


 
 

 
 

ค ำน ำ 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขึ้นตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2540     เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ ในระดับ

ต่าง ๆ  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว   และได้มีการพัฒนางานด้านการประกัน

คุณภาพของหน่วยงานมาโดยตลอด 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุ นการเรียนการสอน  การวิจัย 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทุกระบบการศึกษาและสังคม

ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายด้าน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึง

ได้จัดท ารายงานการป ระเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 (Self-Assessment Report-SAR) ตามตัวบ่งชี้

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด โดยแสดงผลการด าเนินงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในปีการศึกษา 

2554  และวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด   เพื่อรองรับการตรวจสอบและ ประเมินภายในระดับ

ส านัก ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2555  

 จากการประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2555 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้

จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ ขึ้น โดยเพิ่มเติมข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

รายงานการประเมินคุณภาพ ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ 

ของบุคลากรใ นส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   และ ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน )  และ 

เจ้าหน้าที่ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สละเวลาเพื่อบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อ

ซักถามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การจัดท ารายงานการป ระเมิน

ตนเอง และรายงานการประเมิ นคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ลงชื่อ ................................................. 

           (นางเปรมปรีดิ์  บุญรังษี) 

  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
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บทน า : หน้า [1] 

 

 

 

 

 

 

     ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีพันธกิจหลักใน การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน /การบริหารจัดการ  

โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึง

ผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ส านักฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด จ านวน 12 ตัว

บ่งชี้   ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ส านักฯ มผีลการประเมินในภาพรวม    ได้คะแนนเฉลี่ย  4.63  อยู่ในระดับ

ดีมาก   ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี

ที ่

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.55 4.55 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

5 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5.00 

3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร

ทุกระดับของหน่วยงาน 

7 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 

 

บทน า 

บทสรุปผู้บริหาร 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทน า : หน้า [2] 

 

ตัวบ่งช้ี

ที ่

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ

วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

92.45 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5.00 

 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี

ที ่

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 4.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 4.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 

4 4.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทน า : หน้า [3] 

  

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน มีจุดแข็ง 5 ข้อ และจุดอ่อน 7 ข้อ ซึ่งส านักได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

 

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจได้อย่างเหมาะสม 

1. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 

และผลักดันให้มีการน าความรู้ ความสามารถท่ีมีไปพัฒนา

งานบริการวิชาการ 

2. มีการกระจายอ านาจการบริหารโดยการมอบหมาย

หน้าที่ไปยังผู้เกี่ยวข้องท าให้การปฏิบัติงานในทุกด้าน

มีความคล่องตัว 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรผู้บริหารระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็น

การเตรียมความพร้อมในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารใน

อนาคต  

3. บุคลากรวิชาชีพได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้บุคลการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ น าความรู้ที่

ได้มาพัฒนา ปรับปรุงงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 

4. มีระบบ ควบคุม ติดตาม การรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ 

4. ผู้บริหารน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานด้าน

การเงินไปวิเคราะห์ และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

5. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในการ
ด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ 

5. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานวิธีการพัฒนาการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. ระยะเวลาในการรายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ไม่เหมาะสมส่งผลให้ไม่
สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการจัดท า
แผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

1. ควรรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
ก่อนการจัดท าแผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป  
 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

2. ควรก าหนดระบบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานให้ชัดเจน และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนดไว้ 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทน า : หน้า [4] 

 

จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

3. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในแต่
ละตัวบ่งชี้ 

3. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในแต่ละตัวบ่งชี้ 

4. ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในบางหน่วยงานและ
บุคลากรไม่เห็นความส าคัญในการวางแผนการ
ด าเนินงานและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

4. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  
 

5. ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในด้าน
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในด้าน
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา 
บุคลากร 

6. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

7. ไม่มีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน และ
การจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอผู้บริหาร  

7. ควรประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน และการจัดท า
รายงานผลการปรับปรุงเสนอผู้บริหาร 
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ส านักหอสมุด   ก าแพงแสน    เดิมเป็นหนํวยงานขึ้นกับส านักหอสมุด     มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์  เมื่อเริ่มเปิดบริการใช๎ชื่อวํา ห๎องสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน สังกัดงานห๎องสมุดสาขา เปิด

บริการพร๎อมกับการเริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่   12  พฤศจิกายน  2522      

เพ่ือเป็นแหลํงข๎อมูลทางวิชาการแกํ   นิสิต   อาจารย์   นักวิชาการ   บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รวมถึงหนํวยงานภายนอก และบุคคลทั่วไปอีกด๎วย ตํอมาเม่ือปี พ.ศ. 2537   ได๎ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง 

ก าแพงแสน  

อาคารหอสมุดหลังแรก  กํอสร๎างโดยใช๎เงินกู๎ธนาคารโลกใช๎เวลากํอสร๎าง 1 ปี พื้นที่ 

อาคาร 2,739.92 ตารางเมตร เอกสารสิ่งพิมพ์ของห๎องสมุดเน๎นด๎านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข๎องจัดซื้อด๎วย

เงินกู๎ธนาคารโลก   เชํนกัน  ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ  7,000    เลํม    วารสารประมาณ  300  

รายการ พิจารณาคัดเลือกโดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดรุณา สมบูรณกุล  และ  Mr. R. J. Blanchard ซึ่งเป็น

ผู๎เชี่ยวชาญและเป็นผู๎อ านวยการของหอสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เมืองเดวิส     นอกจากนี้ยังได๎แบํง

สิ่งพิมพ์สํวนหนึ่งมาจากส านักหอสมุด  บางเขนด๎วย เมื่อเริ่มเปิดบริการมีบุคลากร 6 คน ประกอบด๎วย

บรรณารักษ์  2  คน เจ๎าหน๎าที่ 2 คน (ยืมตัวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์   1  คน) นักภารโรง 2 คน และนิสิต

ชํวยงานห๎องสมุด   5  คน มีที่นั่งอํานหนังสือประมาณ 500  ที่นั่ง ให๎บริการผู๎ใช๎ประมาณวันละ 400 คน  เปิด

บริการถึงเวลา 19.30 น. 

อาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2  มีพ้ืนที่  6,820  ตารางเมตร ตํอเชื่อมกับอาคารเดิมท่ีนั่ง  

1,400  ที่นั่ง  สามารถรองรับการเพิ่มจ านวนสิ่งพิมพ์ได๎  200 ,000  เลํม  โสตทัศนวัสดุ  และวัสดุ

อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ  20,000  รายการ  มีห๎องประชุมส าหรับจัดกิจกรรมห๎องสมุด 

 

 

บทท่ี 1 

ข๎อมูลพื้นฐาน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
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พัฒนาการของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ด าเนินอยํางตํอเนื่องทั้งด๎านงานบริหารและ 

งานบริการ  งานจัดการทรัพยากรห๎องสมุด    อาคารสถานที่และการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในงานห๎องสมุด   

พ.ศ.  2534  เริ่มใช๎คอมพิวเตอร์ในงานห๎องสมุด 

พ.ศ.  2536  ให๎บริการสืบค๎นข๎อมูลจากฐานข๎อมูลส าเร็จรูปทางการเกษตร 

พ.ศ.  2539  ของบประมาณและออกแบบอาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2 

พ.ศ.  2540  เริ่มบริการสืบค๎นสิ่งพิมพ์ของห๎องสมุดด๎วยระบบห๎องสมุด 

อัตโนมัติ 

พ.ศ. 2540 – 2542    กํอสร๎างอาคารหอสมุดกลาง  หลังที่  2 

พ.ศ.  2542   เริ่มใช๎ระบบยืม – คืน  อัตโนมัติ  ภาคต๎น  ปีการศึกษา  2542 

เปิดใช๎อาคารหลังใหมํ  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2542  

พ.ศ. 2543  ให๎บริการแหลํงการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นห๎องสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแตํปี พ .ศ. 2540  โดย

ใช๎ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติรํวมกับส านักหอสมุด  บางเขน  ห๎องสมุดคณะและวิทยาเขต รวมทั้งห๎องสมุด

มหาวิทยาลัยอื่นๆได๎จากหน๎าจอคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด ใช๎ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติในการยืม – คืนสิ่งพิมพ์    

มีแหลํงการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน สื่อ –โสตมัลติมีเดีย ห๎องปฏิบัติการภาษา ห๎องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  และ

อินเทอร์เน็ต  เป็นต๎น 

 ในด๎านโครงสร๎างการบริหารจัดการ  เมื่ออาคารหอสมุดกลางหลังที่   2   เปิดด าเนินการเมื่อ

ปี  พ .ศ. 2542  นั้นได๎มีการขยายงานโดย  มีการจัดแบํงภารกิจออกเป็น  5  งาน  คือ  งานพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริการสารสนเทศ  งานบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์  งานเทคโนโล ยีสารสนเทศและ

แหลํงการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และงานบริหารและธุรการ   

 ตํอมาเม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ์  2548  สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได๎มีค าสั่งจัดตั้ง

ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  โดยประกอบด๎วยฝ่ายตําง  ๆ  จ านวน  4  ฝ่าย  ดังนี้   

1.   ฝ่ายบริหารและธุรการ   

2.   ฝ่ายบริการ 

3.   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

4.   ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
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 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ไว๎ดังนี้
   ปรัชญา/ปณิธาน                                                                            

เชื่อมโยงความรู๎สูํการศึกษา  กํอภูมิปัญญา  สร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 

   วิสัยทัศน์   

เป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้นน าทางด๎านการเกษตรในแถบภูมิภาค 

ตะวันตก และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  ภารกิจ  

1. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 

  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือการบริการสารสนเทศท่ีตรงตามความต๎องการ และเหมาะสมตํอการเรียนการ  

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหา 

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

  พันธกิจ   

มุํงพัฒนาและให๎บริการสารสนเทศ ด๎วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์
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 เอกลักษณ์ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

“ บริการเป็นเลิศ ” 

 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ส านึกดี มํุงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี 

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

ค าอธิบาย  

 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง  คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 

ส านึกดี (Integrity) หมายถึง  มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

มํุงม่ัน (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุํง
ผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและในการปฏิบัติใดๆ 

สร๎างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู๎ใฝ่รู ๎มีความขวนขวายแสวงหาความรู๎ มี
ความสามารถในการสร๎างมูลคําและคุณคําจากความรู๎มีการสร๎างนวัตกรรม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรํวมมือรํวมใจ รู๎จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และ

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด๎านตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 

 

 

 

 

1.3 เอกลักษณ์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการระบบงานห๎องสมุด 

 

ผลผลิต  1. ทรัพยากรสารสนเทศทางการเกษตรที่ครอบคลุมทุกด๎าน 

  2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

  3. เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร๎อมรองรับการให๎บริการ 

  4. การบริการที่สร๎างความประทับใจ  

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบ 

1. ร๎อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทางเกษตร 3 ฝ่ายพัฒนาฯ 

2. เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแตํรับทรัพยากรสารสนเทศและน า

ออกให๎บริการ 

16 ฝ่ายพัฒนาฯ 

3. คําใช๎จํายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตํอจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทํา (บาท:คน) 

639.28 ฝ่ายบริหารฯ 

4. ร๎อยละของจ านวนงบประมาณที่จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทาง

การเกษตรตํองบประมาณท่ีจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 

60 ฝ่ายพัฒนาฯ 

5. สัดสํวนจ านวนหนังสือตํอนิสิตทั้งหมด 13 ฝ่ายพัฒนาฯ 

6. ระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านตําง ๆ ของห๎องสมุด   4 ฝ่ายบริการ 

- ด๎านทรัพยากรสารสนเทศ 4 ฝ่ายพัฒนาฯ 

- ด๎านเทคโนโลยีการให๎บริการ 4 ฝ่ายเทคโนฯ 

- ด๎านการประชาสัมพันธ์ 4 ฝ่ายเทคโนฯ 

- ด๎านกระบวนการ / ขั้นตอนการให๎บริการ 4 ฝ่ายบริการ 

- ด๎านบุคลากรที่ให๎บริการ 4 ฝ่ายบริหารฯ 

 

1.4 แผนงานปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบ 

7. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายใน

ห๎องสมุดท่ีให๎บริการ 

5 ฝ่ายเทคโนฯ 

8. ศักยภาพของระบบฐานข๎อมูลที่ห๎องสมุดพัฒนา 2 ฝ่ายเทคโนฯ 

9. จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 8 ฝ่ายบริการ 

10. จ านวนงานที่ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 1 ผอ. 

11. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของข๎อมูลในฐานข๎อมูล   360 ฝ่ายเทคโนฯ 

 

กลยุทธ์หลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1. พัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศให๎มี

ความรวดเร็ว ทันตํอ

ความต๎องการของ

ผู๎ใช๎บริการ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

โครงการจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

พัฒนากระบวนการ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศให๎มีความ

กระชับ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

ฝ่ายพัฒนาและ

จัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 . พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให๎มีความทันสมัย และการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

                 การให๎บริการ และกลุํมเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศให๎มี

คุณภาพและทันสมัย 

เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการ

สามารถเข๎าถึง

สารสนเทศได๎อยําง

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1.โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการให๎บริการ 

1. โครงการจัดหาโปรม

แกรมป้องกันไวรัส 

2. โครงการปรับปรุง

ห๎องฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ 

3. โครงการปรับปรุง

ฐานข๎อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

2. การพัฒนาชํอง

ทางการ

ประชาสัมพันธ์ให๎มี

ความหลากหลาย  มี

ขําวสารที่เป็น

ปัจจุบันและทันสมัย 

เข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย

ได๎อยํางรวดเร็ว 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

1. โครงการจัดท า

วิดีทัศน์แนะน า

ส านักหอสมุด 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3. สร๎างงานบริการที่กํอให๎เกิดความประทับใจแกํผู๎ใช๎บริการ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1. มีการพัฒนาการ

ให๎บริการเชิงรุกเพ่ิม

มากขึ้น  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริการ

เชิงรุก 

1. โครงการแจ๎งกํอนจําย 

2. โครงการเลํมนี้ฉันชอบ 

3. โครงการหนังสือส ารอง 

4. โครงการน าสํงหนังสือ 

ฝ่ายบริการ 
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มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

2. การส ารวจความ

พึงพอใจในการ

ให๎บริการเพื่อน ามา

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานในด๎าน

ตําง ๆ  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการวิจัย

สถาบัน(เกี่ยวกับการ

ส ารวจความพึง

พอใจของ

ผู๎รับบริการ)  

1. โครงการวิจัยสถาบัน

(เกี่ยวกับการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู๎รับบริการ 

ฝ่ายบริการ 

 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและปฏิบัติงาน 

    1.1 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ (กิจกรรม) 

 

3 

2. โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ 

    2.1 จ านวนการจัดพิมพ์แผํนพับแนะน าห๎องสมุด 

 

1,500 

    2.2  การด าเนินโครงการเป็นไปตามก าหนดเวลา เดือน ส.ค. 

3. โครงการแจ๎งกํอนจําย 

    3.1 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

 

3.5 

4. โครงการหนังสือส ารอง 

     4.1 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 

 

4 

     4.2 จ านวนการส ารองหนังสือ 60 

5. โครงการน าสํงหนังสือ  

    5.1 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

 

70 

6. โครงการวิจัยสถาบัน 

    6.1 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

4 

    6.2 ร๎อยละของการได๎รับแบบสอบถามกลับคืน 75 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สํงเสริม สนับสนุนการการพัฒนางานบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 

ผลผลิต 

 1. กิจกรรมการบริการวิชาการภายใน  

 2. กิจกรรมการบริการวิชาการภายนอก 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการท าการวิจัย 8  ฝ่ายบริการ 

2. ร๎อยละการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการท างานวิจัย 75 ฝ่ายบริการ 

3. จ านวนกิจกรรมที่ให๎บริการวิชาการและวิชาชีพแกํสังคม/ชุมชน 2 ฝ่ายเทคโนฯ 

4. ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการภายนอก 85 ฝ่ายเทคโนฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 1. สํงเสริมการให๎บริการวิชาการแกํชุมชน  

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1.1 การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการท่ี

สนับสนุน เป็น

ประโยชน์ตํอการ

เรียนการสอน และ

การวิจัยของวิทยา

เขตก าแพงแสน

ภายใน 

 1. โครงการบริการ

วิชาการสนับสนุน

การวิจัยและการ

เรียนการสอน  

 

1. โครงการเผยแพรํการรู๎

สารสนเทศ 

2. โครงการห๎องสมุดของเรา 

3. โครงการความรู๎นอก

ต ารา 

 

ฝ่ายบริการ 

 

 

 

 

 

1.2 การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการท่ี

ถํายทอดองค์ความรูํ

สูํชุมชนภายนอก

วิทยาเขต 

 1. โครงการถํายทอด

บริการวิชาการสูํ

ชุมชน  

1. โครงการถํายทอดความรู๎

สูํชุมชนโดยการศึกษาดูงาน

และจัดฝึกอบรม 

(เงินงบประมาณแผํนดิน) 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 
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ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 

    1.1 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ (คน) 

 

1,100 

    1.2 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม)  4 

    1.3 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 4.2 

    1.4 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ร๎อยละ)  70 

2. โครงการห๎องสมุดของเรา 

    2.1 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ  

 

4.5 

    2.2 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ (คน) 1,000 

3. โครงการความรู๎นอกต ารา 

     3.1 ระดับคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 

 

4 

     3.2 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ร๎อยละ) 70 

4. โครงการถํายทอดความรู๎สูํชุมชนโดยการศึกษาดูงาน 

     4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ (โครงการ) 

 

4 

     4.2 จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ (คน) 160 

     4.3 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ (ร๎อยละ) 80 

     4.4 ร๎อยละของผู๎เข๎ารับบริการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ร๎อยละ) 75 

     4.5 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตํอ

ประโยชน์จากการบริการ  (ร๎อยละ) 

75 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สร๎างคน สร๎างงาน แบบ 

มืออาชีพ และผลักดันการเติบโตแบบองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ตามหลักการของ

การประกันคุณภาพ 

ผลผลิต 

 1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

4. องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบ 

1.  ภาวะผู๎น าของคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน และผู๎บริหารทุก

ระดับของหนํวยงาน 

ระดับ 4 ฝ่ายบริหารฯ 

2.  ระบบ และกลไกการเงินและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ  ระดับ 7 ฝ่ายบริหารฯ 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 5 ฝ่ายบริหารฯ 

4.  ระบบบริหารความเสี่ยง  ระดับ 4 ฝ่ายบริหารฯ 

5.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 

ระดับ 5 ฝ่ายบริหารฯ 

6.  ร๎อยละบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาตรงตามสายอาชีพ 80 ฝ่ายบริหารฯ 

7.  ระบบการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 ฝ่ายบริหารฯ 

8. ระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านตําง ๆ ของห๎องสมุด 

ด๎านอาคารสถานที่ กายภาพ ภูมิสถาปัตย์ 

4 ฝ่ายบริหารฯ 

9. การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎  ระดับ 3 ฝ่ายบริหารฯ 

10. จ านวนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในหนํวยงาน 4 ฝ่ายบริหารฯ 
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กลยุทธ์หลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 1 . พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช๎ระบบธรรมาภิบาล 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาระบบ

ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 

ถูกต๎อง โปรํงใส และ

มีประสิทธิภาพใน

หนํวยงาน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

1.2 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการแบบมี

สํวนรํวมและสํงเสริม

การท างานเป็นทีม  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

1. โครงการ Ideas do 

it  

2. โครงการสัมมาฑิฐิ 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

1.3 พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

งบประมาณให๎มี

ประสิทธิภาพ 

 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

1.4 สํงเสริมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาให๎เข๎าสูํ

ระบบงานประจ า 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการสํงเสริม

ระบบประกันคุณภาพ  

 

1. โครงการสํงเสริม

ระบบประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

1.5 สํงเสริมให๎

หนํวยงานภายในน า

ระบบการบริหาร

ความเสี่ยงเป็น

เครื่องมือในการ

บริหารจัดการ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

ความเสี่ยงภายใน

หนํวยงาน 

1. โครงการบริหาร

ความเสี่ยงภายใน

หนํวยงาน 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 . ปรับปรุงระบบและกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

2.1 ปรับปรุง

โครงสร๎างอัตราก าลัง

ให๎เหมาะสมเพื่อ

แก๎ปัญหาจ านวน

บุคลากรไมํเพียงพอ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

1. การปรับปรุง

โครงสร๎างอัตราก าลัง 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

2.2 วางแผนการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลอยํางเป็น

ระบบ ครอบคลุมทุก

ขั้นตอน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากร  

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานในด๎านตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

3.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศในด๎าน

ตําง ๆ ให๎มี

ประสิทธิภาพ 

ถูกต๎อง พร๎อมใช๎งาน  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบัติงาน  

1. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบัติงาน  

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

3.2 พัฒนากายภาพให๎

สวยงาม มีบรรยากาศท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู๎ 

และการปฏิบัติงาน 

จัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งาน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

ส านักหอสมุด กพส.  

 

1. โครงการพัฒนา

ส านักหอสมุด กพส.  

 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให๎เกิดการเรียนรู๎ในองค์กร 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

4.1 จัดท าแผนการ

จัดการความรู๎ และ

สนับสนุนให๎มีการ

ด าเนินการตามแผน

ที่ก าหนด 

4.2 สํงเสริมการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ในหนํวยงาน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการสํงเสริม

การเป็นองค์กรแหํง

การเรียนรู๎ 

 

1. โครงการสํงเสริม

การเป็นองค์กรแหํง

การเรียนรู๎ 

 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

  

ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โครงการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาล 

     1.1 กระบวนการงานที่ได๎รับการพัฒนาปรับปรุง (กระบวนงาน) 

 

2 

2. โครงการ  “Ideas Do It” 

     2.1 จ านวนบทความที่เข๎ารํวมประกวด (บทความ) 

 

4 

     2.2  จ านวนเรื่องท่ีได๎รับการพัฒนาตามข๎อเสนอแนะ (เรื่อง) 5 

3. โครงการสัมมาฑิฐิ 

     3.1  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม (ครั้ง) 

 

4 

4. โครงการสํงเสริมระบบประกันคุณภาพ 

     4.1 ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในจัดโครงการ (ร๎อยละ) 

 

100 

5. โครงการบริหารความเสี่ยงภายในหนํวยงาน 

     5.1 ร๎อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (ร๎อยละ) 

 

90 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

6. โครงการพัฒนาบุคลากร 

     6.1 ร๎อยละของบุคลากรได๎รับการพัฒนาตรงตามสายอาชีพ (ร๎อยละ) 

 

80 

     6.2 จ านวนผลงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงหลังจากเข๎ารับการพัฒนา (ผลงาน) 4 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 

     9.1 จ านวนฐานข๎อมูลด๎านการบริหารจัดการ (ระบบ) 

 

2 

8. โครงการพัฒนาส านักหอสมุด กพส. 

