประจ าปีนั้นได้จัดท าแยกส่วนต่างหากจากรายงานการประเมินตนเอง โดยได้มีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กันยายน 2553 ก่อนที่จะ
จัดส่งมหาวิทยาลัย (5.1-4-2) และมีการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับฝ่ายและระดับส านัก  โดยไดม้ีการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง (5.1-4-3), (5.1-4-4) และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงหลังจากได้รับผลการประเมินคุณภาพ
(5.1-4-5), โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2553 (5.1-4-6) 
 ข้อ 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน : มีการมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งในการประเมินระดับฝ่ายและระดับส านัก 
(5.1-7-1) รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากรทั้งในส่วนของหน่วยงานและบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เข้าร่วม
การสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพทั้งในระดับฝ่ายและระดับส านัก (5.1-7-2) 
 ข้อ 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน : ส านักฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยได้มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  

ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 

1. คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
2. คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
3. คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
2. คณะท างานฝ่ายบริการ 
3. คณะท างานข้อมูลท้องถิ่น 
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ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 

4. คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร 
5. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ซึ่งคณะท างานแต่ละฝ่ายจะมีการประชุม เพื่อร่วมหารือในการด าเนินงาน ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 
รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มคณะท างาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (5.1-8-1) รวมถึงการศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ 
อันจะน ามาสู่การพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ซึ่งในปีการศึกษานี้ คณะท างานข้อมูลท้องถิ่น จัดโครงการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการการบริการแหล่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 โดย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้จัดส่งนางจงกล  พุทธิชัยกุล ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้  (5.1-8-2) 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ  

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A * 5 ข้อ N/A * 3 คะแนน 5 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A * 6 ข้อ N/A * 3 คะแนน 5 บรรลุ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ ข้อ 4. ในส่วนของข้อย่อยข้อ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ

ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน  
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แต่คณะกรรมการพบหลักฐานเพ่ิมเติมในส่วนของ ข้อ 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
และ ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
5.1-1-2 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาฯ   
5.1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2554 
5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
5.1-1-5 ใบมอบหมายงาน นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร 
5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 16 ธันวาคม 

2553 
5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ เอกสารหลักฐานหมายเลข 5.1-1-4) 
5.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553  
5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน

2553 
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ องค์ประกอบที่ 6 เอกสารหลักฐานหมายเลข 6.1-4-1) 

5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง ระดับฝ่าย / ระดับส านัก  
5.1-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับฝ่าย / ระดับส านัก 
5.1-4-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอคณะกรรมกาประเมินฯ (ในรอบปีที่ผ่านมา) ประจ าปี พ.ศ. 

2554 
5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2553  
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับองค์ประกอบที่ 6 เอกสารหลักฐานหมายเลข 6.1-1-1) 

5.1-7-1 ตารางความรับผิดชอบในตัวบ่งชี้คุณภาพ 
5.1-7-2 ภาพกิจกรรมการเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-8-1 รายงานการประชุมคณะท างานกลุ่มต่าง ๆ ของข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
5.1-8-2 เอกสารการเดินทางไปราชการ ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการบริการแหล่ง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

 

  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพ ระดับดี 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.12 

ตารางท่ี 2.12 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน              3.00 4.00 4.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 5 5 3.00 

 

4.00 4.00   

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญครบถ้วน  ครอบคลุมการด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน  โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง  ๆ  เพ่ือท าให้การด าเนินงานของ

หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักท่ีส าคัญจากความคาดหวัง  และ

ความต้องการของผู้รับริการ 
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  3.   มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ  จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน  และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพ่ือท าให้งานมี

ประสิทธิภาพ  เช่น  ควบคุมค่าใช้จ่าย  ลดค่าใช้จ่าย  ลดระยะเวลาด าเนินงาน  ลดข้อผิดพลาด  ลดข้อร้องเรียน  

เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม  และประเมินผลการปรับปรุง  จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี

อ านาจ  เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณต่อไป   

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ คือ ข้อ 1-4  ดังนี้   

 ข้อ 1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญครบถ้วน  ครอบคลุมการด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน  โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง  ๆ  เพื่อท าให้การด าเนินงาน

ของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน : มีการก าหนดกระบวนการหลักท่ีส าคัญ  ครอบคลุม

การด าเนินงานตามภารกิจของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  คือ  การหมุนเวียนการท างานของบรรณารักษ์ฝ่าย

พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และฝ่ายบริการ  (6.1-1-1) เนื่องจากฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศมีภาระงานมากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการต่าง  ๆ  ที่

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน   

 ข้อ 2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักท่ีส าคัญจากความคาดหวัง  

และความต้องการของผู้รับริการ : มีการจัดท ากระบวนการขั้นตอนการหมุนเวียนการท างาน  โดยมีการหมุนเวียน

การท างานของบรรณารักษ์ระหว่างฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   และฝ่ายบริการ ตั้งแต่วันที่  1  

กุมภาพันธ์  2553 (6.1-2-1) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน  และการให้บริการตามความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ   

 ข้อ 3.   มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ  จัดท ามาตรฐานและจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน : มีการออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนด  คือ  การ

หมุนเวียนการท างาน  (6.1-3-1)   โดยมอบหมายงาน  ดังนี้ 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

88 

 

นางสาวสมใจ  บุญวงษ์  บรรณารักษ์  ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ไปปฏิบัติงานบริการยืม 

– คืน  1  วัน / สัปดาห์  บริการสารสนเทศ  1  วัน / สัปดาห ์ เพ่ือสามารถช่วยงานบริการได้ในช่วงนอกเวลา

ราชการ 

นางสาวดวงกมล   วงศ์จันทร์  ฝ่ายบริการ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ  ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  ที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  3 วัน / สัปดาห์  เพื่อแบ่ง

เบาภาระงานและแก้ปัญหาขาดแคลนบรรณารักษ์ด้านวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ  และน าออกให้บริการได้ทัน  

นางสาวนภัสมน  สดโคกกรวด  และนางสาอัจฉรา เฮงสุวรรณ  ฝ่ายบริการปฏิบัติงานเพิ่มรายการฉบับซ้ า

วิทยานิพนธ์ของวิทยาเขตก าแพงแสน  คนละ  1  วัน / สัปดาห์  โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ  เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงาน  (6.1-3-2) 

ข้อ 4.  มีการทบทวน  และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อท าให้งานมี

ประสิทธิภาพ  เช่น  ควบคุมค่าใช้จ่าย  ลดค่าใช้จ่าย  ลดระยะเวลาด าเนินงาน  ลดข้อผิดพลาด  ลดข้อ

ร้องเรียน  เป็นต้น : มีการทบทวนข้อก าหนดในกระบวนการข้อ  3  เพ่ือให้การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือน าออก

ให้บริการได้เร็วขึ้น  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 – สิงหาคม  2553  จ านวน 1,321  เล่ม (6.1-4-1) ซ่ึงแต่เดิมหนังสือ

น าออกให้บริการล่าช้า  และมีการเพ่ิมรายการฉบับซ้ าวิทยานิพนธ์  เพ่ือน าออกให้บริการ  จ านวน 326    เล่ม  

(6.1-4-2)   ซ่ึงเดิมไม่มีผู้รบัผดิชอบ  โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  รายงานผลการ

ด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน 

มีการให้บริการยืม – คืน  และบริการสารสนเทศ  รวดเร็ว  และสามารถท างานแทนกันได้  ซึ่งเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายในเรื่องขาดแคลนบุคลากร  และลดระยะเวลาการด าเนินงาน   

เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนน 1   คะแนน 2   คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ระดับ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
6.1-1-1 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี 2/2553   
6.1-2-1 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี 2/2553   