     8.1 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการด๎านอาคารสถานที่ กายภาพ ภูมิสถาปัตย์  

(ร๎อยละ) 

 

80 

9. โครงการสํงเสริมการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

     9.1 ร๎อยละความส าเร็จของแผนการจัดการความรู๎ (ร๎อยละ) 

 

50 

     9.2 จ านวนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (กิจกรรม) 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ สํงเสริม สนับสนุน และถํายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

ภูมิปัญญาไทยคํานิยมที่ดีและถูกต๎อง  

ผลผลิต 

 1. กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขตก าแพงแสน 

 3. นิสิตมีสํวนรํวมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หนํวยงานจัด 13 ฝ่ายบริหารฯ 

2. ร๎อยละของจ านวนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หนํวยงาน

เข๎ารํวมกับหนํวยงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

75 ฝ่ายบริหารฯ 

3. ร๎อยละของบุคลากรเป้าหมายที่เข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขตก าแพงแสน/หนํวยงานภายนอก 

70 

 

ฝ่ายบริหารฯ 

4. จ านวนนิสิตที่เข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของส านักฯ 500 ฝ่ายบริหารฯ 

5. ร๎อยละกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่นิสิตเข๎ารํวมตํอ

กิจกรรมกิจกรรมท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

76.92 ฝ่ายบริหารฯ 
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กลยุทธ์หลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและ  

                คํานิยม  

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยํอย ผู๎รับผิดชอบ 

1. จัดโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีให๎บุคลากร

และนิสิตเข๎ารํวม

กิจกรรมอยําง

สม่ าเสมอ 

2. สนับสนุนให๎

บุคลากรของ

หนํวยงานเข๎ารํวม

กิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของ

วิทยาเขต

ก าแพงแสน  

3. ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมให๎

นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรม

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับ

ส านักหอสมุด 

แผนงานท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการ

เทิดพระเกียรติ

ราชวงศ ์

 

 

 

2. โครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1. โครงการเทิดพระเกียรติ

ราชวงศ ์

2. โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 
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ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โครงการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

     1.1 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 

 

7 

     1.2 จ านวนนิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ (คน) 350 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     2.1 จ านวนกิจกรรม (กิจกรรม) 

 

6 

     2.2 จ านวนนิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ (คน) 150 

 

 

 



ล าดับที่ แผนงาน โครงการ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย

ตัวช้ีวดั

แผ่นดิน เงินรายได้

10 1 บริหารจัดการ โครงการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน พนูพชัรี ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเส่ียง 90

10 2 บริหารจัดการ โครงการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาล วไิล ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 กระบวนการงานที่ได้รับการพฒันาปรับปรุง 2

บริหารจัดการ โครงการ  “Ideas Do It” อภินันท์ ธ.ค. 53 - ก.พ. 54 จ านวนบทความที่เขา้ร่วมประกวด 4 5,000.00
จ านวนเร่ืองที่ได้รับการพฒันาตามขอ้เสนอแนะ 5

10 4 บริหารจัดการ โครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ พนูพชัรี ธ.ค. 53  - ส.ค. 55 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมในจัด

โครงการ

100 20,000.00

10 5 บริหารจัดการ โครงการสัมมาฑิฐิ อทุุมพร / 

พนูพชัรี

ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 จ านวนกจิกรรม 4  -

10 6 บริหารจัดการ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การปฏิบติังาน อภินันท์ ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 จ าวนวนฐานขอ้มูลด้านการบริหารจัดการ 2

10 7 บริหารจัดการ โครงการส่งเสิรมการเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ สุมลฑา ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ 50 20,000.00 

จ านวนกจิกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4

10 3

งบประมาณสอดคล้อง

กับแผน

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

 มก.ที…่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ฝ่ายบริหารและธุรการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 



ล าดับที่ แผนงาน โครงการ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย

ตัวช้ีวดั

แผ่นดิน เงินรายได้

10 8 บริหารจัดการ โครงการพฒันาบคุลากร สุมลฑา ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 ร้อยละของบคุลากรได้รับการพฒันาตรงตามสาย

อาชพี

80

จ านวนผลงานท่ีมีการพฒันาปรับปรุง / จ านวน

ผลงานท่ีเกดิจากการได้รับพฒันาบคุลากร

4

10 9 บริหารจัดการ โครงการพฒันาส านักหอสมุด กพส. ไชโย ธ.ค. 53  - ส.ค. 54 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการด้านอาคาร

สถานท่ี ภายภาพ ภูมิสถาปตัย์

80 70,000.00

10 10 ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการเทดิพระเกยีรติราชวงศ์ วไิล พ.ย. 53  - ส.ค. 54 จ านวนกจิกรรม 7 30,000.00

จ านวนนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 350

10 11 ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ฐิตวดี พ.ย. 53  - ส.ค. 54 จ านวนกจิกรรม 6 30,000.00

จ านวนนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 150

งบประมาณสอดคล้อง

กับแผน

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

 มก.ที…่



แผ่นดิน เงินรายได้

10 1 บริหารจัดการ มัสยา ม.ค. -15 ส.ค. 54 ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจ 4 20,000.00

ร้อยละของการได้รับแบบสอบถามกลับคืน 75

3 2 บริการวชิาการ โครงการหอ้งสมุดของเรา มัสยา ธ.ค. 53 - 15 ส.ค. 54 ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 4.5 30,000.00

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 1000

3 3 บริการวชิาการ โครงการเผยแพร่การรู้สารสนเทศ อฉัรา ธ.ค. 53 - 15 ส.ค. 54 จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 1100 20,000.00

จ านวนกจิกรรม 4

ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 4.2

ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์

70

10 4 บริการวชิาการ โครงการแจ้งกอ่นจ่าย ดารุณี มิ.ย. 54 - 15 ส.ค. 54 ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 3.5 5,000.00

10 5 บริการวชิาการ โครงการหนังสือส ารอง ดวงกมล ธ.ค. 53 - 15 ส.ค. 54 ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ 4 30,000.00 

จ านวนการส ารองหนังสือ 60

โครงการวจิัยสถาบนั(เกีย่วกบัการส ารวจความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ)

งบประมาณสอดคล้อง

กับแผน

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

มก.ที…่

เป้าหมาย

ตัวช้ีวดั

ตัวช้ีวดัระยะเวลาทีด่ าเนินการผู้รบัผิดชอบ

โครงการ

โครงการล าดับ

ที่

แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ฝ่ายบริการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 



แผ่นดิน เงินรายได้

3 6 โครงการความรู้นอกต ารา นภัสมน ม.ค.-มี.ค.54 ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ 4 20,000.00 

ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์

70

10 7 บริหารจัดการ โครงการน าส่งหนังสือ มัสยา ธ.ค. 53 - 15 ส.ค. 54 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 70  -

งบประมาณสอดคล้อง

กับแผน

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

มก.ที…่

เป้าหมาย

ตัวช้ีวดั

ตัวช้ีวดัระยะเวลาทีด่ าเนินการผู้รบัผิดชอบ

โครงการ

โครงการล าดับ

ที่

แผนงาน



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

แผ่นดิน เงินรายได้

10 1 บริหารจัดการ โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

บริการและปฏิบติังาน

จักริน ม.ค.  - ก.ค. 54 จ านวนกจิกรรมท่ีด าเนินการ 3 210,000.00

10 2 บริหารจัดการ โครงการประชาสัมพนัธท์รัพยากรสารสนเทศ นภพล ม.ค.  - ก.ค. 54 จ านวนรายการ / ขา่วสาร ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ 30 17,000.00

8 3 บริการวชิาการ โครงการถา่ยทอดความรู้สู่ชมุชนโดยการศึกษาดูงาน นภพล ม.ค. - ก.ค. 54 จ านวนโครงการบริการวชิาการ 4 600,000.00

จ านวนผู้เขา้รับบริการ 160

ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการมใหบ้ริการ

80

ร้อยละของผู้เขา้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 75

ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการท่ีรับบริการ

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์จากการบริการ

75

งบประมาณสอดคล้อง

กับแผน

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

มก.ที…่

เป้าหมาย

ตัวช้ีวดั

ตัวช้ีวดัระยะเวลาทีด่ าเนินการผู้รบัผิดชอบ

โครงการ

โครงการล าดับ

ที่

แผนงาน



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 1 : หน๎า [28] 

 

บทสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อด าเนินการ

ในด๎านการบริหารงานของส านักฯ ให๎เป็นไปตามเป้าหมายของแผน จึงได๎ท าการประเมินแผนปฏิบัติ ราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์  9 กลยุทธ์  30 ตัวชี้วัด ซึ่ง

ประกอบด๎วย  21 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 30  ตัวช้ีวัด 

2. บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร๎อยละ 66.67   

    ไมํบรรลุเป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด  

  3. มีโครงการทั้งหมด 21 โครงการ สามารถด าเนินการครบทุกโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 100  

  4. ใน 21 โครงการ มีการก าหนดตัวช้ีวัด  37 ตัวช้ีวัด และบรรลุตามเป้าหมาย 30 ตัวช้ีวัด 

คิดเป็นร๎อยละ 81.08 และไมํบรรลุเป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด  

   

 

ยุทธ์ 
ศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน จ านวน/สถานะ ตัวช้ีวัด 
บรรลุ ไมํ

บรรลุ 
ร๎อยละ ทั้งหมด ด าเนิ

นการ 
ไมํได๎
ด าเนิ
นการ 

ทั้งหมด บรรลุ ไมํ
บรรลุ 

1 3 11 5 6 45.45 6 6 - 8 5 3 
2 1 4 4 - 100 4 4 - 13 11 2 
3 3 10 6 4 60 9 9 - 12 10 2 
4 2 5 5 - 100 2 2 - 4 4 - 

รวม 9 30 20 10  21 21 - 37 30 7 
 

 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 1 : หน๎า [29] 
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 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 1 : หน๎า [30] 

 

 

 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นไปตามท่ี พ .ร.บ.

การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว๎ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึงมีระบบการประกันคุณภาพ(Quality 

Assurance) ที่ได๎จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่ายและใน

ภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยมุํงเน๎นให๎มีการก าหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality 

Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมินผล(Quality Assessment) ทัว่ทั้งองค์กร 

 หลักกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ประกอบด๎วย  

 1.   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

 2.   เกณฑต์ัวบํงชี้การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 3.   กระบวนการในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.   ผู๎บริหารและพนักงานของหนํวยงานทั้งหมดของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 5.   การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหนํวยงานภายใน และระดับส านัก  

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ก าหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว๎โดย

มอบหมายให๎คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นผู๎รับผิดชอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีตัวแทนของหนํวยงานภายในรํวมเป็นคณะกรรมการ พร๎อมทั้งถํายทอดแนวทางการ

ด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพของส านักฯ ไปยังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของแตํละหนํวยงาน และ

บุคลากรที่เก่ียวข๎องตํอไป เมื่อเสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพในทุกรอบปีการศึกษาจะมีการ

ติดตามขอข๎อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ /ประกันคุณภาพท่ี

ได๎รับการตรวจสอบ/ประเมิน เพ่ือน าข๎อมูลและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงอยําง

ตํอเนื่องตามวงจร P-D-C-A ตํอไป 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 



แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30กันยายน 2555) 

กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส านกั จัดสํงแผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินส านัก             
2. ประชุมท าความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินฯ / แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน / ทบทวนมอบหมายผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ี พร๎อมให๎ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 week 
1 

          

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ในระดับฝ่ายและระดับส านกั   week2          
4. รํวมจัดท าฟอร์มการเขียนผลการด าเนินงานตามตัวบํงช้ี    week3         
5. เสนอช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ระดับฝ่าย / ส านัก     week2        
6. รวบรวมข๎อมูลตามตัวบํงช้ีเพื่อท ารายงานการประเมินตนเองระดับฝ่าย             
7. รวบรวมข๎อมูลตามตัวบํงช้ีเพื่อท ารายงานการประเมินตนเองระดับส านัก             
8. ฝ่ายจัดสํงรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554        week1     
9. ประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย         22-25     
10. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายสํงรายงานผลการประเมินฯ         Week2-3    
11. ส านักจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554             
12. ส านัก จัดสํงรายงานการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554         Week4    
13. ประเมินคุณภาพระดับส านัก         28-29    
14. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับ
ส านัก 

          week4  

15. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน           week4  
16. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  week2 week2  week2  week2 week2 week2   week2 
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  โครงสร๎างการบริหารงาน 

 

  โครงสร๎างองค์กร 

  

ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน

หัวหนา๎ส านักงานเลขานุการ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

หัวหนา๎ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการศึกษา

หัวหนา๎ฝ่ายพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหนา๎ฝ่ายบริการ

คณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน

1.6 โครงสร๎างการบริหารงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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  ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการ ประกอบด๎วย 5 งาน ดังนี้ 

  1.1 งานนโยบายและแผน :  มีหน๎าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ ประมวลแผน  พิจารณาเสนอ 

แนะจัดท าค า ของบประมาณรายได๎/แผํนดิน  จัดท าแผนตําง ๆ และการประกันคุณภาพ 

  1.2 งานสารบรรณ :  มีหน๎าที ่ด๎านงานสารบรรณ การรับ - สํงหนังสือราชการ การจัดท า 

ส าเนาเอกสาร แจ๎งเวียน หนังสือราชการ การรํางโต๎ตอบหนังสือราชการ จัดท าประกาศ ค าสั่ง การควบคุม

จัดเก็บ  การค๎นหาเอกสารราชการตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ  งานการประชุม   

  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ : มีหน๎าที่ด๎านงานบริหารบุคคล  การพัฒนาฝึกอบรม  งานทะเบียน

ประวัติ ข๎าราชการ  ลูกจ๎างประจ า  ลูกจ๎างชั่วคราว  พนักงานมหาวิทยาลัย  งานสวัสดิการ  ประกันสังคม   

  1.4 งานคลังและพัสดุ : มีหน๎าที่เก่ียวกับงานด๎านการเงินและบัญชี  และดูแลงานด๎านพัสดุ  

  1.5 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ : มีหน๎าที่ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่ งาน

รักษาความปลอดภัย  งานยานพาหนะ   

 

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด๎วย 5 งาน ดังนี้ 

  2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ :   มีหน๎าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งวัสดุ

ตีพิมพ์ ไมํตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โดยทั้งการจัดซื้อ หรือแลกเปลี่ยน ขอบริจาค รวมถึงการควบคุม 

งบประมาณในการจัดซื้อ 

  2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหน๎าที่ในการจัดหมวดหมูํและลงบันทึกระเบียน 

บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศของเครือขํายห๎องสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  2.3 งานวารสาร :  มีหน๎าที่ในการจัดหาวารสาร ด าเนินการลงทะเบียนรับตัวเลํมวารสาร 

การทวง และจัดท าดรรชนีวารสาร 

  2.4 งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  :   มีหน๎าที่ในการซํอมบ ารุงรักษา 

สิ่งพิมพ์ 

  2.5 งานจัดชั้นและส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ  :  มีหน๎าที่ในการจัดชั้นสิ่งพิมพ์ ส ารวจ 

หนังสือช ารุดและสํงซํอม  ส ารวจทรัพยากร 
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3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ประกอบด๎วย 4 งาน ดังนี้ 

  3.1 งานเทคโนโลยีห้องสมุด :  มีหน๎าที่วางแผนพัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี

ภายใน ส านักหอสมุด และประสานงานการใช๎ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ 

  3.2 งานสื่อการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง :  มีหน๎าที่ด๎านการพัฒนา และ

ให๎บริการ สื่อการศึกษา (โสตทัศนวัสดุ) การให๎บริการแหลํงการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

  3.3 งานสารสนเทศ :  มีหน๎าที่ในการพัฒนาสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือความเป็นห๎องสมุด 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ที่สมบูรณ์แบบ 

  3.4 งานประชาสัมพันธ์  :  มีหน๎าที่ในการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การจัด

กิจกรรมพิเศษ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ รวมถึงการให๎บริการห๎องประชุมและจัดท าเอกสาร เผยแพรํเพื่อ

แนะน าการบริการ 

ตําง ๆ 

 

4. ฝ่ายบริการ ประกอบด๎วย  4  งาน ดังนี้ 

  4.1 งานบริการสารสนเทศ :  มีหน๎าที่ให๎บริการตอบค าถามและชํวยการค๎นคว๎า บริการ

สืบค๎น สารสนเทศ   งานบริการยืมระหวํางห๎องสมุด  

  4.2 งานบริการยืม-คืน :  มีหน๎าที่ให๎บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การจอง หนังสือ

ดํวนแจ๎ง แกํผู๎สั่งหนังสือ และรับรองการปลอดหนี้ 

  4.3 งานหนังสือส ารองและสิ่งพิมพ์พิเศษ :  มีหน๎าที่ให๎บริการเอกสารส ารอง ไว๎เพ่ือใช๎

เฉพาะรายวิชา รวมถึงสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืน ๆ เชํน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุลสาร กฤตภาค 

  4.4 งานฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหน๎าที่บริการสอนการใช๎

ห๎องสมุด และการใช๎ฐานข๎อมูลรวมทั้งจัดโครงการเพื่อสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศด๎วยวิธีการตําง  ๆ  
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ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี 

ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน / รักษาการหัวหน๎าฝ่ายบริการ 

 

 

 

 

 

     นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ 

หัวหน๎าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

                

     นายนภพล  นุชเขียว      นางสาวณัฐชุดา  ธนายุดิษกุล 

หัวหน๎าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

   

 

1.7 รายนามผู๎บริหาร / คณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

1.  รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน    ที่ปรึกษา 

2.   ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ปรึกษา 

3.   ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษา 

4.   หัวหน๎าหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์    ที่ปรึกษา 

     ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.   ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน    ประธานกรรมการ  

6.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์   กรรมการ 

7.    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    กรรมการ 

8.    คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน    กรรมการ 

9.    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน   กรรมการ 

11.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน   กรรมการ 

12.  ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  กรรมการ 

13.  ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  กรรมการ 

14.  ผู๎อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   กรรมการ 

15.  ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  กรรมการ 

16.  ผู๎อ านวยการกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  กรรมการ 

17.   หัวหน๎าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ 

18.   หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

19.   หัวหน๎าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

อ านาจและหน๎าที่ 

1. พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของหนํวยงาน ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. วางระเบียบ และข๎อบังคับภายในหนํวยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตํอ

สภามหาวิทยาลัย 

3. สํงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกํสังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

1.  ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน   ประธานกรรมการ 

2. หัวหน๎าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ 

3. หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

4. นางสาวสุมลฑา  สังใจสม     กรรมการ 

5. หัวหน๎าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจและหน๎าที่ 

1. พิจารณาวางแผนการด าเนินงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน และสอดคล๎องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ด าเนินการบริหารจัดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหนํวยงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
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 โครงการ “84 พรรษา ร๎อยใจรัก อัครศิลปิน ศาสตร์และศิลป์แหํงแผํนดิน” 

   
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เนื่องใน
วโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2555 ภายใต ๎“โครงการ 84 พรรษา 
ร๎อยใจรัก อัครศิลปิน ศาสตร์และศิลป์แหํงแผํนดิน”  โดยจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพทางด๎าน
วรรณกรรม  แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการหนังสือของพํอ การจัดประกวดเรียงความใน
หัวข๎อ “พอใจเทําท่ีมี...ยินดีเทําที่ได๎ และการจัดบรรยายพิเศษ “วิถีเกษตร ... ตามรอยเท๎าพํอ” โดยพันต ารวจ
โท นพคุณ  บ ารุงพงษ์ รองผู๎อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยทรายอันเนื่องมากจากพระราชด าริ   

   การรํวมสืบสานและเผยแพรํ วิถีชีวิต ... ไทย 

 
  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นสํวนหนึ่งในการรํวมสืบสานและเผยแพรํ วิถีชีวิต ... ไทยด า ซึ่งเป็น 
ชุมชนหนึ่งที่มาตั้งรกรากอยูํที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลากวํา 200 ปี ด๎วยการจ าลองวิถีชีวิต
ของชาวไทยด ามาแสดงในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2555 และได๎ถํายทอดศิลปการแสดงของชาว
ไทยด าผํานกิจกรรมตําง ๆ อาทิ การแถลงขําวงานเกษตรก าแพงแสน การแสดงในงานเกษตรก าแพงแสน และ
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่วิทยาเขตก าแพงแสน  

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2554 ที่ส านักภาคภูมิใจ 
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   การบริการวิชาการแกํชุมชน 

   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎เป็นสํวนหนึ่งในการรํวมพัฒนาสังคม ด๎วยการน าองค์ความรู๎

ของห๎องสมุดไปรํวมพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอก าแพงแสน และชุมชนใกล๎เคียง ผํานการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 

การบริการจัดห๎องสมุด และการศึกษาดูงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554 น าเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 40 คน ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนม

วังน้ าเย็น จ ากัด  จังหวัดสระแก๎ว  

    

 
วันที่ 28-30 กันยายน 2554 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ
ห๎องสมุดอัตโนมัติ UlibM กับมาตรฐานสากลการจัดเก็บ ให๎กับครูของ
โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 9 บวร ของวิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 
30 คน และศึกษาดูงานห๎องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก 

 

วันที่ 18 เมษายน 2555 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการจัด
ห๎องสมุดให๎กับสถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม  
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   การท านุบ ารุงพระศาสนา 

   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎รํวมท านุบ ารุงพระศาสนา ปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดีของ

พุทธศาสนิกชนให๎กับนิสิต โดยการน านิสิตรํวมท าความสะอาดพุทธสถาน วัดหลักเมตร อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม และการฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา ในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา  
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   งบประมาณ 

 -  ข๎อมูลงบประมาณทั้งหมดของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจําย คงเหลือ รายรับ รายจําย คงเหลือ รายรับ รายจําย คงเหลือ 

งบประมาณแผํนดิน 11,184,777.05 11,184,777.05 0 10,116,407.80 10,116,407.8

0 

0 9,871,282.58 9,871,282.58 0 

งบประมาณเงินรายได๎ 10,333,481.10 7,256,746.14 3,076,734.9

6 

8,765,537.18 9,891,768.22 (1,126,231.04) 16,576,670.23 7,893,135.28 8,683,534.9

5 

รวม 21,518,258.15 18,441,523.19 3,076,734.9

6 

18,881,944.98 20,008,176.0

2 

(1,126,231.04) 26,447,952.81 17,764,417.86 8,683,534.9

5 

 
-  ข๎อมูลการเงินและงบประมาณของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 

รายรับทั้งหมดของหนํวยงาน 21,518,258.15 18,881,944.98 26,447,952.81 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,032,156.52 1,279,141.00 520,925.11 

คําใช๎จํายทั้งหมดของหนํวยงาน โดยไมํรวมครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานที่และที่ดิน 

17,941,742.49 19,924,962.12 17,708,777.86 

คําใช๎จํายด๎านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และท่ีดิน 499,780.70 83,213.90 55,640.00 

คําใช๎จํายและมูลคําในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,032,156.52 1,279,141.00 520,925.11 

คําใช๎จํายเพื่อพัฒนาบุคลากร 290,657.00 219,752.00 102,891.00 

คําใช๎จํายที่ใช๎ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์

สารสนเทศ 

22,181,781.86 23,836,899.93 21,237,720.52 

เงินเหลือจํายสุทธิ 11,749,118.47 10,249,846.97 20,027,621.30 

สินทรัพย์ถาวร 38,730,965.38 35,189,323.81 31,731,914.88 

 

1.9 ข๎อมูลสถิต ิ
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-  รายรับ-รายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจําย (บาท) 

แหลํงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจําย ประมาณการรายจําย 

1. งบประมาณแผํนดิน 9,871,282.58 1. งบบุคลากร 6,195,467.88 

2. งบประมาณเงินรายได๎  2. งบด าเนินงาน 10,352,573.77 

     รายได๎คําบ ารุงห๎องสมุด 15,690,600.00 3. งบลงทุน 55,564.00 

     รายได๎จากการ

บริหารงาน 

397,727.35 4. งบอุดหนุน 472,665.36 

     รายได๎สนับสนุนจาก 

มก. 

488,342.88 5. งบอ่ืนๆ 688,070.85 

รวมประมาณการรายรับ 

(บาท) 

26,447,952.81 รวมประมาณการรายจําย 

(บาท) 

17,764,417.86 

 

   จ านวนบุคลากร 

 -   ข๎อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 

1.  นักวิจัย - - 

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 35 35.5 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมํรวมลาศึกษาตํอ) 34 35.5 

4.  บุคลากรลาศึกษาตํอทุกประเภท  1 - 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตํอ) 35 35.5 

 หมายเหตุ :  1. นายนิธิกร พันยุโดด ต าแหนํง ชํางเครื่องคอมพิวเตอร์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2555 

       2. นายไชโย  สิงห์โตทอง ต าแหนํงชํางเทคนิค เข๎าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 
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 -  ข๎อมูลบุคลากร ให๎นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหนํงทาง
วิชาการ  
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
ต าแหนํงทางวิชาการ บุคลากรไมํรวมลา บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวม

ลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 10 9 9    10 9 9 

-  ไมํมีต าแหนํงทาง

วิชาการ 

24.5 24 25.5  1  24.5 25 25.5 

-  ช านาญการ 6          

-  ช านาญการ 7          

-  ช านาญการ 8 1 1 1    1 1 1 

-  เชี่ยวชาญ 9          

-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10          

รวมทั้งหมด 35.5 35 35.5  1  35.5 35 35.5 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ ากวําระดับปริญญาตรี 15 14 14.5    15 14 14.5 

-  ระดับปริญญาตรี 9.5 10 11  1  9.5 11 11 

-  ระดับปริญญาโท 11 10 10    11 10 10 

-  ระดับปริญญาเอก          

รวมทั้งหมด 35.5 34 35.5  1  35.5 35 35.5 
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ล า

ดับ 

ระยะเวลาการ

ท างาน 

 คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหนํงทางวิชาการ (คน) 

<ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

(คน) 

ไมํมีต าแหนํงทาง

วิชาการ 

ช านาญ

การ 

เชี่ยว 

ชาญ 

รวม 

(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 5 11 10  26 25 1  26 

2 6-9 เดือน 1    1 1   1 

3 น๎อยกวํา 6 เดือน          

4 ลาศึกษาตํอ          

5 รวมทั้งหมด 6 11 10  27 26 1  27 

6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 

5.5 11 10  26.5 25.5 1  26.5 

 

-  จ านวนบุคลากรเข๎ารํวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หนํวยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดู

งาน 

อ่ืนๆ รวม 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 10 7 9 5 31 

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 5 3 3 6 17 

ฝ่ายบริการ 3 4 2 3 12 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 3 1 4 3 11 

รวม 21 15 18 17 71 
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1.9.3 ข๎อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจหลักของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

  ข๎อมูลจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากร 
จ านวนทรัพยากร 

หนํวยนับ 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

หนังสือภาษาไทย 73,701  75,078 เลํม 
หนังสือภาษาตํางประเทศ  27,711  28,216 เลํม 
วิทยานิพนธ ์ 51,906  53,453 เลํม 
ปัญหาพิเศษ  5,994  7,166 เลํม 
วารสารภาษาไทย  948  960 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาตํางประเทศ  731  733 ชื่อเรื่อง 
จุลสาร  4,445  6,387 รายการ 
มอก. และ มกอช. 2,016  2,016 รายการ 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย   14 12 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภาษาตํางประเทศ  4 4 ชื่อเรื่อง 
นิตยสาร  18 17 ชื่อเรื่อง 
ฐานข๎อมูลที่รํวมกับ สกอ.  13 16 ฐาน 
ฐานข๎อมูลที่รํวมกับ ส านักหอสมุด  
บางเขน 

23 21 ฐาน 

ฐานข๎อมูลที่ส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน บอกรับ 

2 2 ฐาน 
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    ข๎อมูลสถิติการให๎บริการยืม-คืน   

รายการ จ านวน 
บริการยืม 

หนังสือทั่วไป (รายการ) 48,472 
วิทยานิพนธ์ (รายการ) 4,190 
หนังสือส ารอง (รายการ) 600 
ปัญหาพิเศษ (รายการ) 473 
โสตทัศนวัสดุ (รายการ) 178 
มอก. จุลสาร (รายการ) 25 
หนังสืออ๎างอิง  (รายการ) 4 
นวนิยาย  (รายการ)      12,018 
CD ROM หนังสือ (รายการ) 239 

บริการยืมระหวํางห๎องสมุด (รายการ) 
ให๎บริการยืมตัวเลํม (รายการ) 
        - ภายใน มก. (รายการ) 
        - ภายนอก มก.(รายการ) 

185 
183 
   2 

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

280 
280 
  0 

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

63 
46 
17 

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

46 
36 
10 

บริการห๎องศึกษาค๎นคว๎า (ครั้ง) 
ห๎องศึกษาค๎นคว๎ากลุํม (ครั้ง) 2,841 
บริการห๎องศึกษาเดี่ยว (ครั้ง) 1,562 
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รายการ จ านวน 
บริการอ่ืน ๆ  

บริการใจดี..ให๎ยืม : รํมกันฝน (ครั้ง) 57 
บริการใจดี..ให๎ยืม : ยืมกระเป๋าผ๎า (ครั้ง) 421 

 

  สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ จ าแนกตามคณะวิชา 

หนํวยงาน 
จ านวน (ครั้ง) 

หนังสือ นวนิยาย สื่อโสตฯ ห๎องอําน
หนังสือ 

รํม/ 
กระเป๋าผ๎า 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 15,959 3,370 45 1,021 78 
คณะวิศกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 6,163 2,587 5 989 15 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,936 965 5 728 42 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 6,307 1,348 6 437 93 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 552 107 0 52 1 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,468 765 3 83 25 
บัณฑิตวิทยาลัย 9,348 930 86 146 110 
หนํวยงานอื่น ๆ 11,266 1,946 28 947 114 

 

  สถิติการใช๎วารสาร  

วารสารภาษาไทย (เลํม) วารสารตํางประเทศ (เลํม) 
ฉบับปีปัจจุบัน ฉบับลํวงเวลา ฉบับปีปัจจุบัน ฉบับลํวงเวลา 

1,525 622 16 11 
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 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 ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช๎สอย 

ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  มีพื้นท่ีและอาคารที่ท าการ  ให๎บริการและดูแลบ ารุงรักษา   

จ านวน 46,112  ตารางเมตร  หรือ 28 ไรํ 3 งาน  28 ตารางวา แบํงเป็น  

อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  มีพ้ืนที่  2,739.92  ตารางเมตร สามารถรองรับ 

ผู๎ใช๎บริการประมาณ 500  ที่นั่ง ภายในได๎จัดให๎มีบริการ ตําง ๆ ดังนี้  

- บริการสารสนเทศ     :      ให๎บริการตอบค าถามและชํวยการ ค๎นคว๎า  

บริการสืบค๎นสารสนเทศและบริการยืมระหวําง

ห๎องสมุด เพ่ือให๎ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงสารสนเทศ 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ชั้น 1) 

-  บริการห๎องถํายเอกสาร    : ให๎บริการถํายเอกสารส าหรับ ผู๎ใช๎บริการ 

ส านักหอสมุดเปิดให๎บริการในวันและ เวลา

เดียวกับส านักหอสมุดฯ (ชั้น 1) 

-     บริการหนังสืออ๎างอิง   : ให๎บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ โดยให๎บริการเฉพาะในห๎องสมุด

เทํานั้น (ชั้น 1) 

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช๎สอย 
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-   บริการหนังสือส ารองและ  : ให๎บริการส ารองหนังสือตามรายวิชาที่อาจารย์สั่ง  

         สิ่งพิมพ์พิเศษ       เอกสารที่อาจารย์สั่งให๎ส ารองไว๎เพ่ือใช๎ 

เฉพาะรายวิชารวมถึงสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืน ๆ เชํน 

ปัญหาพิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ จุล

สาร (ชั้น 1) 

- บริการวารสาร   : ให๎บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (ชั้น 2) 

 

อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีต  3 ชั้น  มีพ้ืนที่  6,820  ตารางเมตร ตํอเชื่อมกับอาคารเดิม  

สามารถรองรับผู๎ใช๎บริการประมาณ 1,400  ที่นั่ง ภายในได๎จัดให๎มีบริการ ตําง ๆ ดังนี้ 

- บริการด๎านบริหารและธุรการ  : ประกอบด๎วย งานสารบรรณ งานนโยบายและ

แผน 

งานคลังและพัสดุ งานการเจ๎าหน๎าที่ งานอาคาร

และสถานที่ (ชั้น 1) 

-  บริการยืม-คืน           : ให๎บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  

การจอง การทวง การท าทะเบียนสมาชิก 

หนังสือดํวนแจ๎งแกํผู๎สั่ง หนังสือ และรับรองการ

ปลอดหนี้ (ชั้น 1) 

- บริการหนังสือท่ัวไป    : ภาษาไทยให๎บริการ ณ ชั้น 1   ภาษาอังกฤษ  

และวิทยานิพนธ์ ให๎บริการ ณ ชั้น 2 

- บริการการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  : ให๎บริการสื่อการศึกษาการเรียนรู๎ด๎วย 

ตนเอง ประกอบด๎วยบริการ โสตทัศนูปกรณ์ 

บริการอินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย(ชั้น 3) 

-  บริการห๎องอํานหนังสือ   : ณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ให๎บริการทั้ง ห๎องอําน 

หนังสือเดี่ยวและห๎องอํานหนังสือกลุํม 
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- บริการห๎องประชุม   : ณ ชั้น 2 และ 3 ให๎บริการห๎องประชุม และ 

ห๎องสัมมนาที่พรั่งพร๎อม ไปด๎วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยสามารถรองรับผู๎เข๎ารํวมสัมมนาได๎กวํา 

200 คน 

 

  

 พ้ืนที่สนามและสวน  มีพ้ืนที่ 36,552.08 ตารางเมตร ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ 

โดยในด๎านหน๎าอาคารจัดให๎จุดส าหรับนั่งอํานหนังสือ และพักผํอนหยํอนใจ  รวมไปถึงการติดตั้งจุดกระจาย

สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถสืบค๎นข๎อมูลด๎วยระบบอินเตอร์เน็ตจากภายนอกห๎องสมุดอีก

ด๎วย 
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  ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดสรรงบประมาณทั้งในสํวนของงบประมาณแผํนดิน                      

และงบประมาณรายได๎ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ค๎นคว๎าวิจัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได๎ด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ แยกเป็น 3 กลุํม ดังนี้ 

1) วัสดุตีพิมพ์ ได๎แกํ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 

2) โสตทัศนวัสดุ ได๎แกํ ซี-ดีรอม วีดิทัศน์ 

3) ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณแผ่นดิน  

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน จ านวนเงิน 
วารสารตํางประเทศ (รายการ) 67 2,856,385.32 
หนังสือตํางประเทศ (รายการ) 31 79,477.20 
ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฐาน)  -  - 

รวม 2,935,862.52 

 

 

บทท่ี 2 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
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การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณรายได้ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน จ านวนเงิน 
หนังสือภาษาไทย (เลํม) 584 182,366.70 
หนังสือตํางประเทศ (เลํม) 473 936,285.75 
วารสารภาษาไทย (รายการ) 96 63,128.49 
วารสารตํางประเทศ (รายการ) 97 1,114,857.18 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร (รายการ) 380 95,362 
โสตทัศนวัสดุ (รายการ) 162 39,783.75 

รวม 2,431,783.87 
 

2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได๎ด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ให๎บริการในห๎องสมุด ดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะห์หมวดหมูํทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้  

  1) หนังสือภาษาไทย  1,464 เลํม 

  2) หนังสือภาษาอังกฤษ    667 เลํม 

  3) วิทยานิพนธ์   1,818 เลํม 

  4) ปัญหาพิเศษ     602 เลํม 

  5) โสตทัศนวัสดุ        1,153 รายการ 

 2.2 การจัดท าดรรชนีวารสารภาษาไทย 2,000 รายการ 

  2.3 การเสริมความแข็งแรงของตัวเลํมสิ่งพิมพ์ใหมํกํอนออกให๎บริการ  (โดยการเจาะสัน เย็บเลํม 

และติดสันด๎วยสติ๊กเกอร์ใส) 

   1) สิ่งพิมพ์ใหมํเข๎าเลํม จ านวน  912  เลํม 

   2) สิ่งพิมพ์ซํอมบ ารุง   จ านวน 686 เลํม 

   3) การเย็บเลํมวารสาร 

    - วารสารภาษาไทย  จ านวน 151 เลํม 

   -  วารสารภาษาตํางประเทศ จ านวน 437 เลํม 
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 3. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ในปีการศึกษา 2554 นี้ มีผู๎เข๎าใช๎บริการส านักหอสมุด ก าแพงแสน จ านวน 150,146 คน 220,768 
ครั้ง แบํงเปน็ ผู๎ใช๎บริการภายใน จ านวน 143,808 คน 188,051 ครั้ง และบุคคลภายนอก จ านวน 6,338 คน 32,717 
ครั้ง โดยมีการให๎บริการทรพัยากรสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 

3.1 บริการสารสนเทศ    

1) บริการตอบค าถามและชํวยค๎นคว๎า  

       ให๎บริการตอบค าถามและชํวยการค๎นคว๎า แกํนิสิต บุคลากร และบุค คลทั่วไป จ านวน 581 

ค าถาม นอกจากนี้ยังมีบริการตอบค าถามผํานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน lib.kps@ku.ac.th   

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริการ  lib.kps.services@ku.ac.th รวมถึงการตอบข๎อสงสัยผํานทางสังคมออนไลน์ 

โดยผํานทาง Face book โดย Face book ของฝ่ายบริการคือ http://www.facebook.com/lib.kps  

     2) บริการยืมระหวํางห๎องสมุด   

     เป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่อให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห๎องสมุดอ่ืนๆ 

ได๎  โดยผู๎ใช๎บริการสามารถขอใช๎บริการยืมหนังสือฉบับจริงหรื อขอถํายส าเนาเอกสารจากห๎องสมุดอ่ืนทั้ง

ภายในประเทศและตํางประเทศท่ีมีเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต๎องการ    โดยมีสถิติการให๎บริการดังนี้ 

  - ให๎บริการยืมตัวเลํม จ านวน 185  เลํม 
  -  ขอบริการยืมตัวเลํม  จ านวน  280  เลํม   
   -  ให๎บริการถํายเอกสาร  จ านวน  63  รายการ 
  -  ขอบริการถํายเอกสาร  จ านวน  46  รายการ    

  3.2 บริการยืม-คืน  

  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ได๎อ านวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎บริการในการยืม – คืน  ยืมตํอ  

และจองทรัพยากรสารสนเทศ  จัดท าบัตร สมาชิก จัดให๎มีบริการห๎องศึกษาค๎นคว๎า   ทั้งห๎องศึกษาเดี่ยว จ านวน 12 

ห๎อง และห๎องศึกษากลุํม จ านวน 17 ห๎อง  นอกจากนี้ยังจัดให๎มีบริการยืมกระเป๋าผ๎าส าหรับใสํหนังสือ และรํมส าหรับ

กันแดด-ฝน ส าหรับนิสิต และบุคลากร  

  3.3 บริการวารสาร 

  ให๎บริการวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตํางปร ะเทศ   ฉบับปัจจุบันและฉบับ ลํวงเวลา  

จ านวน 2,174 ครั้ง 
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  3.4 บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ  

  บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ  ได๎แกํ   ปัญหาพิเศษ มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสินค๎าเกษตร

และอาหารแหํงชาติ จุลสาร 

  3.5 บริการสื่อการศึกษา  

   - บริการโสตทัศนูปกรณ์  จ านวน  4,190 ครั้ง    

   - บริการโสตทัศนวัสดุ  จ านวน   148 ครั้ง    

   - บ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุ  จ านวน    2 ครั้งตํอปี 
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  ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

 1.  การบริการวิชาการภายใน 

  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการรู๎สารสนเทศและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ดังนี้ 

 1.1 โครงการห๎องสมุดของเรา 

โครงการห๎องสมุดของเรา จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนและกํอให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศ

อยํางเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหลากหลายรูป ทั้งนี้เพื่อกํอให๎เกิดนิสัยรักการอําน อันจะ

น าไปสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิตแกํนิสิต บุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  

โครงการจะประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย  5 กิจกรรมดังนี้ 

 1) กิจกรรมปิดเทอมนี้มีหนังสือเป็นเพื่อน เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นิสิตได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ในชํวงปิดภาคการศึกษา ซึ่งโดยปกติส านักหอสมุด ก าแพงแสนไมํอนุญาตให๎นิสิตยืมหนังสือได๎ในชํวงเวลา
ดังกลําว กิจกรรมนี้จะให๎นิสิตยืมหนังสือได๎ในชํวงระหวํางปิดภาคการศึกษา อันจะสํงผลตํอการเรียนรู๎ของนิสิตตล อด
ระยะเวลาดังกลําว และมีการใช๎หนังสืออยํางเต็มประสิทธิภาพ โดยผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจะต๎องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษาถัดไป และลงชื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว๎ โดยด าเนินกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 3-10 
ตุลาคม 2554 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 266 คน ยืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวน 1,261 รายการ และครั้งที่ 2 วันที่ 12-19 
มีนาคม 2555 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 210 คน ยืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวน 1,174 รายการ   

2) กิจกรรมเล่มนี้ฉันชอบ  กิจกรรมที่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตแนะน าหนังสือที่ตนเองชื่น
ชอบ และประทับใจ หรือหนังสือที่นําสนใจให๎กับบุคคลอื่น ซึ่งกํอให๎เกิดความสนใจในการอํานตํอไป โดยฝ่ายบริการจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์นิสิต บุคลากร และอาจารย์และท าการเผยแพรํข๎อมูลที่ได๎ผํานทางเว็บไซต์ และป้ายประกาศของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยด าเนินกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม – วันที่  12 กันยายน 2554 มี
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 128 และครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันที่ 12 มีนาคม 2555 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 239 คน  
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3) กิจกรรมตอบค าถามพาเพลิน  เป็นการตอบค าถามตํางๆ

เกี่ยวกับกิจกรรมของห๎องสมุดที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให๎นิสิตและบุคลากร
สนใจในกิจกรรมที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสนจัดขึ้น ท าให๎ผู๎ใช๎ได๎รู๎จัก
บริการ อาคารสถานที่ และกิจกรรมที่ส านักฯ โดยมีของรางวัลให๎กับ
นิสิตผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  โดยด าเนินกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 
สิงหาคม – วันที่ 16 กันยายน 2554 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 89 คน และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 13 มีนาคม 2554 มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 139 คน  

 
 

4) กิจกรรมใจดีให้ยืม  เป็นการให๎บริการยืมสิ่งของตํางๆ
นอกเหนือจากบริการสิ่งพิมพ์แกํผู๎ใช๎ห๎องสมุด เชํน รํม กระเป๋าส าหรับใสํ
หนังสือ และการยืมห๎องส าหรับอํานหนังสือเฉพาะกลุํมผู๎ใช๎ ทั้งนี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแกํผู๎ใช๎ที่เข๎ามาใช๎บริการ  โดยได๎ด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2554 
 
 

 
 

  5) กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน  เป็นกิจกรรมที่แนะน าหนังสือที่มีอยูํ
แล๎วอยูํในส านักหอสมุด ก าแพงแสน มาจัดแสดง หรือแนะน าให๎ผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุด 
โดยการจัดแสดงแยกออกจากการแสดงหนังสือใหมํ หนังสือบางเลํมมีการใช๎น๎อย 
เพราะเม่ือหนังสือเข๎าไปอยูํในชั้นจะท าให๎หาตัวเลํมยาก โดยด าเนินกิจกรรม 5 ครั้ง 
จัดแสดงหนังสือจ านวน 180 เลํม 
 