 (ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 6.1-1-1) 
6.1-3-1 ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ 
6.1-3-2 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี 2/2553    

(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 6.1-1-1) 
6.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  

- ครั้งที่  3/2553 วันที่ 22 มีนาคม 2553 
- ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 20 เมษายน 2553 
- ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 18 มีนาคม 2553 
- ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 
- ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 
- ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553 

6.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  ก าแพงแสน 
- ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 
- ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 
(ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับเอกสารหมายเลข 6.1-4-1) 
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2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก 

  
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ โดย

ในปีการศึกษา พ .ศ. 2553 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน     เพ่ือให้สามารถสะท้อน

พันธกิจและภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานซึ่ง

เป็นหน้าที่หลักของส านักให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหลักคือ นิสิตและบุคลากร 

โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายโดยน ารูปแบบและตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพฯ

ระดับฝ่าย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริการห้องสมุด 

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการบริการวิชาการ 

และได้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ

ด้านงานห้องสมุด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน และคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน เล็งเห็นว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบได้สะท้อนถึงภารกิจหลักของส านักหอสมุด ได้เป็นอย่างดี 

ประกอบกับ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

(PULINET) ซึ่งส านักฯ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้วยตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ดังกล่าว มาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับส านักหอสมุดฯ ที่ร่วมเป็นสมาชิกได้อีกด้วย  

ดังนั้น ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึงไม่ขอประเมินในส่วนของตัวบ่งชี้เลือกท่ีจะสะท้อนภารกิจของ

หน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภายใน  
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บทที่ 3 :  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่

ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 

ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ   6   องค์ประกอบ     และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยของส านัก ผลการประเมิน

ของส านัก ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

- 

 

3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 4.00 2.88 3.25 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 5.00 3.00 - 3.40 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 3.44 3.58 3.60   

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ ดี ดี   

   

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ

ด าเนินงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพนัธกิจด้านการเรียนการสอน เนื่องด้วย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนในด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
วิทยาเขต พบว่า ในส่วนของตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา นั้น ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ เป็นส่วนมาก ส านักฯ ให้
ความส าคัญในส่วนของการวางแผนการด าเนินงาน การด าเนินงานตามแผน รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมไปถึง กระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงาน  โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้มีการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ โดยการน าตัวบ่งชี้คุณภาพ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพฯระดับฝ่าย เพ่ือให้สะท้อนภารกิจหลัก อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงานซึ่งในปี
การศึกษานี้อยู่ในระดับดี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญในงานด้านการเงินและ
งบประมาณดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการด าเนินงานในระดับดีมากติดต่อกันถึง 
3 ปี และในส่วนของการสร้างและพัฒนาฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น ส านักฯ ได้มีการจัดท าแผนการ
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จัดการความรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่หน่วยงานได้
พยายามที่จะพัฒนาให้การด าเนินงานในส่วนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านบริการวิชาการ แม้ว่า จะไม่ใช่หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน แต่ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ก็มิได้ละเลยภาระงานในส่วนนี้ โดยได้ก าหนดให้งานบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของส านักฯ โดยแบ่งส่วนเป็น 1) บริการวิชาการแก่ชุมชนภายในคือนิสิตและบุคลากร
ของวิทยาเขตฯ โดยมอบหมายฝ่ายบริการรับผิดชอบ 2) บริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก โดยมอบหมายฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงานในปีนี้อยู่ในระดับพอใช้  

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แม้ว่าส านักหอสมุด ก าแพงแสนไม่มีตัวบ่งชี้
ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ตลอดปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ส านักฯ ได้จัดกิจกรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในรูปของการเผยแพร่ข้อมูล การจัดกิจกรรมทั้งในส่วนที่ส านักฯ 
เป็นเจ้าภาพในการจัดและส านักฯเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยาเขตและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้จัดโดยตลอด  
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 
       ของส านัก 
 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่

ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. บุคลากรของหน่วยงานไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. ขาดการประเมินแผนการด าเนินงานของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินการของหน่วยงาน  

2. ผู้บริหารควรมีการประเมินแผนการด าเนินงาน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานต่อไป  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

  จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพ และจิตบริการ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับจ านวนนิสิตแต่ละคณะ  

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับจ านวนนิสิต  
2. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

1. บุคลากรวิชาชีพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อวางแผนและก าหนดทิศทางของหน่วยงาน  
2. ผู้บริหารหน่วยงานไม่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ 
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3. ขาดระบบการติดตาม ประเมินผล และการวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ  

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อวางแผนและก าหนดทิศทางของหน่วยงาน  
2. ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้

เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
3. ควรก าหนดระบบและกลไกในเรื่องของการติดตาม ประเมินผล และการวางแผนพัฒนาปรับปรุง

ระบบงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1. มีระบบ ควบคุม ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีคู่มือประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าคู่มือประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

2. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานที่มีการพัฒนาปรับปรุง 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลการปรับปรุงเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป  
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3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ โดย

ในปีการศึกษา พ .ศ. 2553 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้สามารถสะท้อนพันธ

กิจและภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานซึ่งเป็น

หน้าที่หลักของส านักให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหลักคือ นิสิตและบุคลา กร โดย

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายโดยน ารูปแบบและตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพฯ

ระดับฝ่าย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริการห้องสมุด 

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการบริการวิชาการ 

 โดยหน่วยงานย่อย จะ รับในองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานไปด าเนินการ และได้เชิญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานห้องสมุด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 

ดังนี้ 

1. นางกาญจนา  สุคนธมณี  หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

    (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ) 

2. นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด  

    (บรรณารักษ์ช านาญการ) มหาวิทยาลัยบูรพา  

3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดพระราชวัง     

   (บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ)      สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีผลการประเมิน และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ 15 องค์ประกอบย่อย 

องค์ประกอบ 

 

 

จ านวน 

ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 

เฉลี่ยราย

องค์ประกอบ 

แปลผลการ

ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริการห้องสมุด 13 2.77 พอใช้ 

องค์ประกอบย่อย : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 2.00 ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบย่อย : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 2 0.50 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบย่อย : การบริการสารสนเทศ 8 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบย่อย : การพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ 2 4.50 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4.50 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการ 14 3.42 พอใช้ 

องค์ประกอบย่อย : แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 3 3.33 พอใช้ 

องค์ประกอบย่อย : การพัฒนาบุคลากร 2 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบย่อย : การพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้มีบรรยากาศ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบย่อย : การลดขั้นตอนในการท างาน 1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบย่อย : การจัดการความรู้ 1 4.00 ดี 

องค์ประกอบย่อย : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารห้องสมุด 1 0.00 ต้องปรับปรุง 
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องค์ประกอบ 

 

 

จ านวน 

ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 

เฉลี่ยราย

องค์ประกอบ 

แปลผลการ

ประเมิน 

องค์ประกอบย่อย : การประชาสัมพันธ์ 1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบย่อย : การวิจัย   1 0.00 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบย่อย : การประกันคุณภาพ 1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบย่อย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 3.42 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการบริการวิชาการ 2 2.50 ควรปรับปรุง 

คะแนนรวมผลการประเมิน 33 3.15 พอใช้ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม      

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริการห้องสมุด  

จุดแข็ง 

 1. ส านักหอสมุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินรายได้จากค่า

บ ารุงการศึกษาของนิสิต ส านักหอสมุดได้รับเต็มจ านวน 

 2. ส านักหอสมุด ตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องการประกันคุณภาพและพยายามด าเนินการในส่วน

ของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว 

 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรค่อนข้างสูง  

 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เป็นกิจกรรมที่ดี  เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ  อาจปรุงรูปแบบใน

บางกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมไม่มีผลสะท้อนกลับ( feedback) 
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 5. ค่าเฉลี่ยงบประมาณค่าใช้จ่ายของส านักหอสมุดเทียบต่อจ านวนนิสิตมีปริมาณสูง แสดงถึง

ส านักหอสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณในระดับมาก 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1. การค านวณหาสัดส่วนต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา   ควรน าจ านวนเงินงบประมาณเฉพาะส่วนของ

ส านักหอสมุดเท่านั้น  ไม่ควรน างบประมาณของคณะมารวม  เพื่อสะท้อนความเป็นจริงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาส านักหอสมุด และเพ่ือเป็นมาตรฐานในการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 2. ควรปรับเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยมากขึ้น 

3. ควรส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่ง วารสารภาษาต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของการพัฒนา Collection ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ควรบันทึกระยะเวลาการด าเนินงานทรัพยากรสารสนเทศแยกแต่ละประเภทได้แก่ หนังสือ  

สื่อโสตทัศน์  เป็นต้น 

 5. ควรบันทึกสถิติการด าเนินการเป็นรายเล่ม ตามระยะเวลาที่ด าเนินการจริง เพื่อให้ได้ค่าท่ีแท้จริงที่

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงกระบวนการท างานได้  

6. ควรพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) 

7. อาจไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ “การพัฒนาฐานข้อมูล ”ในปีต่อไป แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนซึ่ง

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีปัจจัยพร้อม    หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมรอง รับการ

ให้บริการแล้ว  

8. ควรส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการรับข้อร้องเรียนการใช้บริการมากขึ้น เช่น OPAC Suggestion เป็น

ต้น 

9. ควรส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุดและรักการอ่านแก่นิสิตให้มากขึ้น 

10. ควรจัดกิจกรรมเพิ่มปริมาณการยืมหนังสือแก่นิสิตให้มากขึ้น 

11. ควรหาแนว ทางเก็บสถิติในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยประสานกับวิทยาเขตหลักเพ่ือประโยชน์ต่อการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการส่งเสริมการใช้บริการ 

12. ควรจัดบริการที่มีความซ้ าซ้อนของกระบวนการด าเนินงานหรือบริการหลายๆแบบไว้ ณ จุดเดียวโดย

ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปติดต่อขอรับบริการ ในหลายจุด ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการทบทวนการท างาน ออกแบบระบบ

การท างานใหม่ มีการด าเนินงานตามระบบงาน มีการปรับเป็นระบบการท างานประจ าและมีการติดตามประเมินผล  



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

101 

 

ตัวอย่างเช่น หนังสือที่อยู่ระหว่างการท ารายการแต่ผู้ใช้บริการต้องการใช้ตัวเล่ม ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปติดต่อที่ ฝ่าย

พัฒนาฯ  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืนเพียงจุดเดียวและได้รับตัวเล่ม  เป็นต้น 

13. ควรบอกรายละเอียด ขอบเขตของแต่ละกิจกรรมว่าคืออะไร เพราะชื่อกิจกรรมบางชื่อไม่สื่อว่า 

คืออะไร  เป็นอะไร 

14. ควรนับจ านวนของ (E-Service) ที่มีลักษณะแบบเดียวกันให้เป็น 1 บริการ 

15. ควรจัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) แก่นิสิต เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้

สารสนเทศ เช่น การบรรยาย หรือการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ การแนะน าการใช้ห้องสมุด การสืบค้น

ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 

16. ควรวางแผนและก าหนดหลักสูตรกิจกรรมการรู้สารสนเทศเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

17. ควรก าหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรู้สารสนเทศตามข้อมูลพื้นฐานของนิสิต  เช่น ร้อยละ 

60 ของนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

18. ควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศทุกกิจกรรม 

19. แบบประเมินความพึงพอใจ   ควรก าหนดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ และมีข้อมูลไม่มากให้

กรอกข้อมูลอย่างง่ายๆ เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน  

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1. การล่มของระบบเครือข่ายซึ่งค่อนข้างมีความถี่สูงและเป็นเวลานาน  แม้ว่าสะท้อนภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย การดูแลหลักเป็นของส านักบริการคอมพิวเตอร์ก็ตาม  การล่มแต่ละครั้งที่นานเกินกว่า 1 ชั่วโมงควร

จะมีการเก็บข้อมูลสาเหตุการล่มเป็นหลักฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ควรนับรวมทั้งหมดจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  เช่น  บริการOPAC   

บริการฐานข้อมูล    บริการอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

 3. ผู้ใช้บริการตามที่ก าหนดใช้  หมายถึง  ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ยต่อปี  ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ

เฉพาะที่ใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีฯ เท่านั้น 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

  จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เข็มแข็ง 
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จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรน าผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นมาปรับใช้ในหน่วยงานด้านต่างๆ เพิ่มข้ึน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการ 

  จุดแข็ง 

 1. การจัดสภาพแวดล้อมฯ  นับได้ว่าเป็นการเพิ่มที่นั่ง  และเป็นจุดดึงดูดให้มีการเข้าและใช้บริการ

ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึนอีกทางหนึ่ง 

 2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์แก่ส านักหอสมุด ก าแพงแสนอีกทางหนึ่ง 

 3. การประเมินผู้บริหาร  โดยบุคลากรทุกระดับ  นับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ

ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสื่อ /อธิบาย ค าว่า แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (Strategy Plan) 
แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) เพ่ือความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน 

2. ควรใช้ค าว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามตัวชี้วัดของ PULINET ไม่ใช่แผนปฏิบัติราชการ 

3. ควรบอกเหตุผลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้วย 

4. ควรจัดศึกษาดูงานเฉพาะกลุ่มคนระดับปฏิบัติงาน เช่น แม่บ้าน เป็นต้น 

5. ให้ตรวจสอบข้อความส่วนรายการหลักฐาน 4.5-1-2 ด้วย 

6. ควรหมั่นตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อม และพัฒนาตลอดเวลา 

7. ควรน าหลักฐานกระบวนการท างานที่ใกล้เคียงกับปีที่ประเมินมาแสดง กรณีไม่มีก็อนุโลมโดยระบุให้

ชัดเจน 

8. ควรน าผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้เผยแพร่แก่ทุกคนในส านักหอสมุด ก าแพงแสนทราบ และอาจ

น าเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

9.  ต้องก าหนดและจัดท านโยบายการจัดท าระบบ/ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (MIS)  เป็นลายลักษณ์

อักษร  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่าย ผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน โดยที่ต้องระบุให้เก็บสถิติการท างานครอบคลุม

ทุกงาน ทุกหน้าที่ และอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

10. ควรส ารวจข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีอยู่เดิมในฐานข้อมูลว่า   ครอบคลุมครบทุกหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่

ขอให้ด าเนินการต่อไป 
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11. ควรปฏิบัติตามล าดับตัวชี้วัด PULINET 

12. ควรเพิ่มรูปแบบหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆอีก 

13. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  และต่อตนเองในการพัฒนางาน   การเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญต่อไป 

14. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง  การท าผลงานทางวิชาการและการท าวิจัย 

15. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยแก่บุคลากร 

16. เพ่ิมรายละเอียดเพื่อความชัดเจน ได้แก่ “จากผู้ประเมิน 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการประจ า

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และการประเมินตนเอง” หลังข้อความ… 

องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนหรือโครงการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการ

พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2.  ควรน าความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์มาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างองค์  

ความรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดหรือภูมิภาค 

องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีบุคลากรและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือทางด้านเกษตรศาสตร์ 

2. ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยและใกล้เคียงมีความหลากหลาย เช่น โรงเรียนระดับต่างๆ ชุมชนเกษตรกร 