 

1.2 โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 
โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ เพ่ือเผยแพรํการเรียนรู๎ และการแสวงหาสารสนเทศให๎กับ

ผู๎ใช๎ของห๎องสมุดทั้ง อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  โดยแบํงเป็น 

2 กิจกรรมยํอยดังนี ้
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1) กิจกรรมแนะน าห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

(Library Tour) เป็นกิจกรรมที่แนะน าส านักหอสมุด ก าแพงแสน

ให๎กับนิสิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 ได๎รู๎ถึงอาคารสถานที่ 

บริการตํางๆที่ส านักหอสมุดฯจัดให๎มี รวมถึงพ้ืนฐานในการค๎นหา

ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดผํานOPAC โดยจัดเมื่อปีการศึกษา

ภาคต๎น 2554 ระหวํางวันที่ 20 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม2554  

 
2) กิจกรรมแนะน าฐานข้อมูล  เป็นกิจกรรมการแนะน า

ฐานข๎อมูลที่บอกรับ และมีการฝึกปฏิบัติการสืบค๎นข๎อมูล โดยเชิญ
วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทนจ าหนําย โดยจัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการสืบค๎นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให๎อาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ในปีการศึกษา 2554 ได๎ด าเนินจัด
กิจกรรมทั้งหมด 7 ครั้ง 
 

1.3 โครงการความรู๎นอกต ารา 
โครงการความรู๎นอกต ารา จัดขึ้น เพ่ือให๎นิสิต บุคลากรและอาจารย์ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ได๎แสวงหาความรู๎จากแหลํงความรู๎ที่อยูํนอกเหนือจากการเรียน
การสอน และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน าและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันตํอไป ประกอบกับเป็นอีกหนึ่งชํองทาง
ในการเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎  และสร๎างแรงจูงใจในการเข๎าใช๎ห๎องสมุดมากยิ่งขึ้น  โดยจัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษในหัวข๎อ  Learn English From All Around โดยคุณสุผจญ   กลิ่นสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายแกํนิสิตและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น. -
20.00 น. ณ ห๎องประชุม อาคาร 2 ชั้น3 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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1.4 โครงการห๎องสมุดพบผู๎ใช๎ 

 กิจกรรมห๎องสมุดพบผู๎ใช๎   เป็นกิจกรรม
ที่บรรณารักษ์  หรือวิทยากรจากบริษัทท่ีบอกรับฐานข๎อมูล
ออนไลน์  พบผู๎ใช๎ตามคณะหรือสถานที่อ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการ
แนะน าบริการของห๎องสมุด  และการสืบค๎นฐานข๎อมูลออนไลน์
ตํางๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการสืบค๎นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให๎กับ
อาจารย์  บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

 2. การบริการวิชาการภายนอก 

 2.1 โครงการถํายทอดความรู๎สูํชุมชนโดยการศึกษาดูงาน  

  โครงการถํายทอดความรู๎สูํชุมชนโดยการศึกษาดูงาน จัดขึ้นภายใต๎โครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความรู๎จาก
ประสบการณ์จริง รวมถึงการน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํออาชีพ และการด ารงชีวิตในปัจจุบันของ
ชุมชนโดยรอบวิทยาเขตก าแพงแสน โดยในรอบปีการศึกษาท่ีผํานมา ได๎จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 

  - วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554 น าเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จ านวน 40 คน ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด  จังหวัดสระแก๎ว  

    - วันที่ 28-30 กันยายน 2554 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ 
UlibM กับมาตรฐานสากลการจัดเก็บ ให๎กับครูของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 9 บวร ของวิทยาเขตก าแพงแสน 
จ านวน 30 คน และศึกษาดูงานห๎องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

   2.2 โครงการเปิดห๎องสมุดสูํชุมชน  
   ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการจัดห๎องสมุดให๎กับสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555  
 

 

 

 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 2 : หน้า [59] 

 

 

 ภารกิจด้านการบริหารจัดการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 นอกเหนือจากภารกิจหลัก ทั้ง 2 ด๎าน ดังที่กลําวมาแล๎วนั้นส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ด าเนินการ 
และพัฒนาในสํวนของการบริหารจัดการในด๎านตําง ๆ และรํวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการ 
   1.1 ด๎านการบริการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎พัฒนาปรับรูปแบบการให๎บริการของ
ส านักฯ โดยค านึงถึงความสะดวกของผู๎ใช๎บริการ ดังนี้ 

  1) บริการแจ๎งกํอนจําย เป็นกิจกรรมที่อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ใช๎บริการโดย
การแจ๎งก าหนดคืนหนังสือลํวงหน๎า 2 วัน ผํานE-mail ส าหรับผู๎ที่ลงชื่อเข๎ารํวมโครงการ ในปีการศึกษา 2554 มี
ผู๎สนใจเข๎ารํวมโครงการจ านวน 605  คน ซึ่งฝ่ายบริการได๎ให๎บริการแจ๎งกํอนจํายแกํผู๎ใช๎ผําน E-mail จ านวน 1,994
ครั้ง  

  2) บริการ หนังสือส ารอง  จัดขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนหนังสือส ารองให๎มีเนื้อหาและ
จ านวนที่สอดคล๎องกับการเรียนการสอนของอาจารย์ และรายวิชาที่สอนอยูํในวิทยาเขตก าแพงแสน อีกท้ังเป็นการ
เพ่ือเพ่ิมการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ก าแพงแสนให๎เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทางหนึ่ง โดยส ารวจความ
ต๎องการหนังสือส ารองของอาจารย์  คัดเลือกและจัดซื้อหนังสือส ารองตามความประสงค์ของอาจารย์จัดซื้อ เตรียมตัว
เลํม ให๎เลขเรียกหนังสือ ในระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ  (Acquisition & Catalog Module) และจัดท ารายชื่อหนังสือ
ส ารองในระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ (Course Reserve)  

  3) บริการน าสํงหนังสื อ เป็นบริการเชิงรุกที่ฝ่ายบริการได๎เห็นถึงความส าคัญที่จะ
ตอบสนองความต๎องการสารสนเทศของอาจารย์และบุคลากรได๎อยํางรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก  
และเพ่ิมชํองทางในการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ซึ่งสมาชิกไมํต๎องไปยืม- คืน  
ด๎วยตนเอง  เ พียงรอรับหนังสือที่  คณะ /ส านัก/สถาบันภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ในปีการศึกษา  2554  ฝ่าย
บริการได๎ให๎บริการน าสํงหนังสือแกํอาจารย์และบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ านวน  9 คน และให๎บริการน าสํงหนังสือทั้งหมด  20  เลํม 

   4) บริการแปลเอกสารจัดขึ้นเพ่ือให๎นิสิต บุคลากรและอาจารย์ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ที่ต๎องการแปลเอกสาร  ได๎รับความสะดวกและเพ่ิมชํองทางในการขอใช๎บริการ   
โดยรับเอกสารจากผู๎ใช๎ที่ต๎องการแปล  ทั้งการแปลจากภาษาตํางประเทศเป็นภาษาไทยหรือการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาตํางประเทศ  และด าเนินการจัดสํงเอกสารดังกลําวให๎กับนักแปลเอกสาร  
    5) บริการแจ๎งกํอนจําย เป็นกิจกรรมที่จัดท าข้ึนเพื่อเป็นการแจ๎งก าหนดคืนหนังสือ

ลํวงหน๎า 2 วัน ผําน E-mail เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ใช๎บริการ และแจ๎งขําว กิจกรรม การเปิด- ปิด 

บริการของส านักหอสมุด 
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  1.2 ด๎านการบริหารจัดการทั่วไป ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ ด าเนินการและพัฒนางาน
ด๎านการบริหารจัดการทั่วไปในสํวนตําง ๆ เพ่ือให๎ระบบสนับสนุนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  1) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการท างานให๎เกิดความคลํองตัว 
โดยน าโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access มาใช๎ในการพัฒนากระบวนงานจัดท าข๎อมูลส าหรับการควบคุมวัสดุ 
และควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ  
    2) การพัฒนาพื้นที่บริเวณด๎านหน๎าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ด าเนินการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณด๎านหน๎าอาคาร โดยปลูกหญ๎าและปลูกต๎นไม๎เพ่ือให๎เกิดความรํมรื่นยิ่งขึ้น พร๎อมทั้งจัดหาซุ๎ม
ศาลา และท่ีนั่งเพ่ิมเติม 
    3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด าเนินการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
     -  ความเข๎าใจในตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 มีผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 20 คน 
     -  แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2555 มีผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 9 คน 
     -  กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 มีผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 13 คน 
     - การบริหารจัดการเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 มีผู๎เข๎ารํวม
ทั้งสิ้น 11 คน 
    4) การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ด าเนินการจัดท าคูํมือประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2555 ให๎สอดคล๎องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต๎ความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
โดยมีการจัดท าเลํมสํงให๎ทุกหนํวยงานภายในส านักหอสมุด ก าแพงแสน เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
    5) การสร๎างเครือขํายด๎านประกัน
คุณภาพระหวําง 5 มหาวิทยาลัย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ริเริ่มในการ
สร๎างเครือขํายด๎านประกันคุณภาพระหวําง 5 มหาวิทยาลัย ได๎แกํ   1) 
ส านักหอสมุด    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      2) ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    4)   ส านักหอสมุด    มหาวิทยาลัยบูรพา 5) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ โดยได๎จัดประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางการสร๎างเครือขํายด๎านประกันคุณภาพ   เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่   26  เมษายน 2555 เวลา ณ ห๎องประชุม ชั้น 2 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
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 2. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดยฝ่ายบริหารและธุรการได๎จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการสืบสาน 

เผยแพรํ ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และรํวมกิจกรรมของวิทยาเขตก าแพงแสนให๎บรรลุตาม

เป้าหมาย ดังนี้  

 2.1  การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ระหวําง

วันที่ 3-11 ธันวาคม 2554 ได๎จัดโครงการ 84 พรรษา ร๎อยใจภักดิ์ อัครศิลปิน 

ศาสตร์และศิลป์แหํงแผํนดิน ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ .ศ. 2554 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และเชิญชวนให๎

ผู๎รํวมงานเกษตรก าแพงแสนได๎รํวมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  

 2) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีฯ 

ระหวํางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 ได๎จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจ๎าพระบรมราชินีและกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์เพ่ือให๎นิสิต

และผู๎ใช๎บริการรํวมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

    

   3) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องของจิตสาธารณะให๎กับนิสิต โดยการน านิสิตไปพัฒนาและ

ท าความสะอาดบริเวณตําง ๆ ของวัดหลักเมตร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

   4) กิจกรรมปฏิบัติธรรม .. ท าดี ..เพ่ือพํอ ในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา ปีพ.ศ. 2554 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดปฏิบัติธรรม .. ท าดี ..เพ่ือพํอ โดยเชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู๎สนใจ เข๎ารํวมปฏิบัติ

ธรรม สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ๎าอยูํหัวฯ 

   5) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดสถานที่ให๎นิสิตและผู๎ใช๎บริการได๎สงฆ์น้ า

พระพุทธรูป และให๎บุคลากรได๎รํวมรดน้ า ขอพร บุคลากรอาวุโส ของหนํวยงาน เพ่ือรํวมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ที่ดีงามของชาติสืบไป 
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 6) กิจกรรมวันครบรอบวันคล๎ายวันสถาปนาส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน จัดพิธีท าบุญเนื่องในวันสถาปนา ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ครบรอบ 7 ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

 

 

2.2 การเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

ได๎สนับสนุนให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในกิจกรรมท านุบ ารุงของวิทยาเขตก าแพงแสน และ

หนํวยงานภายใน อาทิ  

 1) กิจกรรมปลูกข๎าววันแมํ..เก็บเก่ียววันพํอ ที่วิทยาเขตก าแพงแสน จัดขึ้นเนื่องใน

วันพํอแมํแหํงชาติ  

   2) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รํวมสํงขบวนรถบุปผาชาติและนาง

สงกรานต์ และกํอเจดีย์ทราย รํวมกับหนํวยงานตําง ๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน  

   3) กิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ พิธีหลํอเทียน-ถวายเทียนพรรษา กิจกรรม

ทอดกฐินพระราชทาน  กฐินสามัคคี เป็นต๎น 

   4) กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาหนํวยงาน รํวมวางพวงมาลาเนื่องในวันครบรอบ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตก าแพงแสน รวมไปถึงรํวมงานวันสถาปนาหนํวยงานตําง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 2 : หน้า [63] 

 

 

 

 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี

การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช๎ส าหรับหนํวยงานที่ท า

หน๎าที่สนับสนุนหรือให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ เพ่ือให๎สนองตอบตํอพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได๎

ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  

5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไมํคิดคําคะแนน แตํระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไมํบรรลุเทํานั้น  

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

และมีผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้บังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบํงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

 สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด

สรุปได๎ดังตาราง 2.1 

ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

 

หนว่ยงา

น

กรรมการ หนว่ยงาน กรรมการ หนว่ยงา

น

กรรมกา

ร

หนว่ยงา

น

กรรมการ หนว่ยง

าน

กรรมการ

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั - - 5.00 5.00 4.78 4.78 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 ดี ต้องปรับปรุง

เฉลีย่รวมทกุตวับง่ชี้ของทกุองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.56 4.11 4.78 4.78 4.63 4.30

ผลการประเมิน ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล

การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได๎ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการ

ด าเนินงานที่ต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎ชัดเจน และสอดคล๎องกับปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ๎ามี) ตลอดจนสอดคล๎องกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให๎เห็นถึง

กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมของบุคลากรทุกระดับ มีการถํายทอด

วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่

หนํวยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบํงชี้ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดี  

 สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได๎คุณภาพระดับดี  รายละเอียด

ดังตารางที่ 2.2  

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

4 4

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 4 4

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

7 7

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรในหนํวยงาน และได๎รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหนํวยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของกลุํมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถํายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหนํวยงานไปสูํทุกหนํวยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของ

หนํวยงาน 

  4. มีตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และคําเป้าหมายของแตํละตัวบํงชี้ 

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหนํวยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อยํางน๎อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตํอผู๎บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตํอผู๎บริหาร และคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า

หนํวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนมีผลการด าเนินงาน 7 ข๎อ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน  และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน   โดยเป็น  
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดท า แผนยุทธศาสตร์ในชํวงปี พ .ศ. 2554- 2559  (1.1-1-1) โดยผําน
กระบวนการตําง ๆที่ส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) การทบวนปรัชญา ปณิธาน ของส านัก รวมไปถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  
2) วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในเพื่อสะท๎อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอํอนของส านักฯ และ

สภาพแวดล๎อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น 
3) การก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบํงชี้และคําเป้าหมาย พร๎อมผู๎รับผิดชอบ  
ซึ่งกระบวนการดังกลําวเกิดจากการพิจารณารํวมกันทั้งในสํวนของคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่

เกี่ยวข๎องของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (1.1-1-2)  ซึ่งในการพิจารณาได๎ค านึงถึงความสอดคล๎องกันกับยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ที่ผํานกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล๎องกับ จุดเน๎นของกลุํม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) เรียบร๎อยแล๎ว  

ซึ่งในชํวงแรกของปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนไมํได๎มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก จึงมิได๎น า แผนยุทธศาสตร์ในชํวงปี พ .ศ. 2554-2559 ของส านักฯ เข๎าสูํกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส านัก แตํตํอมาเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2554 จึงได๎น าแผนยุทธศาสตร์ในชํวงปี พ .ศ. 2554-2559 เข๎าท่ีประชุมเพ่ือ ให๎คณะกรรมการประจ าส านัก
พิจารณา (1.1-1-3/1/2554)  

 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
แผนยุทธศาสตร์ในชํวงปี พ .ศ. 2554- 2559 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มีการก าหนดตัวชี้วัด และคํา

เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผน รวมทั้งได๎ก าหนดให๎ฝ่ายงานภายในที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
(1.1-1-1) และผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ ในชํวงปี พ .ศ. 2554-2559 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554ให๎กับบุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในการสัมมาฑิฐิ 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 (1.1-2-1) 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎น าแผนยุทศาสตร์ไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 ซ่ึง

ได๎ระบุรายละเอียดไว๎อยํางชัดเจนให๎เห็นถึงแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลางบประมาณ  และผู๎รับผิดชอบ  ซ่ึง
ครอบคลุมทุกพันธกิจของหนํวยงาน (1.1-3-1) 
 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในชํวงปี พ .ศ. 2554-2559 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน นั้นมีการก าหนดตัวบํงชี้
และเป้าหมายของแตํละตัวบํงชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานแบํงเป็น 2 ระดับ คือ 1) ตัวบํงชี้และเป้าหมาย
ระดับกลยุทธ์ เพ่ือก า กับติดตามความส าเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ 2) ตัวบํงชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อ
ก ากับตรวจสอบดูความลุลํวงในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  (1.1-3-1) โดยมีการน า ตัว
บํงชี้การประเมินคุณภาพภายในถํายทอดลงไปในแตํละยุทธศาสตร์ด๎วย เพื่อให๎การประกันคุณภาพได๎ผสมผสานไปกับ
การท างานปกต ิ

 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มอบหมายให๎ งานนโยบายและแผน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีหน๎าที่ก ากับ

การด าเนินงานแตํละโครงการ /กิจกรรมที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการประจ า ปี โดยได๎มีการจัดท าบันทึกข๎อความ
แจ๎งเตือนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ เป็นประจ าทุกรายไตรมาส (1.1-5-1)  เพ่ือให๎แนํใจวําทุกฝ่ายงานได๎
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ๎วนสมบูรณ์  และในปีงบประมาณ 2554 ได๎ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจตามท่ีก าหนด จ านวน 21 โครงการ (1.1-5-2) 

 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสนด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ วาระพิเศษ เรื่อง ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนว
ทางการแก๎ไขรํวมกัน (1.1-6-1)  

 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
งานนโยบายและแผน ส านักหอสมุด ก าแพงแสนจัดท ารําง รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเ ป้าหมาย 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1.1-5-2) เสนอคณะกรรมการบริหารส า นักหอสมุด ก าแพงแสน 
ในการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554พิจารณา รอบที่ 1 (1.1-7-1)  และ 
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น าเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 (1.1-7-
2/1/2555)  และน าเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2555 (1.1-1-3/1/2555)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

1.1 5 ข๎อ 7 ข๎อ 3 คะแนน 4 คะแนน 7 ข๎อ บรรลุ 8 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในชํวงปี พ.ศ. 2554-2559 

1.1-1-2 1) รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน” 

2) สรุปสาระส าคัญการวิเคราะห์ SWOT ตามพันธกิจ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3) เอกสารการ Ranking  จุดอํอน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ 

4) เอกสารการสรุปผลการ Ranking  จุดอํอน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ 

1.1-1-3/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รํางแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ปี 2554-2559 หน๎า 9 

1.1-2-1 รายงานการจัดสัมมาฑิฐิ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข๎อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1.5-1 บันทึกข๎อความแจ๎งเตือนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ รายไตรมาส  

1.1-5-2 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ วาระพิเศษ เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (จ านวน 2 ฉบับ) 

1.1-7-1 รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554

พิจารณา รอบที่ 1  

1.1-7-2/1/2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

      - ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องรายงานและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 9  

1.1-1-3/1/2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายตัวบํงชี้กลยุทธ์ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

หน๎า 5 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก เป็นองค์ประกอบที่มุํงเน๎นให๎หนํวยงานด าเนินการในสํวนของภารกิจในฐานะที่

เป็นหนํวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 

2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบํงชี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดีมาก  

สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

4.85 4.85

500.7 474.40

110.00 104.00

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้รับบริการ

ข้อ 5 5.00 5.00

2.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมติิทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 4 5.00 5.005 5

4.56 4.55 4.56 จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามไมต่รงกนั

5 5

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั

2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.50 4.55

ตัวบง่ช้ี เปา้หมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  คําเฉลี่ย 4.50 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีโครงการ/กิจกรรมการให๎บริการทั้งหมด 3 โครงการ  

 

โครงการ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

จ ากัด จังหวัดสระแก๎ว 

4.73 40 คน 189.20 

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง

ห๎องสมุดอัตโนมัติ UlibM กับมาตรฐานสากล

การจัดเก็บ วันที่ 28-30 กันยายน 2554 

4.41 30 คน 132.30 

3. โครงการเปิดห๎องสมุดสูํชุมชน ณ สถานพินิจ

และค๎ุมครองเด็กและเยาวชน จ.นครปฐม 

4.48 40 คน 179.20 

รวม 13.62 110 500.70 

 

 ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

      =  500.70 
         110 

 คะแนนที่ได๎ =  4.55 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณคําเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู๎รับบริการได๎เทําไร ถือวําได๎คะแนนเทํานั้น  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 357.98 คําเฉลี่ย 

4.42 

500.70 คําเฉลี่ย 

4.55 

4.42 

คะแนน 

4.55 

คะแนน 

คําเฉลี่ย 

4.50 

บรรลุ 

 

คําเฉลี่ย 

4.50 81 110 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 357.98 คําเฉลี่ย 

4.42 

474.40 คําเฉลี่ย 

4.56  

4.42 

คะแนน 

4.56 คะแนน คําเฉลี่ย 

4.50 

บรรลุ 

 

คําเฉลี่ย  

4.50 81 104 

หมายเหตุ :  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตรงกัน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แบบรายงานผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จังหวัด

สระแก๎ว 

2.1-1-2 แบบรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่องห๎องสมุดอัตโนมัติ 

UlibM กับมาตรฐานสากลการจัดเก็บ วันที่ 28-30 กันยายน 2554 

2.1-1-3 แบบรายงานผลการประเมินโครงการเปิดห๎องสมุดสูํชุมชน ณ สถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก

และเยาวชน จ.นครปฐม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต๎องการของผู๎รับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการให๎บริการที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับบริการ  

  3.  มีการด าเนินการตามแผนการให๎บริการที่ก าหนด 

  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให๎บริการ 

  5.  มีการน าข๎อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให๎บริการในรอบปีตํอไป  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข๎อ 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดย ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการส ารวจความต๎องการของ

ผู๎ใช๎บริการในการคัดเลือกหนังสือเข๎าห๎องสมุด โดยการจัดงานสัปดาห์หนังสือวิชาการประจ าปี มีการประชาสัมพันธ์ 

การจัดงานให๎แกํนักศึกษา อาจารย์  นักวิจัย บุคลากร ในวิทยาเขต ทราบลํวงห น๎ากํอนจัดงาน 1 เดือน มีการส ารวจ

ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ โดยให๎ผู๎เข๎ารํวมงานได๎เสนอรายชื่อหนังสือที่ต๎องการในแบบส า รวจการแนะน าสั่งซื้อ

หนังสือ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการมีสํวนในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (2.2-1-1) 

 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   

 มีการวางแผนการให๎บริการเพื่อให๎ตรงตามความต๎องการ ของผู๎รับ บริการโดยจัดท าแผนการด าเนินงาน

โครงการสัปดาห์หนังสือวิชาการ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแตํละกิจกรรมเพ่ือให๎การจัดกิจกรรมส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ (2.2-2-1) 
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3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด  

มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ โดยน าผลการส ารวจความต๎องการที่ผู๎ใช๎บริการเสนอในแบบส ารวจการ

แนะน าสั่งซื้อหนังสือ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   มาด าเนินการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอในแบบ

ส ารวจการแนะน าสั่งซื้อหนังสือ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน กับฐานข๎อมูลทรัพยากรห๎องสมุด  กรณีตรวจพบวํารายชื่อ

หนังสือที่ผู๎ใช๎บริการเสนอมีให๎บริการในห๎องสมุดแล๎ว จะด าเนินการแจ๎งให๎ผู๎ใช๎ทราบโดยการติดประกาศท่ีบอร์ด

ประชาสัมพันธ์หน๎ าห๎องสมุด (2.2-3-1) หากพบวํายังไมํมีรายชื่อหนังสือที่ผู๎ใช๎บริการเสนอให๎บริการในห๎องสมุด จะ

ด าเนินการพิจารณาจัดซื้อ โดยวิธีการจัดซื้อจะตรวจสอบราคาหนังสือตามรายการที่เสนอทั้งหมดและพิจารณาจัดซื้อ

ตามงบประมาณที่ได๎รับ (2.2-3-2)  ด าเนินจัดซื้อหนังสือตามรายการที่ผู๎ใช๎บริการเสนอ (2.2-3-3)  

 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 

มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการสัปดาห์หนังสือวิชาการ ได๎ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ระดับ

ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีเป้าหมายที่ระดับ 3.5 ผลการประเมินที่ได๎รับจากการจัดโครงการสัปดาห์

หนังสือวิชาการ ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจที่ระดับ 3.83 (2.2-2-1) และจากการที่มีผู๎ใช๎บริการเสนอแนะ

รายชื่อหนังสือทั้งหมด 1,297 รายการ ด าเนินการจัดซื้อ 773 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 59.50 (2.2-4-1) 

 

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได๎รับข๎อเสนอแนะจากการจัดงานสัปดาห์หนังสือวิชาการ คือ 

ควรจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายชํองทา งเพ่ิมข้ึน ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให๎มากขึ้น ควรมี

หนังสือ/ร๎านหนังสือที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมให๎ความรู๎เพ่ิมเติมหรือการจัดนิทรรศการอื่นๆ

ควบคูํไปด๎วย  และจากการที่มีผู๎ใช๎เสนอรายชื่อหนังสือเป็นจ านวนมาก และด๎วยงบประมาณที่มีจ านวนจ ากั ดจึงไมํ

สามารถจัดซื้อหนังสือตามที่มีการเสนอได๎ทั้งหมด จึงมีการของบประมาณการจัดซื้อเพ่ิมข้ึนในรอบปีตํอไป (2.2-5-1), 

(2.2-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 4 ข๎อ 5 ข๎อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข๎อ บรรลุ 5 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ    เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 แบบส ารวจการแนะน าสั่งซื้อหนังสือ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

2.2-2-1 โครงการสัปดาห์หนังสือวิชาการ  

2.2-3-1 รายชื่อหนังสือที่ผู๎ใช๎บริการเสนอมีให๎บริการในห๎องสมุด 

2.2-3-2 ใบเสนอราคาท่ีสั่งซื้อ 

2.2-3-3 รายชื่อหนังสือที่ด าเนินการสั่งซื้อ (ใบเสนอราคา) 

2.2-4-1 ผลการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ 2554 

2.2-5-1 เอกสารค าของบประมาณเงินรายได๎ ปีงบประมาณ 2555  

2.2-5-2 เอกสารค าของบประมาณเงินรายได๎ ปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 2 : หน้า [76] 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในหนํวยงานที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล๎อมด๎านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตํงอยํางมี

ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

  4.  การจัดให๎มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสํงเสริมให๎นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สํวนรํวมอยํางสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมํต่ ากวํา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงาน 5 ข๎อ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข๎องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว๎ในแผนยุทธศาสตร์ โดย
มอบหมายให๎ฝ่ายบริหารและธุรการ เป็นผู๎รับผิดชอบยุทธศาสตร์ดังกลําว และมีก าหนดแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎อง
กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบํงเป็น 1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 14 กิจกรรม 2) 
โครงการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ ประกอบด๎วย 5 กิจกรรม ดังปรากฏในรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประม าณ พ.ศ. 2554 (1.1-5-2) และ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 2555 ได๎
ก าหนดกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 กิจกรรม และกิจกรรมเทิดพระเกียรติราชวงศ์ จ านวน 5 
กิจกรรม (2.3-1-1) โดยในทุก ๆ กิจกรรมที่ด าเนินการผํานมา ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากบุคลากรจากทุกฝ่าย 
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งานในการรํวมจัดกิจกรรมให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าเร็จตามแผนการด าเนินงานอาทิ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โครงการครบรอบวันคล๎ายวันสถาปนาส านักหอสมุด ก าแพงแสน โครงการปฏิบัติธรรม ..ท าดีเพ่ือ
พํอ  โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เป็นต๎น  

นอกจากนี้ ยังได๎เข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตําง ๆ กับทางวิทยาเขตก าแพงแสน อาทิ กิจกรรม
ปลูกข๎าววันแมํเก็บเกี่ยววันพํอ ที่บุคลากรได๎รํวมกันท านาปลูกข๎าวเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่บุคลากรได๎รํวมในขบวนแหํรถบุปผา ชาติ และการแขํงขันกํอ
พระเจดีย์ทราย เป็นต๎น (2.3-1-2) 
 

 2. มีสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน โดย ฝ่ายบริหารและธุรการ ท าหน๎าที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่ ทั้ง
ภายในและกายภาพภายนอก ให๎มีความสวยงาม เอ้ือตํอการปฏิบัติงานและเหมาะส าหรับเป็นสถานที่ในการศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎ส าหรับนิสิต และบุคลากรของวิทยาเขตฯ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ด๎านความปลอดภัย   ก าหนดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คน ดูแลความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของส านักฯ และมีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณตําง ๆ จ านวน 16 จุด มีระบบประตูอัตโนมัติป้องกัน
หนังสือหาย นอกจากนี้ยังมีประตูหนีไฟ ถังดับเพลิง และมีการบ ารุงรักษา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าให๎
อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน (2.3-2-1) 
 ด๎านสุขอนามัย  มีห๎องสุขาที่ถูกสุข อนามัย โดยมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบท าความสะอาด ทั้ง 2 
อาคาร เป็นประจ าทุกวัน พร๎อมทั้งจัดให๎มีน้ ายาล๎างมือทั้งภายในห๎องสุขา และทางเข๎า- ออกส านักฯ ตลอดจนมีการท า
ความสะอาดเชื้อราที่ปะปนอยูํกับหนังสือ และมีการจัดมุมสบายส าหรับพักผํอน เพ่ือผํอนคลายอิริยาบถให๎ กับนิสิต
บริเวณ โถง ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 2 (2.3-2-2) 
   
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
 มีการพัฒนาพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล๎อมบริเวณด๎านหน๎าอาคาร ให๎มีความรํมรื่น เหมาะส าหรับการนั่งพักผํอน มี
การปลูกหญ๎าและต๎นไม๎ ตามนโยบาย Green Campus ของวิทยาเขตฯ และมีการจัดหาศาลา และโต๏ะส าหรับให๎นิสิต 
และบุคลากรใช๎ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎านอกอาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการให๎บริการ (2.3-3-1) 
 
 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริเวณ โถงทางเชื่อม
ระหวํางอาคาร 1-2 ที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ก าหนดให๎เป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมตําง ๆ  
อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให๎นิสิตและบุคลากรได๎รํวมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เพื่อให๎นิสิตและบุคลากรได๎รํวมสรงน้ าพระพุทธเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต๎น (2.3-4-1) 
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 และในการจัดท าค าของบประมาณรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได๎ก าหนดให๎มีการจัดพื้นที่
ส าหรับเป็นลานวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาส านักหอสมุด ก าแพงแสน และได๎ของบประมาณในสํวนของการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยบริเวณลานดังกลําว ภายใต๎โครงการลาน
วัฒนธรรม (2.2-5-2) 
 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็น 1-4 ซึ่งผลการประเมินพบวํา บุคลากรของส านักหอสมุด 
มีความพึงพอใจ อยูํที่ระดับ 4.02 หากพิจารณารายข๎อมีผลการประเมินดังนี้ (2.3-5-1) 
 

รายการ ผลการประเมิน 
1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในหนํวยงานที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี 3.93 
2.  สิ่งแวดล๎อมด๎านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตํงอยํางมี

ความสุนทรีย์ 
3.87 

3.  ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 4.27 
4.  การจัดให๎มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสํงเสริมให๎นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สํวนรํวมอยํางสม่ าเสมอ 
4.00 

รวม 4.02 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.3 N/A 5 ข๎อ N/A 5 คะแนน 4 ข๎อ บรรลุ 5 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1.5-2 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 

หน๎า 30-33  

2.3-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

หน๎า 41-42 

2.3-1-2 ประมวลภาพกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เข๎ารํวมกับวิทยาเขตก าแพงแสน 

2.3-2-1 ประมวลภาพด๎านความปลอดภัย 

2.3-2-2 ประมวลภาพกิจกรรมด๎านสุขอนามัย 

2.3-3-1 ประมวลภาพพ้ืนที่ด๎านหน๎าอาคารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

2.3-4-1 ภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรม  

2.2-5-2 เอกสารค าของบประมาณรายได๎ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงหนํวยงานจะต๎องให๎ความส าคัญกับ

การบริหารจัดการ ตั้งแตํระดับผู๎บริหาร การก าหนดเป้าหมายและการถํายทอดเป้าหมายให๎ทั่วถึงท้ังหนํวยงานเพื่อ

ความเข๎าใจที่ตรงกัน รวมทั้งเรื่องของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานของ

หนํวยงาน และการพัฒนาหนํวยงานสูํการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ภายใต๎การบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

จ านวน 5 ตัวบํงชี ้

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดีมาก 

สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

4.80 4.80

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน

ข้อ 5 5.00 5.00

3.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 5.00 5.00

3.4 ระบบการพฒันาบุคลากร ข้อ 4 4.00 4.00

24.50 24.50

26.50 26.50

5.00 5.00

6 6

5 5

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกบัการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

ร้อยละ 100.00 92.45 92.45

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ

7 7

5 5

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ า หนํวยงาน ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบ /ข๎อบังคับท่ีก าหนดครบถ๎วนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดลํวงหน๎า 

  2.  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถํายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข๎อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหนํวยงาน 

  3.  ผู๎บริหารมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหนํวยงาน ไปยังบุคลากรในหนํวยงาน 

  4.  ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรใน หนํวยงาน  มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการให๎อ านาจในการ

ตัดสินใจแกํบุคลากรตามความเหมาะสม และผู๎บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยํางน๎อย 2 

ครั้งตํอปีการศึกษา 

  5.  ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงาน เพ่ือให๎สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหนํวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหนํวยงาน และผู๎มีสํวนได๎

สํวนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ า หนํวยงานประเมินผลการบริหารงานของ หนํวยงาน และผู๎บริหารน าผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยํางเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข๎อที่ 6 นั้น ต๎องแสดงข๎อมูลการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลครบถ๎วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว๎ ซึ่งสอดคล๎องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน   7   ข๎อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมี 

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

 คณะกรรมการประจ าส านักปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบข๎อบังคับภายใต๎อ านาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการ

ประจ าส านัก ที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วําด๎วยคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน  พ .ศ. 2543  

รวมถึงการปฏิบัติหน๎าที่ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอยํางครบถ๎วน (3.1-1-1) และมีการประเมินตนเองตาม

หน๎าที่ดังแบบประเมินการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา  

2554 (3.1-1-2) ซึ่งคะแนนเต็ม 3 มีผลการประเมินโดยภาพรวมเทํากับ  2.66 อยูํในระดับมาก   (3.1-1-3) และ

รายงานตํอสาธารณชนทาง  website ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (3.1-1-4)  

 

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

     ผู๎บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงานโดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2554 - 2559 รํวมกับคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง  

(1.1-1-1) พร๎อมทั้งก าหนดคําเป้าหมาย และตัวบํงชี้ของงานที่ปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 (1.1-7-1) ตลอดจน

ให๎ความส าคัญในมิติพัฒนาองค์กร สนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารับการพัฒนาฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะพัฒนา

ตนเอง และพัฒนาหนํวยงาน  (3.1-2-1) มติการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานหลักสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วิจัยโดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (3.1-2-2) การบริการ เชิงรุก ได๎แกํ โครงการความรู๎นอกต ารา โครงการ

แนะน าฐานข๎อมูล   โครงการหนังสือนําอําน      การสํงเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก  

(1.1-5-2) มติผู๎รับบริการ เชํนความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ โดยค านึงถึงความค๎ุมคําของการใช๎จํายงบประมาณ โดย

การน าข๎ อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จํายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ และคําใช๎จํายในหมวดตํางๆ  (1.1-7-2/2/2555), (1.1-7-2/3/2555) ผู๎บริหารมีระบบและกลไกการ

ถํายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานให๎บุคลากรทุกระดับทราบแ ละเข๎าใจรํวมกันในการจัด

สัมมาทิฐิ เมื่อวัน  28  ธันวาคม 2554  (3.1-2-3) และ มีข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เป็นฐานส าหรับการปฏิบัติงานและ

เป็นข๎อมูลรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อการวางแผน และการตัดสินใจของผู๎บริหาร เชํน 
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ข๎อมูลทางการเงิน (3.1-2-4)   ข๎อมูลผู๎เข๎าใช๎บริการห๎องสมุด (3.1-2-5)   ข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  (3.1-2-6) ข๎อมูล

สมาชิกห๎องสมุด  (3.1-2-7)  ข๎อมูลการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์ (3.1-2-8) เป็นต๎น 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู๎บริหารมีการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักฯพร๎อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

2554 ที่มอบหมายให๎ฝ่ายตํางๆรับผิดชอบ (3.1-3-1 )  

 

       4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

การศึกษา 

 ผู๎บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากร โดยมีการประชุมบุคลากรในการสัมมาทิฐิ เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2554

และวันที่  28  ธันวาคม  2554  โดยให๎บุคลากรแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก๎ไข

รํวมกัน อันจะท าให๎ได๎ข๎อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยํา งตํอเนื่อง  (3.1-4-1), (3.1-2-3) ตลอดจน

สนับสนุนให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการให๎อ านาจในการตัดสินใจ แกํบุคลากรอยํางเหมาะสม เพ่ือปรับลด

ขั้นตอน กระบวนการบริหาร และมอบอ านาจในการตัดสินใจโดยการแตํงตั้งหน๎าฝ่ายตํางๆ (3.1-4-2) และแตํงตั้ง

คณะกรรมการบริหารส านักฯ (3.1-4-3) 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ฝ่ายเต็มตามศักยภาพ 

      ผู๎บริหารมีการถํายทอดความรู๎ และสอนงานแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาเพ่ือให๎สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ เต็มศักยภาพโดยให๎ค าปรึกษา เสนอแนะการปฏิบัติงานการให๎บริการในวิชาชีพบรรณารักษ์ ของงาน

บริการ โดยน าความรู๎ที่เข๎ารํวมประชุมการบริหารและการพัฒนาความรํวมมือของเ ครือขํายห๎องสมุดวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับคืนหนังสือระหวํางวิทยาเขต ในการประชุมฝ่ายบริการ ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (3.1-5-1/2/2555 ) ตลอดจนให๎ความส าคัญการน าหลักการการจัดการ

ความรู๎มาใช๎ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และถํายทอดประสบการณ์โดยมีการถํายทอดประสบการณ์ ใน เรื่องการเป็น 
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องค์กรแหํงการเรียนรู๎ ให๎กับบุคลากร และการบริหารงานห๎องสมุดด๎วยระบบธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  

2554 (3.1-2-3) และสนับสนุนให๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ หมวดหมูํและ

ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ   เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2555  (3.1-5-2) นอกจากนั้นได๎สนับสนุนให๎มีการสร๎าง

เครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนางาน เมื่อวันที่  26 เมษายน  2555 (3.1-5-3) 

 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  

ผู๎บริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หนํวยงาน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียดังนี้ 

1.หลักประสิทธิผล มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่รับผิดชอบ 21  

โครงการ พร๎อมทั้งมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554  

(1.1-5-2) 

2.หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมพันธกิจ  (1.1-5-2) และบริหารจัดการที่เหมาะสมให๎

องค์กร สามารถใช๎ทรัพยากรทั้งต๎นทุน แรงงาน และระยะเวลาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํนการพัฒนาการให๎บริการของฝ่ายบริการ โดยเปิดเพิ่มการให๎บริการ

เข๎าใช๎ห๎องสมุด เวลา 16.30-24.00 (3.1-6-1) โดยไมํมีวันหยุด การให๎บริการยืมทรัพยากรระหวํางห๎องสมุด เพื่อชํวย

ลดงบประมาณในการจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ  (3.1-6-2) การให๎บริการทางการเงินโดยแจ๎งการรับเงินผํานระบบ

ออนไลน์ (3.1-6-3) การแจ๎งและตอบรับเอกสารผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3.1-6-4) 

3.หลักการตอบสนอง คือการให๎บริการที่สามารถด าเนินการได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและ

สร๎างความเชื่อม่ัน ความไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการและผู๎มี

สํวนได๎สํวนเสีย เชํนระยะเวลาการท าบัตรสมาชิกห๎องสมุด (3.1-6-5) ระยะเวลาการให๎บริการยืมหนังสือ 

(3.1-6-6) ระยะเวลาการยืมทรัพยากรระหวํางห๎องสมุด  (3.1-6-7)  ตลอดจนน าข๎อเสนอแนะจากการส ารวจความพึง

พอใจของผู๎ใช๎บริการมาพัฒนาพื้นที่ด๎านหน๎าห๎องสมุดให๎มีความรํมรื่นเอ้ือตํอการนั่งอํานหนังสือ เพ่ิมศาลา ที่นั่ง 

ส าหรับผู๎ใช๎บริการนั่งศึกษาค๎นคว๎า และพักผํอน (3.1-6-8) 
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4. หลักการรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่และผลตํอเป้าหมายที่

ก าหนด ดังรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด๎าน (3.1-2-2) มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2554  (1.1-3-1) รวมทั้งรายงานผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี   พ.ศ.2554   (1.1-5-2)   มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน (3.1-6-9)  มีการบริหารงบประมาณโดยการรายงานผลการด าเนินงานด๎านการเงินตํอคณะกรรมการประจ า

ส านัก (1.1-1-3/1/2555)  และการบริหารพัสดุ (3.1-6-10)  

5.หลักความโปร่งใส คือ การบริหารงานมีกระบวนการที่เปิดเผยอยํางตรงไปตรงมา สามารถชี้แจง

ได๎ เมื่อมีข๎อสงสัย และสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ทางด๎านงบประมาณ มีการรายงานทางการเงินตํอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าส านัก   เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2555   พร๎อมทั้งเสนอแนวทางการใช๎จํายงบประมาณ      

(1.1-1-3/1/2555) มีการรายงานทางการเงินให๎มหาวิทยาลัยรับทราบและตรวจสอบยืนยันความถูกต๎องของการใช๎

จํายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน  (3.1-2-4) ตลอดจนมีการรายงานการใช๎จํายคํากระแสไฟฟ้า  (3.1-6-11)  คํา

น้ ามันเชื้อเพลิง ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3.1-6-12)  ด๎านงานบุคคลมีการสรรหาบุคลากรเข๎าท างาน ตาม

กระบวนการที่สามารถตรวจสอบได๎ ที่ประกาศให๎สาธารณะชนรับทราบผํานทาง web site ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   

(3.1-1-4) และเผยแพรํประกาศไปตามหนํวยงานตํางๆ (3.1-6-13) 

6.หลักการมีส่วนร่วม คือกระบวนการที่บุคลากร ประชาชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมมี

โอกาส ได๎เข๎ารํวมในการรับรู๎ เรียนรู๎ ท าความเข๎าใจ รํวมแสดงทัศนะ รํวมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข๎อง  

รํวมคิดแนวทาง รํวมแก๎ไขปัญหา รวมกระบวนการตัดสินใจ และรํวมกระบวนการพัฒนา โดยเชิญ ผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นที่

ปรึกษาส านักหอสมุด ก าแพงแสน   (3.1-6-14)   มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ  (3.1-6-15)  มีการ

ประเมินภาวะผู๎น าของบุคลากรทุกระดับ   (3.1-6-16) มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการจาก

ภายนอก (3.1-6-17)  มีการประชุมคณะกรรมการประจ า ส านัก (1.1-1-3) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  

(1.1-7-2) มีตู๎รับฟังความคิดเห็นส าหรับผู๎ใช๎บริการ แสดงความคิดเห็น  (3.1-6-18) มีบอร์ดรับเรื่องราวแสดงความ

คิดเห็น  (3.1-6-19)  ตลอดจนมีการจัดสัมมาทิฐิ เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  ให๎บุคลากรมีสํวนรํวมแสดงความ

คิดเห็น  (3.1-2-3) 