เป็นต้น ซึ่งค วามรู้ที่ส านักหอสมุดจะถ่ายทอดให้นั้นจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง  (กลุ่มลูกค้า

ผู้รับบริการ) 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่อยู่ในชุมชนนอก

มหาวิทยาลัยและเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทาง

วิชาการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

104 

 

2.  ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ  ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของชุ มชน

โดย ซึ่งนอกจากการศึกษาดูงานแล้วอาจเป็นกิจกรรมเช่น  การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น 

3.   ควรออกแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดรูปลักษณ์ให้น่าสนใจ    และมีข้อค าถามไม่มากนัก 

เพ่ือจูงใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 



 

การด าเนินงานตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง  
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บทที่ 4 :  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ  

 ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักประจ าปี 2553  ใน

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553  โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 1. นางภาวณา  เขมะรัตน์ ส านักบรรณสารการพัฒนา      

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 2. รองศาสตราจารย์ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 3.  นางเพ่ือนแก้ว  ทองอ าไพ    ส านักหอสมุด บางเขน 

 4.  นางพร  จันทร์คลองใหม่    กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 

ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  2.26 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยู่ใน

เกณฑ์ ดี 

โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินในรอบปีทีผ่านมา  จ านวน  30  กิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงทั้งหมด จ านวน  23  กิจกรรม 

โดยมีข้อเสนอแนะที่ส านักฯ ไม่ขอด าเนินการจ านวน 7 กิจกรรม ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

107 

 

ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
1. ควรมีการศึกษาผู้ใช้ (User study) เพ่ือจัดหา
บริการที่ตอบสนองความต้องการ และดึงดูดให้มี
ผู้ใช้บริการมากขึ้น 

ขณะนี้ฝ่ายพัฒนาฯ ก าลังด าเนินการปรับปรุง 

2. ควรด าเนินโครงการตามแผนให้ครบทุกภารกิจ ในปีงบประมาณ 2553 มีแนวทางในการติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

3. การก าหนดกรอบ แผนงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมีผลท าให้การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
ได้คะแนนต่ ากว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ จึง
น่าจะพิจารณาหาแนวทางท่ียืดหยุ่นกว่านี้ 

เนื่องจากโครงการในปีที่ผ่านมาท่ีไม่ได้ด าเนินการนั้น
เป็นเรื่องการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
นับเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญกับหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรว่าในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกภารกิจ 

4. ควรมีแนวทางในการด าเนินการให้ครบทุกภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าผลการ
ด าเนินงานมาติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย ภารกิจใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ควร
มีการเสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน ก่อนสิ้นสุด
งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2553 มีแนวทางในการติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

5. ควรมีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในส่วนของภารกิจหลักของส านัก 

ปีงบประมาณ 2553 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และ
ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริการเป็นผู้รับผิดชอบ 

6. ควรเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นและตอบ
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความ
สะดวกกับผู้รับบริการ 

ปัจจุบันมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นและตอบ
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
Facebook ของส านักฯ เป็นต้น 

7. เร่งประสานงานหาแนวทางแก้ปัญหาระบบ
เครือข่ายขัดข้อง โดยหาทางแก้ที่ต้นเหตุอย่างถาวร 
และโดยเร็ว เนื่องจากเป็นความเสี่ยงของห้องสมุด 
โดยเฉพาะในเรื่องชื่อเสียง และภาพพจน์ของส านัก 

ปัจจุบันวิทยาเขตฯ ได้ปรับปรุงระบบเครือข่าย ซึ่งมี
สถิติการขัดข้องที่ลดลง 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 

 
1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ควรก าหนดเป้าหมายขององค์กรที่

เข้าใจง่าย ชัดเจน และสื่อให้บุคลากร

ทุกคน ทุกระดับ รับทราบอย่างทั่วถึง 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น 

บุคลากรจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตน

อย่างไรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ

ห้องสมุด 

ได ้ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารส านักฯ ให้

ก าหนดเป้าหมาย 

มีการก าหนด

เป้าหมายองค์กรที่

ชัดเจน และสื่อสาร

ไปยังบุคลากรของ

หน่วยงาน 

- ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 

2. ควรเพิ่มกิจกรรม และก าหนด

กิจกรรมที่โดดเด่นชัดเจนปีละ 1-2 

กิจกรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หาวิธี

ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น การ

บริการเอกสารฉบับเต็มออนไลน์ผ่าน

ระบบห้องสมุด (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย) 

จัดกิจกรรมแนะน าการสืบค้น

ฐานข้อมูลตามคณะต่างๆ เพื่อให้มีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อแสดง

ศักยภาพทางวิชาชีพ (Professional) 

ให้ผู้บริหารเห็น ซึ่งจะช่วยให้ได้รับ

งบประมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการ

พิจารณาเพิ่มอัตราก าลัง 

ได ้ 1. จัดกิจกรรมการ

สืบค้นฐานข้อมูล

ตามคณะ 

2. ประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลที่

หน่วยงานบอกรับ 

จ านวนกิจกรรม 

(อย่างละ 1 กิจกรรม) 

- ก.ค. 

– 

ส.ค. 54 

1. อัจฉรา 

(บรรณารักษ์ 

ฝ่ายบริการ) 

2. จงกล

(บรรณารักษ์ 

ฝ่ายเทคโนฯ) 

 

3. ควรท าให้การประกันคุณภาพเป็น

งานประจ า อย่าให้บุคลากรมองว่าเป็น

ภาระเพิ่ม เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการ

บริหารจัดการ โดยการก าหนดตัวช้ีวัด

ได ้ เสนอที่ประชุม

กรรมการบริหาร

ก าหนดตัวช้ีวัดที่

เป็นอัตลักษณ์ของ

ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์

ของห้องสมุด 

- ม.ค.-กพ. 

54 
ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน
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1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เป็นอัตลักษณ์ของห้องสมุด

โดยเฉพาะ (ผสมผสานดัชนีช้ีวัดจาก

แหล่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเหมาะสม) ใน

ฐานะองค์กรด้านการบริการวิชาการที่

มุ่งสู่ผู้ใช้บริการ 

ห้องสมุด ทั่วไป) 

4. หาแนวทางลดปัญหางบประมาณไม่

เพียงพอ และบุคลากรมีจ านวนน้อย 

ได ้ จัดท ารายงาน

วิเคราะห์การใช้

จ่ายงบประมาณ

และรายงานการ

วิเคราะห์ด้าน

อัตราก าลัง 

รายงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2 เล่ม 

- พ.ย. 53 

- 

พ.ค. 54 

วิไล 

(นักวิชาการ

เงินฯ) 

สุมลฑา

(บุคลากร) 

5. หาวิธีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิด

การประสานงานในองค์การได้อย่าง

ราบรื่น รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร 

ได ้ จัดโครงการสัมมา

ฑิฐ ิ

จ านวนครั้งในการ

จัด 

( 4 ครั้ง) 

 ต.ค. 53 

- 

ก.ย. 54 

พูนพัชรี 

(นักวิเคราะห์

ฯ) 

6. ควรมีการน าผลการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงการบริหารและจัดการ

การปฏิบัติงานของตนเองอย่างจริงจัง 

ได ้ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารฯ พิจารณา

วางแนวทางการ

น าผลการประเมิน

มาใช้ในการ

ปรับปรุงการ

บริหารและจัดการ

และการ

ปฏิบัติงาน 

 

  ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ควรมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรอย่างมีเป้าหมายเป็น

รายบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ

ที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนับสนุน

เป้าหมายขององค์กรให้บรรลุ 

ได ้ จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนา

ตรงตามสมรรถนะ 

 พ.ย.53 

- 

มี.ค. 54 

สุมลฑา

(บุคลากร) 

8. ควรมีการประชาสัมพันธ์การบริการ

เพิ่มขึ้น และหลากหลายช่องทาง 

ได ้ เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่

เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่

เพิ่มขึ้น 

 พ.ย.53 

- 

ก.ย. 54 

อัจฉรา 

(บรรณารักษ์ 

ฝ่ายบริการ) 

 

9. ควรจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูด

ผู้ใช้บริการ เช่นจัดหา DVD 

ภาพยนตร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเป็นประจ า

ทุกเดือน 

ได ้ 1. ปรับเปลี่ยน

แนวทางการจัดซื้อ 

DVD ให้เป็น

ประจ าทุกเดือน 

2. จัดกิจกรรม

เพิ่มเติมเพื่อดึงดูด

ผู้ใช้บริการ 

1. มีการจัดซื้อ DVD 

เป็นประจ าทุกเดือน 

2. จ านวนกิจกรรม 

( 1 กิจกรรม) 

 ม.ค.-ก.ย. 