7.หลักการกระจายอ านาจ การถํายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจแกํภาค

ประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร การมอบอ านาจ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ

ด าเนินการให๎บุคลากร โดยมุํงเน๎นสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการตํอผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การ

ปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลผลิตภาพเพ่ือการด าเนินงานที่ดีโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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  -  จัดจ๎างบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลบริเวณรอบอาคารและทรัพย์สินของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน (3.1-6-20) 

  - จัดจ๎างเหมาบริษัทบริการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศส านักหอสมุดฯ  (3.1-6-21) 

  -  น าเครื่อง copy priter จากบริษัทมาใช๎โดยไมํเสียคําเชํา และคําบ ารุงรักษา (3.1-6-22) 

  -  แตํงตั้งหัวหน๎าฝ่ายตํางๆ (3.1-6-23) 

  -  แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  (3.1-6-24) 

               -  แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (3.1-6-25) 

  -  แตํงตั้งคณะกรรมการจ าหนํายพัสดุ (3.1-6-26) 

  -  แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได๎ (3.1-6-27 ) 

  -  แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน  (3.1-6-28) 

  - แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดฯ (3.1-6-29) 

8. หลักนิติธรรม คือการด าเนินการอยูํบนกรอบของกฎหมายโดยไมํเลือกปฏิบัติ มีการให๎ความ

เสมอภาค เทําเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไมํเลือกปฏิบัติได๎แกํ การพิจารณาความดีความชอบโดยมุํงเน๎น

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ (3.1-6-30) 

9.หลักความเสมอภาค คือการได๎รับการปฏิบัติและได๎รับบริการอยํางเทําเทียมกัน โดยไมํมีการ

แบํงแยกชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษา เชํนการรับสมัครบุคคลเข๎าท างาน (3.1-6-31) การให๎บริการแนะน าการใช๎ห๎องสมุด (3.1-6-32) และการ

ให๎บริการเข๎าใช๎ห๎องสมุด โดยไมํเลือกวําจะเป็นนิสิต บุคลากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไป (3.1-6-33) 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือการหาข๎อตกลงทั่วไปภายใต๎กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เก่ียวข๎อง ซึ่งเป็น

ข๎อตกลงที่เกิดจากการใช๎กระบวนการเพ่ือหาข๎อคิดเห็นจากกลุํ มบุคคลที่ได๎รับประโยชน์ และเสียประโยชน์โดยเฉพาะ

กลุํมท่ีได๎รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต๎องไมํมีข๎อคัดค๎านที่ยุติไมํได๎ในประเด็นส าคัญ โดยฉันทามติไมํจ าเป็นต๎อง

หมายความวําเป็นความเห็นพ๎องโดยเอกฉันท์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดก าแพงแสน และมี

มติเห็นชอบรํวมกันในการหาแนวทางการบริหารงบประมาณคําใช๎จํายหมวดตํางๆ เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555   

(1.1-7-2/2/2555) 
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7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประจ าส านักประเมินผลการบริหารงานของส านักฯโดยพิจารณาจากการรายงานผลการ

ด าเนินงานของผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสนในรอบปีที่ 2 (23 สิงหาคม 2553 – 22 สิงหาคม 2554) 

ที่เสนอตํอสภามหาวิทยาลัย และจากรายงานการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะ 

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2554 วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  เรื่องรายงาน

ผลการบริหารงานผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบ 2 ปี  (1.1-1-3/1/2554) และผู๎บริหารส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ได๎น าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และมอบหมายให๎ฝ่ายที่เก่ียวข๎องปรับปรุงแก๎ไขในการประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อวันที่  10  มกราคม  2555 โดยให๎เสนอแนวทางแก๎ไขปรับปรุง (1.1-7-2/1/2555)  

และรายงานการปรับปรุงการด าเนินงานจากข๎อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าส านักฯในวันที่   3   พฤษภาคม   

2555   (3.1-7-1), (3.1-7-2 ), (3.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 4 ข๎อ  7 ข๎อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข๎อ บรรลุ 7 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วําด๎วยคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน พ .ศ. 2543 

3.1-1-2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

3.1-1-3 รายงานประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-1-4 เว๏บไซด์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ( http://www.lib.kps.ku.ac.th ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 

http://www.lib.kps.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน พ.ศ. 2554-2555 

1.1-7-1 รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่  15 ตุลาคม 2554  

3.1-2-1 รายงานผลการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน  

3.1-2-2 รายงานประเมินตนเองส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา  2554  

      - แสดงผลการด าเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  หน๎า 51-25 

1.1-5-2 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

หน๎า 27-30 

1.1-7-2/2/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 27 ก.พ. 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง แนวทางการบริหาร

งบประมาณรายจํายในรอบ 8 เดือน หน๎า 8 

1.1-7-2/3/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 3/2555 วันที่  2  เม.ย. 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง แนวทางการบริหาร

งบประมาณรายจํายประจ าปี  หน๎า 8 

3.1-2-3 รายงานการจัดสัมมาทิฐิ   วันที่  28  ธันวาคม  2554 

3.1-2-4 รายงานเงินรายได๎ประจ าเดือน 

3.1-2-5 สถิติรายงานการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 

3.1-2-6 รายงานข๎อมูลหนังสือในฐานข๎อมูล 

3.1-2-7 รายงานข๎อมูลสมาชิกห๎องสมุด 

3.1-2-8 ข๎อมูลสถิติการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน การติดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จ านวน 2 ฉบับ) 

3.1-4-1 รายงานการจัดสัมมาทิฐิ   วันที่  15  สิงหาคม  2554 

3.1-4-2 ค าสั่งแตํงตั้งหัวหน๎าฝ่ายตํางๆ 

3.1-4-3 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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3.1-5-1/2/2555 รายงานการประชุมฝ่ายบริการ 

      - ครั้งที่  2/2555 วันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง การรับคืน

หนังสือระหวํางวิทยาเขต หน๎า 5 

3.1-5-2 สรุปโครงการการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํ

และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1-5-3 รายงานการประชุมเครือขํายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  

1.1-5-2 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

3.1-6-1 รายงานการเปิดบริการนอกเวลาราชการ 

3.1-6-2 รายงานสถิติการยืมทรัพยากรระหวํางห๎องสมุด 

3.1-6-3 หลักฐานการแจ๎งรับเงินผํานระบบออนไลน์ 

3.1-6-4 หลักฐานการแจ๎งตอบรับผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.1-6-5 แบบบันทึกข๎อมูลทะเบียนสมาชิกห๎องสมุด 

3.1-6-6 มาตรฐานระยะเวลาการยืมหนังสือ ( เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 2 ชั้น 1 ) 

3.1-6-7 มาตรฐานระยะเวลาบริการยืมระหวํางห๎องสมุด (เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 

) 

3.1-6-8 รายงานความพึงพอใจผู๎ใช๎บริการ และภาพถํายด๎านหน๎าส านักหอสมุดฯ 

3.1-2-2 รายงานประเมินตนเองส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา  2554 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-9 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรื่องการปรับปรุงอัตราก าลังและ

ภาระงาน 

1.1-1-3/1/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  

      - ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 วาระแจ๎งเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานสถานะ

การเงินส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 2 

3.1-6-10 รายงานพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2554 
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1.1-1-3/1/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  

      - ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 วาระแจ๎งเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานสถานะ

การเงินส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 2 

3.1-6-11 รายงานสรุปการใช๎กระแสไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2554 

3.1-6-12 รายงานคําสาธารณูปโภคผํานเว๏บไซด์ www.eces.psd.ku.ac.th 

3.1-6-13 บันทึกแจ๎งการประชาสัมพันธ์ถึงหนํวยงานตํางๆ 

3.1-6-14 ค าสั่งแตํงตั้งที่ปรึกษาส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-15 รายงานส ารวจความพึงพอใจผู๎ใช๎บริการ 

3.1-6-16 รายงานสรุปผลการประเมินภาวะผู๎น า 

3.1-6-17 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนํวยงานภายใน ส านักหอสมุด กพส . 

1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  

      - ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554  

      - ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-18 ตู๎แสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

3.1-6-19 ภาพถํายบอร์ดรับเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น 

3.1-6-20 สัญญาจ๎างบริษัทรักษาความปลอดภัย 

3.1-6-21 สัญญาจ๎างบริษัทบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

3.1-6-22 สัญญาการยินยอมให๎ใช๎เครื่อง Copy Print 

3.1-6-23 ค าสั่งแตํงตั้งหัวหน๎าฝ่ายตํางๆ 

3.1-6-24 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารส านักฯ 

3.1-6-25 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

3.1-6-26 ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจ าหนํายพัสดุ 

3.1-6-27 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได๎ 

3.1-6-28 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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3.1-6-29 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหนํวยงาน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-30 แบบประเมินความดีความชอบบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-31 ประกาศรับสมัครบุคคลเข๎าท างาน 

3.1-6-32 สถิติ/ข๎อมูล การให๎ค าแนะน าผู๎ใช๎บริการ  

3.1-6-33 สมุดบันทึกการเข๎าใช๎บริการบุคคลภายนอก 

1.1-7-2/2/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่  2/2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องแนวทางการบริหาร

งบประมาณรายจํายในรอบ 8 เดือน หน๎า 8 

1.1-1-3/1/2554 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

      - ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องรายงานผลการ

บริหารงานของผู๎อ านวยการส านักหอสมุดฯ ในรอบ 2 ปี หน๎า 6-7 

1.1-7-2/1/2555 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10  มกราคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง ข๎อเสนอแนะ

ปรับปรุงการบริหารงานของผู๎อ านวยการส านักหอสมุดฯ  หน๎า 7-8 

3.1-7-1 รายงานผลโครงการจัดท าฐานข๎อมูลท๎องถิ่น 

3.1-7-2 รายงานผลโครงการปิดเทอมนี้มีหนังสือเป็นเพื่อน 

3.1-7-3 แฟ้มงานกิจกรรมบริการเชิงรุก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู๎และเป้าหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์

ของหนํวยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานอยํางชัดเจนตาม

ประเด็นความรู๎ที่ก าหนดในข๎อ 1 

  3.  มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎  ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง  (tacit 

knowledge) เพ่ือค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู๎ที่ก าหนดในข๎อ  1 และเผยแพรํไปสูํ

บุคลากรกลุํมเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่ก าหนดในข๎อ 1 ทั้งท่ีมีอยูํในตัวบุคคลและแหลํง

เรียนรู๎อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผํานมาท่ี

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง  

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินการ 5 ข๎อ ดังนี้ 

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการโครงการสํงเสริม

การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เพ่ือแจ๎งนโยบายการจัดการความรู๎ ของมหาวิทยาลัย  
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เกษตรศาสตร์ การจัดท าแผนการจัดการความรู๎ของหนํวยงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของ

หนํวยงานและแจ๎งวัตถุประสงค์ของโครงการสํงเสริมการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ และก าหนดประเด็นหัวข๎อการ

จัดการความรู๎ และเป้าหมายแนวทางการจัดการความรู๎ ซึ่งมีคณะกรรมการจากฝ่าย 4 ฝ่าย รํวมด าเนินการ โดยแตํละ

ฝ่ายก าหนดหัวข๎อการจัดการความรู๎และจัดท าแผนการจัดการความรู๎ของแตํละฝ่ายตามภารกิจ ดังนี้ (3.2-1-1), 

(3.2-1-2) 

ฝ่าย หัวข้อ/ประเด็นความรู้ 
ฝ่ายบริหารและธุรการ กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการโครงการ 
ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายบริการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา การบริหารจัดการเว็บไซต์ 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 มีการก าหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายโครงการสํงเสริมการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ เป็นบุคลากรของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในการพัฒนาความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานอยํางชัดเจนตามประเด็นความรู๎ที่ก าหนด

ไว๎ของแตํละฝ่าย ดังนี้ 

  -  ฝ่ายบริหารและธุรการ ด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการ

โครงการ กลุํมเป้าหมายคือผู๎รับผิดชอบโครงการและเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง  

  -  ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง กระบวนการ

ปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ กลุํมเป้าหมายคือบรรณารักษ์และผู๎สนใจ   

  -  ฝ่ายบริการ ด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ  กลุํมเป้าหมายคือ

บรรณารักษ์ เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องและผู๎สนใจ   

  -  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง การบริหารจัดการ

เว็บไซต์ กลุํมเป้าหมายคือคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด ก าแพงแสนและผู๎สนใจ (3.2-1-1), (3.2-1-2) 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

มีการด าเนินการตามแผนโดยมีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร จากความรู๎ ทักษะของผู๎มี

ประสบการณ์ในแตํละประเด็นความรู๎ของแตํละฝ่ายโดยฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เชิญบรรณารักษ์

ผู๎มีประสบการณ์ด๎านการวิเคราะห์หมวดหมูํหนังสือมาด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง  กระบวนการปฏิบัติงาน

วิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  

(3.2-3-1) 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

คณะกรรมการโครงการสํงเสริมการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ส านักหอสมุด ก าแพงแสนรวบรวมความรู๎ตาม

ประเด็นความรู๎ที่ก าหนดไว๎มา จัดเก็บเป็นระบบหมวดหมูํและเผยแพรํความรู๎ในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยน าขึ้นเว็บไซต์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (3.2-4-1), (3.1-1-4) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ในรอบปีการศึกษาท่ีผํานมา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ใช๎งานโปรแกรม Microsoft Access ในการจัดท าข๎อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู๎มีประสบการณ์ตรง ขึ้นเมื่อ

วันที่  18-19, 22 และ 27 ตุลาคม 2553 โดยให๎บุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพงแสนรํวมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู๎และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาชํวยในการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการอบรมการใช๎

โปรแกรมดังกลําวโดย บุคลากรสามารถพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลด๎วยโปรแกรม Microsoft Access จ านวน 2 เรื่อง 

ด๎านพัสดุส าหรับการเบิกจํายวัสดุส าหรับใช๎ในส านักงานและด๎านการเงินข๎อมูลการยืมเงินทดรองราชการส าหรับ

บุคลากรภายในหนํวยงาน (3.2-5-1) 

นอกจากนี้ การด าเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง  กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ ของฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากท่ีได๎มกีารถํายทอดจากวิทยากรผู๎มี 
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ประสบการณ์ตรง ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555  โดยให๎บรรณารักษ์ส านักหอสมุดก าแพงแสน และบรรณารักษ์

ห๎องสมุดคณะ สังกัดวิทยาเขตก าแพงแสน เข๎ารํวมฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลง

รายการทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางการปฏิ บัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการในฐานข๎อมูลทรัพยากรห๎องสมุดของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรณารักษ์ท่ี รับผิดชอบในเรื่องดังกลําว ได๎น าความรู๎ที่ได๎มาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง

ในปัจจุบัน (3.2-5-2)  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข๎อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข๎อ 

มีการด าเนินการ 3 
ข๎อ 

มีการด าเนินการ 4 
ข๎อ 

มีการด าเนินการ 5 
ข๎อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 3 ข๎อ 5 ข๎อ 3 คะแนน 5 คะแนน 4 ข๎อ บรรลุ 5 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

3.2-1-1 โครงการสํงเสริมการเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
3.2-1-2 แผนการจัดการความรู๎ของแตํละฝ่าย 

3.2-3-1 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ 2 กิจกรรม 

เรื่อง การจัดการวิเคราะห์หมวดหมูํหนังสือ  และ เรื่องการจัดท าเว็บไซต์ 

3.2-4-1 เอกสารองค์ความรู๎ 

3.1-1-4 เว็บไซต์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน(http://www.lib.kps.ku.ac.th/) 

3.2-5-1 หน๎าจอโปรแกรมด๎านพัสดุและด๎านการเงิน 

3.2-5-2 ตัวอยํางการน าความรู๎จากการจัดการความรู๎มาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู๎บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนํวยงานรํวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยํางน๎อย  3 ด๎าน ตาม

บริบทของหนํวยงาน ตัวอยํางเชํน 

-   ความเสี่ยงด๎านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร

สถานที่) 

-   ความเสี่ยงด๎านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหนํวยงาน 

-   ความเสี่ยงด๎านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ 

-   ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  เชํน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให๎บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงด๎านบุคลากรและความเสี่ยงด๎านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนํวยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได๎จากการ

วิเคราะห์ในข๎อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
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กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานตํอคณะกรรมการประจ า

หนํวยงาน เพ่ือพิจารณาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน  และข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า หนํวยงาน ไปใช๎ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 6 ข๎อ ดังนี้  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักฯ ประกอบด๎วย 
ผู๎อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสนเป็นประธานคณะกรรมการ และหัวหน๎าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย รวมไปถึงตัวแทนของ
บุคลากรในแตํละฝ่าย เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน โดยมีการก าหนดหน๎าที่ของคณะกรรมการ
ดังนี้  

1. ก ากับดูแลให๎หนํวยงานในส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย  และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  5. ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  รายงานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน  ตามข๎อ  6  ของระเบียบฯ  คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  รวมทั้งก าหนดแนวทาง / ข๎อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  เสนอตํอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน (3.1-6-28) โดยมีการก าหนดประชุมทุก 3 เดือนครั้ง 
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 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎รํวมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ

ปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง ในชํวงปีการศึกษา 2554 ในสํวนของแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 1 ด๎าน ได๎แกํ

ด๎านบุคลากร เรื่อง “การปรับปรุงอัตราก าลังและภาระงาน” (3.1-6-9) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 4 

ด๎าน 4 เรื่อง ให๎เป็นไปตามคํูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนี้  

 1)  ด๎านนโยบาย ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) ของหนํวยงาน เรื่อง “การบริหารจัดการแผนการจัดการความรู๎”  

 2)  ด๎านการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการด าเนินงาน ) เรื่อง “การให๎บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค๎นข๎อมูล

บนอินเทอร์เน็ต”  

 3)  ด๎านการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการด าเนินงาน) เรื่อง “การส ารวจหนังสือเพ่ือการให๎บริการ”  

 4)  ด๎านการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหนํวยงาน เรื่อง “การประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค๎นสารสนเทศ” 

(3.3-2-1)  

  

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1  

  โดยในกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในด๎านตามข๎อ 1 นั้น มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ครบถ๎วนทุกกิจกรรม (3.3-3-1) 

  

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  หลังจากท่ีได๎มีการด าเนินการในข๎อ 1 และ 2 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนได๎น าความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง  ตามแบบฟอร์ม R-ERM F2 (3.3-2-1)และมอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบด าเนินการตามแผนที่

ก าหนดไว๎ โดยมีการติดตามให๎รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม R-ERM F3 ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

(3.3-4-1)   

  

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 งานนโยบายและแผน ส านักหอสมุด ก าแพงแสนได๎ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด

โดยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม R-ERM F3 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ตาม ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (3.3-4-1)    หลังจากนั้นได๎รวบรวมและรายงานความก๎าวหน๎าของผลการด าเนินงานตาม 
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แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักฯ เมื่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (3.3-5-1/1/2554) และ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 (1.1-1-3/1/2554) 

 

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อวันที่ 

19 กันยายน 2555 คณะกรรมการฯ ได๎รับรองผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

2554 พร๎อมทั้งได๎ให๎ข๎อเสนอแนะดังนี้  

  1) ให๎วางแผนบริหารความเสี่ยงด๎านการจัดการความรู๎ให๎ประสบความส าเร็จ  

  2) ให๎ใช๎ระบบสารสนเทศสื่อสารกับบุคลากร และสร๎างเครือขํายทางระบบสารสนเทศ 

  3)  ส ารวจพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด (1.1-1-3/1/2554) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึงน าได๎จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการบริหาร

จัดการแผนการจัดการความรู๎ ตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประกอบกับเป็นผลผลิตอยํางหนึ่งในแผน

ยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดฯ  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 3 ข๎อ 6 ข๎อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข๎อ บรรลุ 6 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-28 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

3.1-6-9 

 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรื่องการปรับปรุงอัตราก าลังและ

ภาระงาน 

3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (R-ERM F2) 

3.3-3-1 แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6  

3.3-4-1 รายงานความคืบหน๎าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน (R-ERM F3) 

3.3-5-1/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักฯ  

      - ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 วาระสืบเนื่อง เรื่อง ติดตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  หน๎า 2 

1.1-1-3/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 วาระเพ่ือพิจารณา ข๎อ 2.4 เรื่อง รายงานผล

บริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน๎า 8 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี และสร๎างขวัญและก าลังใจให๎บุคลากรสามารถท างานได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให๎บุคลากรน าความรู๎และทักษะที่ได๎จากการพัฒนามาใช๎ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 

  5.  มีการให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให๎บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินการ  5 ข๎อ ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยได๎น าข๎อมูลด๎านอัตราก าลังที่มีอยูํตาม

โครงสร๎างแผนภูมิอัตราก าลัง ที่มีตัวครองในแตํละต าแหนํงของฝ่าย (3.4-1-1)  และมีการส า รวจความต๎องการ

อัตราก าลังใน 5 ปี ข๎างหน๎าไปยังฝ่ายตํางๆมาเป็นข๎อมูล  (3.4-1-2) และน ามาจัดท าแผนความต๎องการอัตราก าลัง 

(3.4-1-3) ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน และเสนอขออัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 โดยก าหนด

ต าแหนํง ที่ความจ าเป็นแตํละภารกิจในการพัฒนางานประจ า  (3.4-1-4)  และมีวิธีการสรรหาบุคลากรตามประกาศ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสนก าหนด (3.4-1-5) ตลอดจนก าหนดระยะเวลาการจ๎างงานโดยจัดท า

สัญญาจ๎างที่เป็นลายลักษณ์อักษรอยํางชัดเจน (3.1-6-31) ทั้งมีการส ารวจความต๎องการในการฝึกอบรมตามหลัก 
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สมรรถนะของแตํละวิชาชีพ (3.4-1-6) ที่จ าเป็นกับหนํวยงานและการได๎มาซึ่งบุคลากรใหมํ (3.4-1-7) มีการน าข๎อมูลที่

ได๎ข๎างต๎นน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดไว๎ในแผนการจัดสํงบุคลากรใหมํและการจัดสํง

บุคลากรในวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และส านักหอสมุด ก าแพงแสนเป็นผู๎จัดเอง  (3.4-1-8), (3.4-1-9) ตลอดจนมี

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด๎านวิเคราะห์อัตราก าลังและภาระงาน เพื่อการปรับปรุงแก๎ไขภาระงานและ

อัตราก าลังที่สอดคล๎องกับภาระงานของผู๎ปฏิบัติงานและของหนํวยงาน (3.1-6-9) 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดย ด าเนินการ

สรรหาคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอยํางเป็นระบบ โปรํงใส และมีการก าหนดหลักเกณฑ์

คุณสมบัติเป็นลายลักษณ์อักษรให๎บุคลากรและผู๎รับการสรรหารับทราบในข๎อก าหนดตามกรอบอั ตราก าลังที่

มหาวิทยาลัยจัดสรรให๎ โดยมีขั้นตอนคัดเลือกอยํางเป็นระบบ  (3.1-6-31)  มีการวิเคราะห์งานโดยมีหัวหน๎าฝ่าย

มอบหมายงานให๎บุคลากรในฝ่ายและจัดท าใบมอบหมายงาน (JA) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามใบมอบหมายงานตามล าดับชั้น  (3.4-2-1),(3.1-6-30) พร๎อมทั้งมีการวางแผนความก๎าวหน๎าให๎กับ

บุคลากรของแตํละฝ่าย โดยสนับสนุนให๎บุคลากรเสนอผลงานวิจัย สํงเสริมให๎ได๎เข๎ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะใน

วิชาชีพ (3.4-2-2)  ให๎ได๎รับการศึกษาตํอ และการเปลี่ยนต าแหนํง (3.4-2-3) 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศของสถานที่ท างานที่เป็นสัดสํวน และเอ้ือ

ตํอการปฏิบัติงาน มีห๎องพักรับประทานอาหารและอาหารวําง (3.4-3-1) มีการจัดสวัสดิการให๎บุคลากรได๎รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี  (3.4-3-2) มีสวัสดิการส าหรับบุคลากรในการเข๎าพักรักษาตัวและบิดา มารดา บุตร ของบุคลากร

ตลอดจนการชํวยเหลือตํางๆ ตามความเหมาะสม  (3.4-3-3) มีการสนับสนุนให๎บุคลากรเสนอผลงานวิจัยพร๎อมทั้ง

สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากร  (3.4-3-4) มีการมอบของขวัญวันขึ้นปีใหมํ  (3.4-3-5) มีกิจกรรมที่กํอให๎เกิดการ

พัฒนารํวมกันและเปิดโอกาสให๎แสดงควา มคิดเห็น ได๎แกํ โครงการสัมมาฐิ ฑิ โครงการบริหารความเสี่ยง การจัดท า

แผนการจัดการความรู๎ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านประกันคุณภาพ มีการประชุมรํวมกันระหวํางผู๎บัง คับบัญชา

และผู๎ใต๎บังคับบัญชา (3.4-3-6/4/2554)  
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4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช๎งานโปรแกรม Microsoft 

Access ในการจัดท าข๎อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน ขึ้นเมื่อวันที่  18-19, 22 และ 27 ตุลาคม 2553 โดยให๎บุคลากรของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสนรํวมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาชํวยในการปฏิบัติงานและ

มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการอบรมการใช๎โปรแกรมดังกลําวโดยบุคลากรสามารถพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลด๎วย

โปรแกรม  Microsoft Access จ านวน 2 เรื่อง ด๎านพัสดุส าหรับการเบิกจํายวัสดุส าหรั บใช๎ในส านักงานและด๎าน

การเงินข๎อมูลการยืมเงินทดรองราชการส าหรับบุคลากรภายในหนํวยงาน  (3.2-5-1) ตลอดจนให๎บุคลากรจัดท าสรุป

รายงานจากการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ถึงประโยชน์ที่ได๎รับน ามาพัฒนาตนเองและหนํวยงานเสนอผู๎บังคับบัญชา

(3.1-2-1) 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการประสาน สนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารับการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความ

เข๎าใจกฎระเบียบ ข๎อบังคับ สวัสดิการและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากร และได๎น าจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจรรยาบรรณในวิชาชีพตํางๆ ประชาสัมพันธ์ไว๎ที่ป้ายประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน (3.4-5-1),(3.1-1-4) เพ่ือให๎บุคลากร ใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติตํอผู๎อื่น ผู๎รับบริการ 

พร๎อมตํอวิชาชีพ ตํอเพ่ือนรํวมงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 3 ข๎อ 5 ข๎อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข๎อ บรรลุ 7 ข๎อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 2 : หน้า [104] 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

3.4-1-1 ข๎อมูลอัตราก าลัง 

3.4-1-2 บันทึกการส ารวจความต๎องการอัตราก าลัง 

3.4-1-3 แผนอัตราก าลังส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.4-1-4 เอกสารค าของบประมาณแผํนดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

3.1-6-31 ประกาศรับสมัครบุคคลเข๎าท างาน 

3.4-1-5 สัญญาจ๎างพนักงาน 

3.4-1-6 แบบส ารวจตามหลักสมรรถนะ 

3.4-1-7 บันทึกจัดสรรอัตราก าลัง 

3.4-1-8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 

3.4-1-9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2555 

3.1-6-9 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรื่องการปรับปรุงอัตราก าลังและ

ภาระงาน 

3.1-6-31 ประกาศรับสมัครบุคคลเข๎าท างาน 

3.4-2-1 ใบมอบหมายงาน (JA) 

3.1-6-30 แบบประเมินความดีความชอบบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.4-2-2 รายงานการฝึกอบรม สัมมนา ฟังบรรยาย ประชุม ศึกษาดูงาน 

3.4-2-3 บันทึกการศึกษาตํอและการเปลี่ยนต าแหนํง 

3.4-3-1 ภาพถํายห๎องตํางๆและสถานที่ท างาน 

3.4-3-2 รายชื่อผู๎ตรวจสุขภาพประจ าปี 

3.4-3-3 ประกาศการให๎สวัสดิการบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงสน 

3.4-3-4 บันทึกขอทุนวิจัยและใบส าคัญรับเงินของบุคลากรที่ขอทุน 

3.4-3-5 ภาพถํายการมอบของขวัญในวันปีใหมํ 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

3.4-3-6/4/2554 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารและธุรการ 

      - ครั้งที่  4/2554   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องมอบหมาย

ภาระงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555และงานในต าแหนํง หน๎า 8-9 

3.2-5-1 หน๎าจอโปรแกรมด๎านพัสดุและด๎านการเงิน 

3.1-2-1 รายงานผลการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน  

3.4-5-1 เอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร 

3.1-1-4 เว็บไซต์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน(http://www.lib.kps.ku.ac.th/) 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข๎า 

เป้าหมาย  ร๎อยละ 100 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 37 คน แบํงเป็น หมวดแรงงาน ใน

ต าแหนํงพนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่ รวม 9 คน และมีบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7 เดือน จ านวน 1 

คน และไมํถึง 6 เดือน จ านวน 1 คน  

 ดังนั้น บุคลากรประจ าของส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีจ านวน 26.5 คน โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎

สนับสนุนให๎ได๎รับการพัฒนาความรู๎ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานในประเทศ 23.5 และ

ตํางประเทศ 1 คน 

   ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาความรู๎ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานทั้งใน

ประเทศหรือตํางประเทศ 

    =   ( 24.5 X 100) 

               26.5 
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    =   92.45 ร๎อยละ 

  คะแนนที่ได๎ =    5  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาความรู๎ ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 26 ร๎อยละ

100 

 

24.5 ร๎อยละ 

92.45 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน ร๎อยละ 

100 

ไมํบรรล ุ ร๎อยละ 

100 26 26.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ    เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บข๎อมูลดิบ ตัวบํงชี้ 3.5   
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ เป็นองค์ประกอบที่มุํงเน๎นระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะห์คําใช๎จําย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ตัวบํงชี้ 

ส าหรับผล การประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดีมาก  

สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด

ดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

5.00 4.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

ข้อ 7 5.00 4.00 ข้อ 7    1.ไมม่เีป้าหมาย

ของแผน                   

       2. มขี้อมลูแต่ไม่

สามารถน าไปใช้ได้

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 6

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตวับ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของหนํวยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช๎เงินอยํางมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการในแตํละภารกิจและการพัฒนา

หนํวยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอยํางเป็นระบบ และรายงานตํอคณะกรรมการประจ า

หนํวยงาน อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหนํวยงานอยํางตํอเนื่อง 

  6. มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน๎าที่ตรวจ ติดตามการใช๎เงินให๎เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช๎เงินให๎เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข๎อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข๎อ ดังนี้  
1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ได๎มอบหมายให๎ ฝ่ายบริหารและธุรการ ในฐานะเป็นหนํวยงานสนับสนุนการ

ด าเนินงานของมีหน๎าที่รับผิดชอบด๎านการบริหารงบประมาณของหนํวยงานแบบรวมศูนย์ ให๎เกิดความค๎ุมคําและ
ประสิทธิภาพสูงสุด   ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน พ.ศ.2554-2559 (1.1-1-1)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สร๎างคน สร๎างงาน แบบมืออาชีพ 
และผลักดันการเติบโตแบบองค์กรแหํงการเรียนรู๎ตามหลักการของการประกันคุณภาพ มีการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณพร๎อมปัจจัยเกื้อหนุนที่ค านึงถึงความค๎ุมคําตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (1.1-3-1) โดยมีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรทางการเงินของส านักหอสมุด   ก าแพงแสน   (4.1-1-1) จากผลการด าเนินงาน
รายรับ – รายจําย (4.1-1-2) และประเมินความต๎องการทรัพยากรที่จะ ต๎องจัดหาจากปีงบประมาณที่ผํานมา พร๎อมทั้ง
มีการส ารวจความต๎องการทรัพยากรในการด าเนินง านของฝ่ายตําง ๆ  (4.1-1-3) มาเป็นข๎อมูลในการวาง แผนทาง
การเงิน โดยแหลํงเงินที่ได๎รับมาจากเงินงบประมาณ เงินรายได๎คําบ ารุงห๎องสมุด เงินทุนสะสมของหนํวยงานและเงิน
จากการบริหารงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน และน าข๎อมูลที่ได๎มาจัดท างบประมาณประจ าปีอยํางมี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสํงเสริมการบริหารด๎านการเงินอยํางมีประสิทธิภาพ  
 

2.มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีแนวทางการ จัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน โดยการแสวงหางบประมาณและ
แหลํงทุนจากการให๎เชําพ้ืนที่ และการให๎บริการห๎องสมุดตําง ๆ มาสนับสนุน รวมทั้งได๎รับจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยและรายได๎คําบ ารุง  (4.1-2-1) รวมถึงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับห๎องสมุดในเครือและห๎องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน เพ่ือลดต๎นทุนในการจัดซื้อและรองรับการบริหารภารกิจของหนํวยงาน
ในทุกด๎าน      มีการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   (4.1-2-2), (4.1-2-3) และได๎รับความเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  (1.1-7-2/9/2553 ) ,(1.1-7-2/1/2554 ) มีการจัดท าแผนการใช๎เงินโดยมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วําด๎วยเงินรายได๎ พ .ศ.2545 (4.1-2-4) ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การรับ- จํายเงิน ประเภท
รายรับ-รายจําย เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเงินทดรองจํายในวงเงินไมํเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล๎านบาทถ๎วน ) เพ่ือให๎การด าเนินงานส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีสภาพคลํองในการหมุนเวียนเงินเพื่อใช๎จํายและ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  (4.1-2-5) ให๎ผู๎บริหารทราบเป็นปัจจุบันทุกวัน มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดความถูกต๎อง
ของเงินฝากธนาคารทั้งเงินรายได๎และเงินฝากธนาคารทดรองจํายของส านักหอสมุด ก าแพงแสนประจ าทุกเดือน  (4.1-
2-6) และจัดท างบกระทบยอดเงินฝากคลังเป็นประจ าทุกเดือน (4.1-2-7) เพ่ือความถูกต๎องโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
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 3.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ

บุคลากร 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ได๎ จัดท าค าของบ ประมาณประจ าปี  2554 ทั้งงบประมาณแผํนดิน และ

งบประมาณเงินรายได๎ ที่สอดคล๎องกับพันธกิจทีมุ่ํงพัฒนาและให๎บริการสารสนเทศ ด๎วยเทคโนโลยีทันสมัย และจัดสรร

งบประมาณให๎โครงการในแผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (1.1-3-1) ที่ครอบคลุมทุก

ภารกิจในฝ่ายตําง ๆ  ตลอดจนสํงเสริม สนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู๎ตามความ 

เหมาะสมในแตํละวิชาชีพ        โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม (3.4-1-8) ได๎

จัดสรรงบประมาณตามภารกิจของฝ่ายตําง ๆ  (4.1-3-1) ซ่ึงการด าเนินงานตามโครงการตําง ๆ ชํวยพัฒนา

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให๎มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได๎ด าเนินการใช๎เงินเป็นไปตามแผน

งบประมาณท่ีก าหนดไว๎ (4.1-2-1), (4.1-2-3) 

   
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีการจัดท ารายงาน สถานะทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผํนดิน (4.1-4-1) 

และเงินรายได๎อยํางเป็นระบบครบถ๎วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด๎วย งบดุล งบรายได๎-คําใช๎จําย รายงานเงินนอก
งบประมาณคงเหลือ  (3.1-2-4) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  (4.1-2-5) เพ่ือน าเสนอผู๎บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
และรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณแกํคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  (1.1-7-2/10/2553) 
และคณะกรรมการประจ าส านัก (1.1-1-3/1/2554) ทุกครั้งที่มีการประชุม 

  
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีการน าข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จํายรวมถึงสถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของหนํวยงานอยํางตํอเนื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ โดยน าผลรายรับ-
รายจํายมาวิเคราะห์การใช๎เงินไปตามแผนการใช๎เงิน    (4.1-5-1)    รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช๎จํายประจ าปี  
(4.1-5-2) เพ่ือให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด มีการติดตามการใช๎จําย
งบประมาณและการตดิตามแนวทางการใช๎จํายงบประมาณคํากระแสไฟฟ้าประจ าปี  (3.1-6-11) และเรํงรัดการเบิกใช๎
เงินยืมจากลูกหนี้เงินยืมเพื่อด าเนินการเบิกจํายให๎ถูกต๎องครบถ๎วน  
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ หนํวยงาน  (4.1-6-1) ท าหน๎าที่

ตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนของการใช๎จํายงบประมาณ และเชิญผู๎ตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข๎ามารํวมในการ ท าหน๎าที่ตรวจสอบความถูกต๎องของการใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (4.1-6-2) และมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จํายเงินประจ าวัน รวมถึง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  (4.1-6-3) เจ๎าหน๎าที่การเงินได๎น าเงินรายได๎ประจ า วันน าสํง น าฝากงานคลังเป็นประจ า
ทุกวัน มีการควบคุมการติดตามการใช๎จํายเงินโดยเลขานุการส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให๎เป็นไปตามระเบียบและ
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ 

 
7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข๎อมูลจาก การรายงานทาง

การเงิน ไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในการด าเนินงาน ได๎แกํ ระบบ
งบประมาณ (BUDGET) (4.1-7-1) ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข๎อมูล การเบิกจํายงบประมาณแผํนดิน แยกตาม
แผนงาน หนํวยงาน ท าให๎สะดวกรวดเร็ว สามารถพ้ืนคืนข๎อมูลได๎งํายและใช๎โปรแกรมการบันทึกบัญชีส าเร็จรูป 
Accellent Accounting (4.1-7-2) ใช๎บันทึกเงินรายได๎ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินใช๎
ด าเนินการระหวํางการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ สามารถจัดท ารายงานฐานะทางการเงิน และน าข๎อมูลมาวิเคราะห์งบ
การเงินให๎ผู๎บริหารจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจํายทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได๎ ส านักหอสมุด 
ก าแพงแสนได๎  (4.1-7-3) จัดท ารายงานคําสาธารณูปโภค  (4.1-7-4) และรายงานการใช๎วัสดุ  ( 4.1-7-5) และมีการใช๎
โปรแกรมเช็คสั่งจํายให๎กับบริษัท /ห๎างร๎าน /และบุคคล โดยออกรายงานสรุปการจํายเช็คในแตํละครั้งให๎ผู๎บริหาร
รับทราบ (4.1-7-6) ซึ่งเป็นข๎อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจของผู๎บริหาร 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 5 ข๎อ 7 ข๎อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข๎อ บรรลุ 7 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 5 ข๎อ 6 ข๎อ 3 คะแนน 4 คะแนน 7 ข๎อ ไมํบรรลุ 7 ข๎อ 

หมายเหตุ :  ข้อ 7 เนื่องจากพบว่า 1. ไม่มีเป้าหมายของแผน 2. มีข้อมูลแต่ไม่สามารถน าไปใช้ได้ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2554-2559  
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
4.1-1-1 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร 
4.1-1-2 ค าของบประมาณแผํนดินและงบประมาณเงินรายได๎ ปีงบประมาณ 2554 
4.1-1-3 บันทึกส ารวจความต๎องการทรัพยากรที่สํงให๎ฝ่ายตําง ๆ  
4.1-2-1 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
4.1-2-2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ2554 
4.1-2-3 สรุปงบประมาณแผํนดินได๎รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  2554 

1.1-7-2/9/2553 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
      - ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 7 

1.1-7-2/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
      - ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 วาระแจ๎งเพื่อทราบ เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได๎ และงบประมาณแผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 หน๎า 2 

4.1-2-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วําด๎วยเงินรายได๎ พ.ศ. 2545 
4.1-2-5 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-6 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
4.1-2-7 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 12-16 
3.4-1-8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 

4.1-3-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแยกฝ่ายตําง ๆ ปีงบประมาณ 2554 
4.1-4-1 ข๎อมูลงบประมาณแผํนดิน ปีงบประมาณ 2554  
3.1-2-4 รายงานเงินรายได๎ประจ าเดือน  

1.1-7-2/10/2553 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก  
      - ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 วาระแจ๎งเพื่อทราบ เรื่อง รายงาน
สถานะการเงินส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 4 

1.1-1-3/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก  
      - ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 วาระแจ๎งเพื่อทราบ เรื่อง รายงานสรุป
การใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2554 หน๎า 4 

4.1-5-1 รายงานวิเคราะห์สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี 2554 
4.1-5-2 บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแผนการใช๎เงินรายได๎ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
3.1-6-11 รายงานสรุปการใช๎กระแสไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2554  

4.1-6-1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2281 /2550 เรื่อง แตํงตั้งผู๎ตรวจสอบภายในของ
หนํวยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 

4.1-6-2 บันทึกขออนุญาตเข๎าตรวจสอบภายในหนํวยงานระดับส านักประจ าปีงบประมาณ 2554  
4.1-6-3 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงิน 
4.1-7-1 ระบบงบประมาณ BUDGET 
4.1-7-2 โปรแกรมการบันทึกบัญชีส าเร็จรูป Accellent Accounting 

4.1-7-3 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจําย เงินงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎ ปีงบประมาณ 
2554  

4.1-7-4 รายงานคําสาธารณูปโภค ประจ าปี 2554 
4.1-7-5 รายงานการใช๎วัสดุประจ าเดือน  
4.1-7-6 รายงานเช็คสั่งจํายแตํละครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เป็นองค์ประกอบที่มุํงเน๎นให๎เกิดการประกันคุณภาพ

ภายในอยํางทั่วถึง และการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให๎

เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง และสะท๎อนให๎เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ตัวบํงชี ้

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดี 

สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

4.00 3.00

5.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ข้อ 6 4.00 3.00 ข้อ 8 มเีครือข่ายด้าน

ประกนัคุณภาพ แต่ยัง

ไมไ่ด้ด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7 6

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนํวยงาน ตั้งแตํระดับหนํวยงานยํอย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให๎ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู๎บริหารสูงสุดของหนํวยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบํงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนํวยงานที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ๎วน ประกอบด๎วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพ เสนอตํอคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน และจัดสํงส านักประกันคุณภาพ

ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ

หนํวยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และสํงผลให๎มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบํงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให๎ข๎อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ

คุณภาพ 

  7.  มีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู๎ใชบ๎ริการตามพันธกิจของ

หนํวยงาน 

  8.  มีเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการประกันคุณภาพระหวํางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รํวมกัน 
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กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด๎านการประกันคุณภาพท่ีหนํวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรํให๎

หนํวยงานอื่นสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนมีผลการด าเนินงาน 6 ข๎อ ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของฝ่ายและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ในรูปแบบที่ 2 คือ ระบบประกันคุณภาพส า หรับสถาบัน ส านัก และหนํวยงาน
สนับสนุน 6 องค์ประกอบคุณภาพ 12 ตัวบํงชี้ (5.1-1-1) 

 นอกจากนี้ยังได๎ก าหนดให๎แตํละฝ่ายงานเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายใน   ตามระบบการประเมินใน
รูปแบบที่   2     ของมหาวิทยาลัยเชํนกัน โดยได๎มีการก าหนดหลักการ วิธีการ ให๎มีความเหมาะสมกั บการด าเนินงาน
ของแตํละฝ่ายโดยได๎จัดท าคํูมือประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 เพ่ือใช๎
เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพหนํวยงานภายในของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (5.1-1-2)  

 โดยในการศึกษา 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนได๎ด าเนินการตามระบบและกลไกกา รประกันคุณภาพ
ตามท่ีกลําวมา โดยได๎มีการประเมินคุณภาพหนํวยงานภายในครบทั้ง 4 ฝ่าย ในระหวํางวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2555 
(5.1-1-3)  โดยได๎มอบหมายให๎นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน 
ฝ่ายบริหารและธุรการ เป็นผู๎ประสานงานด๎านประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน และตัวแทนบุคลากร
ของแตํละฝ่ายที่เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ เป็นผู๎ประสานงานด๎านประกันคุ ณภาพของแตํละ
ฝ่าย นอกจากนี้ ยังได๎มีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบในแตํละตัวบํงชี้ตามลักษณะงานของแตํละต าแหนํงงานเพื่อให๎เกิด
การพัฒนากระบวนการด าเนินงานในแตํละตัวบํงชี้ อยํางจริงจัง ดังนี้  