54 

1. อภินันท์ 

(นักวิชาการ

พัสด)ุ 

2. อัจฉรา/

นภัสมน 

(บรรณารักษ์ 

ฝ่ายบริการ) 

10. ควรมีข้อมูลจ านวนทรัพยากร

สารสนเทศใน SAR ด้วย (อาจรวมเล่ม

รายงานประจ าปีไว้กับ SAR) ข้อมูลที่

สามารถอธิบายเป็นภาพได้จะด ีเพื่อให้

เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

ได ้ เพิ่มข้อมูลจ านวน

ทรัพยากร

สารสนเทศใน 

SAR 

มีการรายงาน

จ านวนทรัพยากร

สารสนเทศใน SAR 

ปีการศึกษา 2553 

 มิ.ย. 54 พูนพัชรี 

(นักวิเคราะห์

ฯ) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

11. ผู้บริหารควรมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุง

ต่อไป 

ได ้ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารส านักฯ 

พิจารณาในการหา

แนวทางในเรื่อง

ดังกล่าว 

แนวทางการ

ประเมิน

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

12. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้

ครบทุกโครงการ 

ได ้ จัดท าแบบ

ประเมินความพึง

พอใจในการเยี่ยม

ชมส านักฯ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 ธ.ค. 54 อภินันท์ 

(นักวิชาการ

พัสด)ุ 

 

13. ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา

การให้บริการ เช่น การใช้ Function 

ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เต็ม

ระบบ เช่น การสั่งซื้อหนังสือผ่าน

ระบบออนไลน์ 

ได ้ หาแนวทางการน า 

Function ต่าง ๆ 

หรือเทคโนโลยี มา

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  

มีการน าเทคโนโลยี

มาช่วยในการ

ปฏิบัติงาน 

 ต.ค. 53 

- 

ก.ย. 54 

ดวงกมล  

(บรรณารักษ์ 

ฝ่ายพัฒนาฯ) 

14. ควรมีทางลาดและสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับผู้พิการ 

ได ้ ก าหนดให้มีการจัด

ท าทางลาดชันใน

การปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ด้านหน้า

ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน 

มีการจัดท าทางลาด

ชันส าหรับผู้พิการ 

- ม.ค.-ก.ย. 

54 

พูนพัชรี 

(นักวิเคราะห์

ฯ) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 

15. ควรพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินการ

ทั้งที่ห้องสมุดเป็นผู้จัดให้ และเปิด

โอกาสให้บุคลากรพัฒนาด้วยตนเอง มี

การสร้างบรรยากาศในการท างานให้มี

ความเป็นกันเอง มีการพูดคุยกันมาก

ขึ้น เหมือนพ่ีเหมือนน้อง มีการท างาน

เป็นทีม เพ่ือให้สามารถติดต่อ

ประสานงานกันได้ราบรื่น ทุกเรื่อง ลด

ได ้ จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ านวนครั้งในการ

จัดกิจกรรม 

( 4 ครั้ง ) 

 ม.ค.-ก.ย. 

54 

สุมลฑา

(บุคลากร) 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

การท างานแบบโรงงาน เครื่องจักร 

หุ่นยนต์ ให้เอาความเป็นมนุษย์

กลับคืนมา หาวิธีให้บุคลากรท างาน

ด้วยใจ 

16. ควรมีการน าผลการประเมินความ

พึงพอใจในการท างานมาพิจารณาหา

แนวทางปรับปรุงพัฒนา เพื่อจูงใจใน

การท างาน 

ได ้ จัดท าแผน

ปรับปรุงจากผล

การประเมินความ

พึงพอใจในการ

ท างาน 

จ านวนเรื่องที่ได้รับ

การพัฒนา 

(1 เรื่อง) 

 ธ.ค. 53 

- 

มี.ค. 54 

สุมลฑา

(บุคลากร) 

17. ควรมีตู้เสนอแนะที่จัดวางในจุดที่

ชัดเจน เห็นง่าย 

ได ้ จัดวางจุดตู้รับ

ความคิดเห็นท่ี

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มีการจัดวางตู้รับ

ความคิดเห็นในจุดที่

เห็นง่ายและชัดเจน 

 ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

อภินันท์ 

(นักวิชาการ

พัสด)ุ 

 

18. ควรกระจาย และเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคน ทุกระดับได้มีโอกาส

อบรม ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

ได ้ จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

1. ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 

2. สัดส่วนของ

บุคลากรกับการ

พัฒนาฝึกอบรม 

 พ.ย.53 

- 

มี.ค. 54 

สุมลฑา

(บุคลากร) 

19. ควรมีการจัดท า Workflow งาน

แต่ละงาน และน ามาพิจารณาร่วมกัน 

เพื่อปรับลดขั้นตอนและเวลาในการ

ท างาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาด

แคลนบุคลากรได้บางส่วน 

ได ้ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารฯ สรุป

Workflow งาน

แต่ละงาน 

จ านวนงานท่ีได้รับ

การพัฒนาปรับปรุง 

 ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

20. ควรจัดท าแผนการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ 

ได ้ จัดท าแผนการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

ภายใน 

สถิติการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

 ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

วิไล 

(นักวิชาการ

เงินฯ) 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5. 

งบ 

ประมาณ 

6. 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 

7. 

ผู้รับผิดชอบ 

21. ควรจัดท ารายงาน หรือสรุป

ค่าใช้จ่ายที่แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการประหยัด

งบประมาณอันเนื่องมาจากการใช้

ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ  

เช่น การสรุปค่าใช้จ่ายที่สามารถ

ประหยัดได้เมื่อมีการเดินทางร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน เพื่อไปปฏิบัติราชการที่

วิทยาเขตอื่น ๆ 

ได ้ รายงานผลการ

ด าเนินการตาม

แผนการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

รายงาน จ านวน  

1 เล่ม 

 พ.ค. 54 วิไล 

(นักวิชาการ

เงินฯ) 

22. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยของโครงการ/กิจกรรมการ

ให้บริการให้ครบทุกโครงการที่

ด าเนินการ 

ได ้ วางแนวทางให้มี

การวิเคราะห์

ต้นทุนให้ครบทุก

โครงการ 

ทุกโครงการมีการ

วิเคราะห์ต้นทุน 

 ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

วิไล 

(นักวิชาการ

เงินฯ) 

องค์ประกอบท่ี 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 

23. ควรมีการประเมินผลการปรับปรุง

กระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ได ้ เสนอที่ประชุม

กรรมการบริหาร

ส านักฯ ในการ

ประเมินผลการ

ปรับปรุง

กระบวนการตาม

เอกสารขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

  ธ.ค. 53 

- 

ม.ค. 54 

ฐิตวด ี

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 
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4.2 สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถ

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงทั้งหมด จ านวน 23   กิจกรรม 
 
 ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน  16   กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 69.57 
 
 ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน   7   กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 30.43 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2552 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
ภาพรวม 

1.  ควรก าหนดเป้าหมายขององค์กร
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และสื่อให้
บุคลากรทุกคน ทุกระดับ รับทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน เช่น บุคลากรจะต้อง
ร่วมมือกันปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ของห้องสมุด 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
มีมติให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน ถ่ายทอดและชี้แจง
เป้าหมายของหน่วยงาน  ให้บุคลากร
ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ทุกคน
รับทราบและให้เข้าใจตรงกัน ใน
โครงการสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 เดือน
มีนาคม 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

100 

2. ควรเพิ่มกิจกรรม และก าหนด
กิจกรรมที่โดดเด่นชัดเจนปีละ 1-2 
กิจกรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ หาวิธี
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น การ
บริการเอกสารฉบับเต็มออนไลน์ผ่าน
ระบบห้องสมุด (ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัย) จัดกิจกรรมแนะน า
การสืบค้นฐานข้อมูลตามคณะต่างๆ 
เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือแสดงศักยภาพทางวิชาชีพ 
(Professional) ให้ผู้บริหารเห็น ซึ่ง
จะช่วยให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

1. ฝ่ายบริการมีก าหนดการจัด
กิจกรรมแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล
ที่คณะในช่วงภาคต้น ปีการศึกษา 
2554 
2. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล 
Springerlink ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่
ส านักฯ บอกรับ ผ่านเว็บไซต์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. ร้อยละ 80 
 
 
2. ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
รวมทั้งได้รับการพิจารณาเพ่ิม
อัตราก าลัง 
3. ควรท าให้การประกันคุณภาพเป็น
งานประจ า อย่าให้บุคลากรมองว่า
เป็นภาระเพ่ิม เพื่อให้เป็นตัวช่วยใน
การบริหารจัดการ โดยการก าหนด
ตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ของห้องสมุด
โดยเฉพาะ (ผสมผสานดัชนีชี้วัดจาก
แหล่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเหมาะสม) ใน
ฐานะองค์กรด้านการบริการวิชาการ
ทีมุ่่งสู่ผู้ใช้บริการ 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
เพ่ือพิจารณาก าหนด 
อัตลักษณ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

4. หาแนวทางลดปัญหางบประมาณ
ไม่เพียงพอ และบุคลากรมีจ านวน
น้อย 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณ  
2. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ด้าน
อัตราก าลัง เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา
แนวทางพัฒนาต่อไป 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1.  ร้อยละ 60 
 
2.  ร้อยละ 100 

5. หาวิธีการประสานสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่าย
เพ่ือให้เกิดการประสานงานใน
องค์การได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

จัดกิจกรรมสัมมาฑิฐิ เพ่ือเป็นการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุก
ระดับ ทุกฝ่าย ก าหนดจัด 3 เดือน 
ครั้ง  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 50 

6. ควรมีการน าผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงการบริหารและ
จัดการการปฏิบัติงานของตนเอง
อย่างจริงจัง 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
มีมติให้น าผลการประเมินที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการ
บริหาร โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
เกี่ยวข้องด าเนินการ  พร้อมทั้ง
ติดตามผลการปรับปรุง 

7. ควรมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรอย่างมีเป้าหมายเป็น
รายบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมี
สมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะ
สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรให้
บรรลุ 
 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 50 

8. ควรมีการประชาสัมพันธ์การ
บริการเพิ่มขึ้น และหลากหลาย
ช่องทาง 

ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของส านักผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ คือ 1. เว็บไซต์ มก 2. 
เว็บไซตส์ านักฯ และได้มีการ
ประสานงานกับส านักหอสมุด 
บางเขน เพื่อขอโปรแกรมการส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์
ผู้ใช้บริการ 
 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

9. ควรจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูด
ผู้ใช้บริการ เช่นจัดหา DVD 
ภาพยนตร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

ก าหนดให้จัดซื้อ DVD เป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือให้มีบริการ DVD 
ภาพยนตร์ที่ทันสมัย  
 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

10. ควรมีข้อมูลจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศใน SAR ด้วย (อาจรวม
เล่มรายงานประจ าปีไว้กับ SAR) 
ข้อมูลที่สามารถอธิบายเป็นภาพได้
จะดี เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

แจ้งผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการในครั้ง
ต่อไป 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  

11. ผู้บริหารควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปพัฒนา 
ปรับปรุงต่อไป 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
มีมติให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
กพส. วิเคราะห์และประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานว่าตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ พร้อมทั้งดูความ
คุ้มค่า  และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
รับทราบ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
12. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้
ครบทุกโครงการ 

จากปีที่ผ่านมาโครงการบริการ
วิชาการนั้นได้มีการประเมินความพึง
พอใจครบทุกโครงการ แต่มีเพียง
การศึกษาดูงานเท่านั้นที่ไม่ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนั้นจึง
ออกแบบประเมินความพึงพอใจ
ส าหรับคณะที่เข้าศึกษาดูงาน 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

13. ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา
การให้บริการ เช่น การใช้ Function 
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เต็ม
ระบบ เช่น การสั่งซื้อหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงานในบางส่วน อาทิ การ
สั่งหนังสือทางอีเมล์ หรือ ทาง
โทรศัพท์  เป็นต้น แต่การสั่งหนังสือ
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้นไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก ร้าน
หนังสือแต่ละร้านใช้ระบบไม่เหมือน 
กัน จึงไม่สะดวกที่จะด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
14. ควรมีทางลาดและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

ปัจจุบันบริเวณด้านหลัง อาคาร 1 มี
การท าทางลาดชันไว้ ซึ่งสามารถจะ
อ านวยความสะดวกให้ผู้พิการได้ใน
ระดับหนึ่ง 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 
15. ควรพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ด าเนินการทั้งท่ีห้องสมุดเป็นผู้จัดให้ 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนา
ด้วยตนเอง มีการสร้างบรรยากาศใน
การท างานให้มีความเป็นกันเอง มี
การพูดคุยกันมากขึ้น เหมือนพ่ี
เหมือนน้อง มีการท างานเป็นทีม 
เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน
กันได้ราบรื่น ทุกเรื่อง ลดการท างาน
แบบโรงงาน เครื่องจักร หุ่นยนต์ ให้
เอาความเป็นมนุษย์กลับคืนมา หาวิธี
ให้บุคลากรท างานด้วยใจ 

ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยที่ผ่านมาได้จัดไป 2 กิจกรรม คือ 
1. การจัดท าเว็บไซต์ด้วย Joomla 
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  
2. E-book one stop searching 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 50 

16. ควรมีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการท างานมา
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือจูงใจในการท างาน 
 

น าผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยการเปลี่ยน
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 12 อัตรา 
เป็นพนักงานเงินรายได้ เพื่อความ
มั่นคงในระดับหนึ่ง 
 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

รอ้ยละ 100 

17. ควรมีตู้เสนอแนะท่ีจัดวางในจุด
ที่ชัดเจน เห็นง่าย 

ปรับเปลี่ยนจุดวางตู้รับความคิดเห็น
โดยน าไปไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า
ส านักฯ 
 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
18. ควรกระจาย และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคน ทุกระดับได้มีโอกาส
อบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 50 

19. ควรมีการจัดท า Workflow งาน
แต่ละงาน และน ามาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือปรับลดขั้นตอนและ
เวลาในการท างาน ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้
บางส่วน 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
มีมติมอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
ท า Work  Flow ของแต่ละงาน  มา
พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
และถ่ายทอดงานที่สามารถท าแทน
กันได้ 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
20. ควรจัดท าแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ 

จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 

21. ควรจัดท ารายงาน หรือสรุป
ค่าใช้จ่ายที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณอันเนื่องมาจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ  
เช่น การสรุปค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ประหยัดได้เม่ือมีการเดินทางร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อไปปฏิบัติราชการ
ที่วิทยาเขตอ่ืน ๆ 

รวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์
และจัดท ารายงานต่อไป 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 60 

22. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการให้
ครบทุกโครงการที่ด าเนินการ 

แจ้งผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการในครั้ง
ต่อไป 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน สถานะ ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
องค์ประกอบท่ี 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 

23. ควรมีการประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนการตามเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
มีมติมอบหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยให้
เปรียบเทียบขั้นตอนการท างานเดิม
กับข้ันตอนที่ปรับปรุง  เพ่ือทราบผล
การปรับปรุง 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

ร้อยละ 100 
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บทที่ 5 :  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะกรรมการประเมิน 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่าง

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

จากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน รวมจ านวน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ โดยหน่วยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 2.88 2.88 3.25 3.25 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ

จัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.00 - - 3.40 3.40 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 

5.00 5.00 3.44 3.22 3.58 3.58 3.60 3.44   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดี ดี ดี พอใช ้   

 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 

 1.  บุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพ งแสน มีจิตพร้อมในการให้บริการที่ดี ได้รับการชมเชยจากนิสิต 
และบุคลากรที่มาใช้บริการ 
 2.  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีพ้ืนที่ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรอย่างพอเพียง และยังมีพ้ืนที่มาก
พอที่จะขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ภารกิจและพันธกิจของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมเด่นที่จะน าไปสู่
วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นน าทางด้านการเกษตรในแถบภูมิภาค
ตะวันตก 
 2.  การด าเนินการของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในหลาย ๆ กิจกรรมในแต่ละองค์ประกอ บ ยังขาด
การติดตามและประเมินผล ท าให้ไม่ได้น าข้อเสนอแนะจากข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อ ๆ 
ไป 
 3.  บุคลากรในส านักหอสมุด ก าแพงแสน ยังมีความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ตรงกัน 
ท าให้การด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างโครงการต่าง ๆ ในการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ทางการเกษตรแก่ชุมชนในภาคตะวันตก โดยมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่ละปีว่าจะด าเนินการเรื่องใด
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ก่อนหลัง เช่น สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ส าหรับ เกษตรกร ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
 2.  สร้างระบบและกลไกภายในส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให้มีการติดตามและประเมินผลงานทุก ๆ 
กิจกรรม และมีข้อสรุปว่ามีประเด็นใดที่ควรจะแก้ไข ปรับปรุง 
 3.  ควรให้มีการอบรม ให้ความรู้ในรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในแก่
บุคลากรอย่างทั่วถึง 

วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ประจ าปี 2554 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common 

data set) ของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 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 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ก าหนดการ  

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน  

9.30 – 10.15 น. -  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และ    

แนะน าคณะผู้บริหารฯ 

  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน ากรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์

ในการประเมินฯ  

  - ผู้บริหาร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งผลงาน

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ด าเนินการไปแล้ว   

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

13.00 – 14.00 น. กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการ จ านวน 13 คน 

 -  นิสิตระดับปริญญาตรี 7 คน (ทุกคณะ) และ ระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน (เข้าสัมภาษณ์

พร้อมกัน) 

14.00 – 14.30 น. อาจารย์ / บุคลากร 5 คน (ต่างหน่วยงาน) 

14.30 – 15.00 น. กลุ่มที่ 2  บุคลากร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จ านวน 6 คน 

 ข้าราชการ 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน พนักงานเงินรายได้ 2 คน ลูกจ้างประจ า 

1 คน  

15.00 – 15.30 น. กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับฝ่าย จ านวน 4 คน 

15.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

- ฝ่ายบริหารและธุรการ 

- ฝ่ายบริการ 
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วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรของ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมี

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน รวมจ านวน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.60 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละ

ประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์  ดี ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44     

อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ในเกณฑ์ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมกา

ร 

ส านั

ก 

กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 2.88 2.88 3.25 3.25 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ

จัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.00 - - 3.40 3.40 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 

5.00 5.00 3.44 3.22 3.58 3.58 3.60 3.44   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใ

ช้ 

พอใช ้ ดี ดี ดี พอใช ้   
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ ์
พอใชส้่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ ์พอใช ้ 

 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            N/A* 3.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A* 5 5 5 6 N/A* 3.00 3.00   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการประชุมของคณะกรรมประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบปี 2553 ท าให้การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานไม่มีโอกาสได้รับการเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องมีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน อย่างสม่ าเสมอ และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านห้องสมุด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมุ่ง
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลป ะและ
วัฒนธรรม และการบริหาร จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก       4.11 3.25 4.00   

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และ

นานาชาติต่อจ านวน

บุคลากร 

ร้อยละ 9 36 2 8.00 2 8.00 4 11 5.00 1.33 1.33   

25 25 25 

2.2 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 229.32 4.33 357.98 4.42 357.98 4.42 4.40 4.50 4.33 4.42 4.42   

53 81 81 

2.3 ระดับความส าเร็จของ

การให้บริการที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 3 4 4 4 5 3.00 4.00 4.00   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
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จุดที่ความพัฒนา 
 1.  กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก  
 2.  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรและศักยภาพของ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จัดท าเรื่องการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่
มีอยู่ อาทิ การสนับสนุนหรือจัดท าห้องสมุดชุมชนให้กับชุมชน ฯลฯ 
 2.  จัดท าแผนบริการทางวิชาการ ให้มีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมตามความเหมาะสม 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมจ านวน 6 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตัวบ่งชี้บังคับ 5 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 อยู่ใน
เกณฑ์ พอใช้  

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 

 

2554 

 

2552 2553 

 ส านัก กรรมการ 
ส านัก กรรมการ 

ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง  / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       0.00 3.40 3.40 0 0 

3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุก

ระดับของ

หน่วยงาน 

ข้อ N/A* 4 4 4 5 N/A* 3.00 3.00   

3.2 การพัฒนาสู่

สถาบันเรียนรู ้

ข้อ N/A* 3 3 3 4 N/A* 3.00 3.00   

3.3 ระบบบริหารความ

เส่ียง 

ข้อ N/A* 4 3 4 5 N/A* 3.00 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากร 

ข้อ N/A* 3 3 3 4 N/A* 3.00 3.00   

3.5 ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาความรู ้

และทักษะวิชาชีพ

ทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อย

ละ 

25/25 100 26.5/26.5 100 26/26 100 100 100 5.00 5.00 5.00   
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรมีจิตบริการและมีความตั้งใจในการท างานเป็นอย่างดี 
 2.  บุคลากรสายวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า 
คณะกรรมการบริหารส านัก  
 2.  ไม่มีการรวบรวมประเด็นความรู้ที่ได้มาจากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.  การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่ครบ 3 ด้านตามเกณฑ์ 
 4.  ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรจัดท าเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านัก และประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระ บบ โดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กร หรือจัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือที่น ามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.  ควรมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
หน่วยงาน 
 4.  ควรมีการประเมินผลตามความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร   
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
จ าแนกตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิ นตนเอง ตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    4.84 5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 5 7 7 5.00 5.00 3.00   

4.2 ร้อยละของกิจกรรม

การให้บริการที่มี

การวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วย 

ร้อย

ละ 

3 75 18 100 18 100 80 100 4..69  5.00   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
 1.  มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการให้บริการทุกกิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ไม่มีคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องน ามาใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน  
 2.  ไม่มีการรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องน ามาใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน  
 2.  ควรน ารายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณา  
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานจนเกดิเป็นวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์  พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

(สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            N/A* 3.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ N/A* 5 6 5 6 N/A* 3.00 3.00   

  
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 1. มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (Pulinet) 

จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ไม่มีการเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเองก่อนส่งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรน ารายงานการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณา  ก่อนส่งให้

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
2. ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบอย่าง

ชัดเจน 
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3. ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่ 2.16 ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของส านัก 

4. ควรบรรจุวาระการประชุมด้านประกันคุณภาพในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก เพ่ือสามารถ
ติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง 

5. ควรติดตามกิจกรรมในแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค
ในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวท างแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้น จนสามารถ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ รวมจ านวน 1 ตัวบ่งชี้บังคับ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้บังคับ 1   ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์  ดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม

เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน              3.00 4.00 4.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 5 5 3.00 

 

4.00 4.00   

 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 1) มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ 
2. ควรบันทึกกระบวนการจัดท าขั้นตอน การทบทวน ติดตาม ประเมินและปรับปรุง เป็นหลักฐานใน

รายงานการประชุม 
 



 

ภาคผนวกภาคผนวก  
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ภาคผนวก 

 

ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

2.  ค าสั่งแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

   -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

  3.  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 
 

กรรมการ

2551 2552 2553 2553

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปงีบประมาณ N/A 5

2 1.1 ข้อ 3-5  จ านวนตัวบง่ช้ีของแผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณท้ังหมด ตัวบง่ช้ี 28

3     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต

4     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการวิจัย

5     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 6

6     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4

7     - ตัวบง่ช้ีตามภารกิจหลัก 9

8     - ตัวบง่ช้ีอ่ืนๆ 9

9  จ านวนตัวบง่ช้ีของแผนปฏบิตัิงานประจ าปท่ีีบรรลุเป้าหมาย ตัวบง่ช้ี 20

10     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต

11     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการวิจัย

12     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5

13     - ตัวบง่ช้ีการสนบัสนนุตามพันธกิจด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3

14     - ตัวบง่ช้ีตามภารกิจหลัก 5

15     - ตัวบง่ช้ีอ่ืนๆ 7

16 1.1 ข้อ 8  จ านวนข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

หนว่ยงานท้ังหมด

ข้อ

17  จ านวนข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

หนว่ยงานท่ีน าไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเปน็เอกลักษณ์ของ

สถาบนั

ข้อ ปกีารศึกษา

19 2.1  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท้ังหมด โครงการ/

กิจกรรม

ปกีารศึกษา 9 2

20 2.2  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการท่ีมีการส ารวจความพึงพอใจ โครงการ/

กิจกรรม

ปกีารศึกษา 9 2

21  ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามในโครงการนั้นๆ

ค่าคะแนน

เฉลี่ย

229.32 357.98

22  ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน 53 81

23 2.3  ระบบความส าเร็จของการใหบ้ริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ

ข้อ ปกีารศึกษา 3 4

24  จ านวนบคุลากรที่เปน็นกัวิจัยทั้งหมด คน

25  จ านวนนกัวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน

ผลการด าเนินงาน

ส านัก/สถาบัน

ข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับ KPI

รอบปีของการ
เก็บข้อมูล

รายการช่อง หน่วย

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก
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กรรมการ

2551 2552 2553 2553

77  จ านวนบคุลากรทั้งหมด คน ปกีารศึกษา 25 26.5

78  จ านวนบคุลากรที่ลาศึกษาต่อ 0 0.5

79 3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานและผู้บริหารทกุระดับของ

หนว่ยงาน

ข้อ ปกีารศึกษา N/A 4

80       -  จ านวนคร้ังของการจัดประชุมบคุลากรทั้งหนว่ยงาน คร้ัง

81 3.2  การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ข้อ ปกีารศึกษา 2 3

82 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปกีารศึกษา N/A 4

83 3.3 ข้อ 2       -  จ านวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ อาคารสถานที)่ ที่วิเคราะหแ์ละระบไุว้

เร่ือง 6

84       -  จ านวนความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของหน่วยงาน ที่

วิเคราะหแ์ละระบไุว้

85       -  จ านวนความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์

และระบไุว้

86       -  จ านวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่วิเคราะหแ์ละระบไุว้

87       -  จ านวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะหแ์ละระบไุว้

88       -  จ านวนความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ที่วิเคราะหแ์ละ

ระบไุว้

3

89 3.4  ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ ปกีารศึกษา N/A 3

90 3.5  จ านวนบคุลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพ คน ปกีารศึกษา 25 26.5 0

91       -  ในประเทศ 21 25.5

92       -  ต่างประเทศ 4 1

93  งบประมาณส าหรับพัฒนาบคุลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท

94 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการ

ประจ าสถาบนัแต่งตั้ง

คะแนน 

(เทยีบจาก

คะแนนเตม็ 5)

ปกีารศึกษา

95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปงีบประมาณ 7 7

96  รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน บาท ปงีบประมาณ 21,518,258.15 18,881,944.98

97       -  เงินงบประมาณ 11,184,777.05 10,116,407.80

98       -  เงินรายได้ 10,333,481.10 8,765,537.18

99  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,800.00 14,400.00

100  งบด าเนนิการทั้งหมด โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 21,575,577.67 20,361,223.91

101  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหนว่ยงาน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  21,691,001.16 23,753,686.03

102  เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 3,076,734.97 -1,126,231.04

103  สินทรัพย์ถาวร  37,730,956.30 35,189,323.81

104 4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการใหบ้ริการที่มีการวิเคราะหต์้นทนุต่อหนว่ย ปงีบประมาณ 3 18

105  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการใหบ้ริการทั้งหมด 4 18

รายการช่อง หน่วย

โครงการ/

กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

ส านัก/สถาบัน

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ

ข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับ KPI

รอบปีของการ
เก็บข้อมูล
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กรรมการ

2551 2552 2553 2553

106 5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปกีารศึกษา N/A 5

107 5.1 ข้อ 3  จ านวนตัวบง่ช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหนว่ยงาน ตัวบง่ช้ี ปกีารศึกษา

108 5.1 ข้อ 5  จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนนิงานที่ใช้ผลจากการประกันคุณภาพภายใน

 เพ่ือใหผ้ลการด าเนนิงานตามตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน มีการ

พัฒนาขึ้นจากปกี่อนหนา้

โครงการ ปกีารศึกษา

109  จ านวนตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน ตัวบง่ช้ี

110  จ านวนตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน ที่มีผลการด าเนนิงานพัฒนาขึ้น

จากปกี่อนหนา้

ตัวบง่ช้ี

111 5.1 ข้อ 9  จ านวนแนวปฏบิตัิที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่

หนว่ยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ช่ือเร่ือง ปกีารศึกษา

112 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน ปกีารศึกษา

113 6.1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน ข้อ ปงีบประมาณ 4 4

รายการช่อง หน่วย ผลการด าเนินงาน

ส านัก/สถาบัน

ข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับ KPI

รอบปีของการ
เก็บข้อมูล

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

145 

 

2. ค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ 

- คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

 

148 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
พูนพัชรี 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติต่อบุคลากรประจ า 

อภินันท์ 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อภินันท์ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

นภัสมน/อัจฉรา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับ

ของส านัก/สถาบัน (สกอ. 7.1) 

ประธานฯ 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
สุมลฑา 

3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง พูนพัชรี  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร สุมลฑา 

3.5 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้ง

ในประเทศหรือต่างประเทศ 

สุมลฑา 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ วิไล 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย วิไล 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พูนพัชรี 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน   ฐิตวดี 

  