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 1. นางจงกล  พุทธิชัยกุล 

2. นางสาวจรินทร์ญา  ถาวร

นิตยกุล 

บรรณารักษ์ ฝ่ายเทคโนฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่าย

เทคโนฯ 
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ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให๎บริการที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ 

นางสาวอัจฉรา  เฮงสุวรรณ 

นางสาวนภัสมน   

บรรณารักษ์  ฝ่ายบริการ 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

นายอภินันท์  จรัสรวีวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 

3.1 ภาวะผู๎น าของคณะกรรมการประจ า

หนํวยงาน 

นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ หัวหน๎าส านักงานเลขานุการ 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากร 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากร 

3.5 ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการ

พัฒนาความรู๎และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศ

หรือตํางประเทศ 

นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากร 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

นางสาววิไล  สีดาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

1. นางสาวดวงกมล  วงศ์จันทร์ 

2. นางสาวพัชรินทร์  ช๎างทอง 

บรรณารักษ์ ฝ่ายพัฒนาฯ 

 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักฯ โดยมีผู๎อ านวยการ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน หัวหน๎าฝ่ายตําง ๆ เป็นที่ปรึกษา และมีหัวหน๎าส านักงานเลขานุการฯ ท าหน๎าที่เป็น
ประธาน และบุคลากรที่เป็นตัวแทนของฝ่ายตําง ๆ รํวมในการเป็นคณะกรรมการ ก าหนดให๎มีการประชุมรํวมกันเพื่อ 
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ปรึกษา ก าหนดนโยบายและวางแผนงานด๎านประกันคุณภาพของ พร๎อมทั้งก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานของ
หนํวยงานให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (3.1-6-29), (5.1-2-1) 

 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ก าหนดตัวบํงชี้ เพ่ิมเติม ตามลักษณะเฉพาะของหนํวยงานที่สอดคล๎องกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบํงชี้ คือ 
 1) ระดับความส าเร็จของการให๎บริการสารสนเทศทางการเกษตร (ตัวบํงชี้ 2.16 ในตัวบํงชี้ประกัน มก.) 
 2) เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแตํรับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให๎บริการ (ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ในตัวบํงชี้

คุณภาพห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 
 3) ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายภายในห๎องสมุดที่ให๎บริการ (ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ในตัว

บํงชี้คุณภาพห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 
 4) จ านวนบริการเชิงรุก (ตัวบํงชี้ที่ 1.9 ในตัวบํงชี้คุณภาพห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 
 5) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่เ ข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการรู๎สารสนเทศและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

(ตัวบํงชี้ที่ 1.13 ในตัวบํงชี้คุณภาพห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) (5.1-1-2) 
 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ  3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 1) ส านักหอสมุด ก าแพงแสนมีการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด๎านการประกันคุณภาพฯ ตาม ที่
ส านักหอสมุด ก าแพงแสนก าหนด โดยมีการควบคุมคุณภาพ ติดตามการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  (5.1-2-2)  และได๎มีการประเมินคุณภาพหนํวยงาน 
ทั้งในระดับฝ่ายและระดับส านักฯ ตามก าหนดระยะเวลา (5.1-1-3), (5.1-4-1)  

 2) ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 เสนอตํอ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 (1.1-1-3/1/2554)  และ
หลังการพิจารณาได๎จัดสํงให๎ส านักประกันคุณภาพ  และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริ การการศึกษา 
(ก าแพงแสน) ตามก าหนดเวลา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 (5.1-4-2) 

 3) หลังจากการประเมินคุณภาพ ประจ าปี 2554 เสร็จสิ้นลง และส านักฯ ได๎รับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพจากคณะกรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ ได๎รํวมกันจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน (5.1-4-3) 
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 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้

คุณภาพที่หน่วยงานต้องรับการประเมินคุณภาพ  
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดท าฐานข๎อมูลประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน อยูํในหน๎าเว็บไซต์

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  : http://www.lib.kps.ku.ac.th/   ที่มีรายละเอียดข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับการประกัน
คุณภาพ ให๎หนํวยงานภายในของส านักได๎ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการด าเนินการด๎านประกันกันภาพ ซึ่งเป็นระบบที่
เพ่ิงเริ่มพัฒนาและจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาให๎สามารถด าเนินการให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตํอไป  (5.1-6-1)   

 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ

ของฝ่ายบริหารและธุรการ 
 ส านักหอสมุด ก าแพงแสนได๎สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารํวมเป็นเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ 

รวมถึงได๎มอบหมายบุคลากรให๎เป็นผู๎รับผิดชอบในแตํละตัวบํงชี้ตามลักษณะงานของแตํละต าแหนํงงาน โดยให๎มี

หน๎าที่ในการพัฒนาการด าเนินงานที่รับผิดชอบให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในแตํละปีการศึกษา  

 นอกจากนี้มีการแตํงตั้งบุคคลผู๎มีความรู๎ความสามารถในด๎านประกันคุณภาพจากหนํวยงานภายนอกส านักฯ 

รํวมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  (3.1-6-17) รวมถึงมีการสัมภาษณ์

บุคคลภายนอก และผู๎ใช๎บริการ ในการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ก าแพงแสน (5.1-7-1) 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
 เนื่องจากในปีการศึกษาท่ีผํานมา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกขํายงานห๎องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและขํายงานห๎องสมุดมหาวิทยาลัยสํวนภูมิภาค (PULINET) โดยได๎มีการสํงบุคลากรเข๎ารํวมเป็น
คณะท างานฝ่ายตําง ๆ ซึ่งคณะท างานแตํละฝ่ายจะมีการประชุม เพื่อรํวมหารือในการด าเนินงาน ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การด าเนินงาน รวมถึงกิจกรรมของกลุํมคณะท างาน อยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 แตํในชํวงกลางปีการศึกษา 2554 ได๎รับค าแนะน าให๎มีการจัดสร๎างเครือขํายด๎านประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ จึงได๎ประชุมหารือรํวมกันในการหาแนวทางการจัดสร๎างเครือขํายด๎านประกัน
คุณภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  ตํอจากนั้นได๎ด าเนินการเรียนเชิญผู๎อ านวยการของ
ส านักหอสมุดในแตํละสถาบันเข๎ารํวมประชุมเพื่อหารือในการจัดสร๎างเครือขํายด๎านประกันคุณภาพ ประกอบด๎วย   
 1) ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านักหอสมุด บางเขน    ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
 2) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.lib.kps.ku.ac.th/%20%20%20ที่
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 4) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 และได๎ด าเนินการจัดประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยได๎สรุปและก าหนดแนวทางการท างานรํวมกัน 
 (3.1-5-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 5 ข๎อ 7 ข๎อ 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข๎อ บรรลุ 8 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ    เทํากับผลการประเมินตนเอง   แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 5 ข๎อ 6 ข๎อ 3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข๎อ บรรลุ 8 ข๎อ 

หมายเหตุ :  ข้อ 8 มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ แต่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

      - ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง ระบบการ

ประเมินคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน หน๎า 4 

5.1-1-2 คูํมือประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 

5.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพหนํวยงานภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2555 จ านวน 4 ฝ่าย 

3.1-6-29 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

9 ข๎อ 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 2 : หน้า [121] 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-2-1 รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในปีการศึกษา 

2554 จ านวน 4 ครั้ง 

5.1-4-1   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2554  

1.1-1-3/1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

      - ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายงานการ

ประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 หน๎า 8 

5.1-4-2 ส าเนาบันทึกข๎อความเลขที่ ศธ 0513.212/1639 และ 1640 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 

เรื่อง ขอสํงรายงานการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน 

5.1-4-3 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2553 (สปค. 01) 

5.1-6-1 ฐานข๎อมูลประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

3.1-6-17 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนํวยงานภายใน ส านักหอสมุด กพส . 

5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก ประจ าปี 2554 หน๎า 19 

3.1-5-3 รายงานการประชุมเครือขํายประกันคุณภาพ 

      - ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับความส าเร็จของการให๎บริการสารสนเทศทางการเกษตร 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  2 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการให๎บริการสารสนเทศทางการเกษตร  
  2. มีฐานข๎อมูลหรือชํองทางการให๎บริการ  
  3. มีคํูมือการใช๎งาน  
  4. มีการติดตามและประเมินผลการให๎บริการ  
  5. มีการวิเคราะห์หรือนาผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. มีแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร  
 จากวิสัยทัศน์ “ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นน าทางด๎าน
การเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตก และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” ส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน จึงจัดตั้งศูนย์ข๎ อมูลท๎องถิ่นทางด๎านการเกษตร ภาคตะวันตก โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการข๎อมูล
ท๎องถิ่นภาคตะวันตก  (5.2-1-1) เพ่ือด าเนินการรวบรวมสารสนเทศทางการเกษตรภูมิภาคตะวันตก และมีการวาง
แผนการให๎บริการสารสนเทศทางการเกษตรภูมิภาคตะวันตก (5.2-1-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข๎อ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 N/A  1 ข๎อ N/A 1 คะแนน 2 ข๎อ ไมํบรรลุ 3 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานศูนย์ข๎อมูลท๎องถิ่นทางด๎านการเกษตร ภาคตะวันตก ต้ังคณะ 

5.2-1  5.2-1-2 แผนการด าเนินงานโครงการจัดตั้ง ศูนย์ข๎ อมูลท๎องถิ่นทางด๎านการเกษตร                       
ภาคตะวันตกด าเนินงาน) 

 
 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  13 วัน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตําง ๆ ดังนี้ 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนเล่ม ระยะเวลา เวลาเฉลี่ยแต่ละ
ประเภท 

หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1,183 เลํม 16581 วัน 14 
ปัญหาพิเศษ 602 เลํม 104 วัน 0.17 
สื่อโสตทัศน์ 1153 รายการ 164 วัน 0.14 
รวม 2938 16849 5.74 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให้บริการ  
(วัน : รายการ)   
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 ดังนั้น เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแตํรับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให๎บริการ 
   = (            16,849             ) 
        2,938 
   =    6    วัน/รายการ 
 คะแนนที่ได๎ =    5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.3 19 วัน 6 1 คะแนน 5 คะแนน 13 วัน บรรลุ 11 วัน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-1-1 รายการทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาในการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศปีงบประมาณ 2554 

5.3-1-2 1. ตัวอยํางระยะเวลาในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ตัวอยํางแสดงสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ 

5.3-1-3 รายงานการปฏิบัติงานการลงรายการและจัดหมวดหมูํปัญหาพิเศษ  

5.3-1-4 รายการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โสตทัศนวัสดุ และ ซีดีวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เวลาเฉลี่ยมากกวํา 
16 วัน 

เวลาเฉลี่ย  
14-16 วัน 

เวลาเฉลี่ย  
11-13 วัน 

เวลาเฉลี่ย  
8-10 วัน 

เวลาเฉลี่ยน๎อยกวํา
หรือเทํากับ 7 วัน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข๎า 

เป้าหมาย  5 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. ระบบเครือขํายมีเสถียรภาพ (Network Stability)  
  2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายตาม  พ.ร.บ วํา

ด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
  3. มีการบ ารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอร์อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  
  4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือขํายให๎เหมาะสมกับสภาพการใช๎

งาน  
  5. มีบุคลากรของหนํวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 4 ข๎อ 

2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายตาม พ .ร.บ ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

มีการก าหนดสิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข๎อมูลในการเข๎าใช๎งาน

อินเตอร์เน็ตจะต๎องล็อกอินโดยใช๎ user password ของแตํละคนที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว มีการลงทะเบียน Mac 

Address ในทุกๆ อุปกรณ์ ซึ่งจะมีการเก็บเป็น log file ไว๎เพ่ือเก็บไว๎เป็นหลักฐานกรณีเกิดความเสียหายตํอระบบ

พร๎อมทั้งยึดระเบียบข๎อปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ วําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 (5.4-2-1) ทั้งนี้

ทางส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎ติดตั้งโปรแกรมก าจัดไวรัส Kaspersky Anti-Virus 2011 ลงบนเครื่อง

คอมพิวเ ตอร์แมํขําย ส าหรับตรวจเช็คไวรัสที่จะเข๎าโจมตีข๎อมูลเบื้องต๎น อีกท้ังยังมีระบบส ารองไฟฟ้า กรณีระบบ

ไฟฟ้าขัดข๎องชั่วคราว และมีการส ารองข๎อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขํายเป็นประจ าทุกเดือน  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในห้องสมุดที่ให้บริการ 
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3. มีการบ ารุงรักษาและเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎มีการ บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีให๎บริการและเจ๎าหน๎าที่เป็นประจ า 

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ไมํสามารถใช๎งานได๎ผู๎ใช๎งานจะแจ๎งให๎ด าเนินการแก๎ไข และหากไมํสามารถซํอมแซมหรือ  

แก๎ไขปัญหาได๎   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา   เสนอผู๎บริหารเ พ่ือพิจารณาด าเนินการแก๎ไขตํอไป

(5.4-3-1) 

 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน   

มีการปรับปรุงสมรรถนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให๎บริการ เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับบุคลากรและเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์มํขําย ให๎พร๎อมส าหรับการใช๎งานอยูํเสมอ (5.4-4-1) โดยมีวิธีการดังนี้ ตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบ

ปฏิบัติ และโปรแกรมใช๎งาน หากพบวําไมํเป็นรุํนปัจจุบันจะท าการ อัพเดททันที , ตรวจหาไวรัสและท าการก าจัด , 

ตรวจสอบอุปกรณ์ตํอพํวงให๎ใช๎งานได๎ตลอดเวลา เป็นต๎น  

 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง  

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มอบหมายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และชํางเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการศึกษา ในการ รับผิดชอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือขํายของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน (5.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.4 4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข๎อ ไมํบรรลุ 5 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข๎อ  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-2-1 http://www.cit.kps.ku.ac.th/cit/   

5.4-3-1 เอกสารการซํอมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

5.4-4-1 เอกสารการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ 

5.4-5-1 ใบมอบหมายงานของบุคลากร (JA) 

 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  10 บริการ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได๎จัดบริการเชิงรุก ทั้งสิ้น 9 บริการ (3.1-7-3) 
 

ชื่อบริการ ลักษณะการด าเนินงาน 
เลํมนี้ฉันชอบ กิจกรรมที่ให๎สมาชิกแนะน าหนังสือที่ชื่นชอบ ประทับใจ โดยการเขียน

บรรยายลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดเพื่อเป็นการแนะน าให๎ผู๎อ่ืนอําน โดย
หนังสือต๎องมีอยูํในส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

หนังสือนําอําน กิจกรรมที่น าหนังสือท่ีมีอยูํมาจัดแสดง โดยจัดแสดงหนังสือเป็นหัว เรื่องตาม
กระแสนิยม จัดตามวันส าคัญหรือตามค าแนะน าของผู๎ใช๎ห๎องสมุด โดยมีการ
จัดบอร์ดนิทรรศการรํวมด๎วย 

ความรู๎นอกต ารา มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข๎อที่นําสนใจให๎กับอาจารย์ บุคลากร 
นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

น าสํงเอกสาร เป็นการอ านวยความสะดวก  และเพ่ิมชํองทางในการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  ซึ่งสมาชิกไมํต๎องไปยืม- คืน  ด๎วย
ตนเอง  เพียงรอรับหนังสือที่  คณะ /ส านัก /สถาบันภายในวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 จ านวนบริการเชิงรุก(Proactive Service) 

http://www.cit.kps.ku.ac.th/cit/
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ชื่อบริการ ลักษณะการด าเนินงาน 
ห๎องสมุดพบผู๎ใช๎ กิจกรรมที่ออกไปพบผู๎ใช๎นอกสถานที่โดยจัดท าคํูมือแนะน าบริการของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  เพื่อไปแนะน าการให๎บริการโดยในงานสัปดาห์
หนังสือวิชาการและวันปฐมนิเทศนิสิต 

แจ๎งกํอนจําย เพ่ือแจ๎งก าหนดสํงหนังสือลํวงหน๎า กํอนถึงวันก าหนดสํง 2 วัน ผําน E-mail 
ปิดเทอมนี้มีหนังสือเป็นเพ่ือน กิจกรรมเพื่อให๎นิสิตยืมหนังสือชํวงปิดภาคการศึกษา โดยการลงชื่อเข๎ารํวม

กิจกรรม จะได๎สิทธิ์การยืมหนังสือไมํจ ากัดจ านวนและมีก าหนดวันคืนหนังสือ
หลังเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

ใจดีให๎ยืม กิจกรรมที่บริการเพ่ือความสะดวกของผู๎ใช๎โดยให๎บริการยืมกระเป๋าผ๎า รํม 
ห๎องศึกษากลุํมและห๎องศึกษาเดี่ยว 

ตอบค าถามพาเพลิน กิจกรรมที่มีแบบฟอร์มค าถามเก่ียวกับการให๎บริการ สิทธิสมาชิก การสืบค๎น
ทรัพยากรสารสนเทศฯ ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการตอบค าถามชิงรางวัล 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.5 10 บริการ 9 บริการ 5 คะแนน 5 คะแนน 10 บริการ ไมบํรรลุ 10 บริการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ    เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-7-3 แฟ้มงานกิจกรรมบริการเชิงรุก 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวน  
1 - 2 บริการ 

จ านวน  
3 - 4 บริการ 

จ านวน  
5 - 6 บริการ 

จ านวน  
7 - 8 บริการ 

จ านวนมากกวําหรือ
เทํากับ 9 บริการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  4.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 ฝ่ายบริการ  มีกิจกรรมสํงเสริมการรู๎สารสนเทศและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ทั้งหมด 8 

กิจกรรมได๎แกํ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

1. 1. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 

2. “กิจกรรมแนะน าห๎องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” 

4.00 

3. 2. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ  

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SciFinder Web Version และ ScienceDirect” 

4.07 

3. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ EndNote X4 และ EndNote on Web” 

4.03 

4. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ NEWCenter:Online,Academic Search 

Premier,Scopus” 

4.07 

5. โครงการเผยแพรํการรู๎สารสนเทศ 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ การใช๎งาน Journal Citation Report เพ่ือใช๎ใน

การคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์ และ EndNote X4” 

4.16 

6. โครงการแนะน าฐานข๎อมูล 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SciFinder on Web ” 

4.08 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
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โครงการ ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

7. โครงการแนะน าฐานข๎อมูล 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SpringerLink” 

4.38 

8. โครงการแนะน าฐานข๎อมูล 

“กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SpringerLink” 

4.4 

รวม 33.19 

 
 ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการกิจกรรมสํงเสริมการรู๎สารสนเทศและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
      =      33.19 
    8      
   = 4.15 
 คะแนนที่ได๎ = 4   คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.6 4.38  4.15  4 คะแนน 4 คะแนน 4.51 ไมบํรรลุ 4.20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.6-1-1 แฟ้มโครงการ/กิจกรรมสํงเสริมการรู๎สารสนเทศและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบที่มุํงเน๎นการพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก๎ไข 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให๎มากขึ้น จนสามารถแขํงขันกับหนํวยงานภายนอกได๎ จ านวน 1 ตัวบํงชี้ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดี 

สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง

รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 

 
 

 

 

 

 

หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลพัธ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรอืสดัสว่น) ตัวหาร  (% หรอืสดัสว่น)

4.00 2.00

6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

ข้อ 5 4.00 2.00 ข้อ 1 การด าเนินการตาม

ภารกจิหลักไมค่รบถ้วน 

ขาดภารกจิด้านการ

บริการวิชาการแกสั่งคม   

      ข้อ 3   ไมม่ี

ข้อก าหนดทีส่ าคัญ ได้แก ่

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

การด าเนินงาน

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน

4 2

ตัวบง่ช้ี เปา้หมาย

 2554

ผลการด าเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข๎อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ๎วน 

ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหนํวยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหวําง

กระบวนการตํางๆ เพ่ือท าให๎การด าเนินงานของหนํวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ

สอดคล๎องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข๎อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 

ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต๎องการของผู๎รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข๎อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า

คูํมือการปฏิบัติงาน พร๎อมทั้งก าหนดผู๎รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูํมือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให๎งานมี

ประสิทธิภาพ เชํน ควบคุมคําใช๎จําย ลดคําใช๎จําย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข๎อผิดพลาด ลด

ข๎อร๎องเรียน เป็นต๎น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอตํอผู๎มี

อ านาจเพื่อให๎พิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณตํอไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้

การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน   

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศนับเป็นกระบวนการหลักกระบวนการหนึ่งในการให๎บริการของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน แตํเนื่องจากในปีการศึกษา 2553 พบวํา ตัวบํงชี้เรื่องเวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแตํรับทรัพยากร

สารสนเทศและน าออกให๎บริการ ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน  19 วันตํอรายการ สํงผลให๎ได๎

คะแนนประเมินเพียง 1 คะแนน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน จึงเล็งเห็นวําควรมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

กระบวนการที่เก่ียวข๎องในเรื่องนี้ จึงมอบหมายให๎ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการ ซึ่งฝ่าย

พัฒนาฯ ได๎ด าเนินการและจัดท า WI เรื่อง การวิเคราะห์หมวดหมูํทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช๎เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของฝ่าย (6.1-1-1)  
 

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่

ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ  

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดท ากระบวนการด าเนินงานหลักของฝ่าย ในการประชุม

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2554  โดยมีมติให๎จัดท ากระบวนการปฏิบัติงาน 2 กระบวนการ 

คือ 1.กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2.กระบวนการปฏิบัติงานเตรียม

ตัวเลํมกํอนออกให๎บริการ (6.1-2-1/2554)  

 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานโดยแยกกระบวนการ

ปฏิบัติงานเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู๎รับผิดชอบ คือ บรรณารักษ์ และกระบวนการปฏิบัติงานเตรียมตัวเลํมกํอนออกให๎บริการ ผู๎รับผิดชอบคือ 

ผู๎ปฏิบัติงานห๎องสมุด รวมทัง้จัดท าคํูมือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6.1-1-1)  
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 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 

ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได๎มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให๎การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น มีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเตรียมตัวเลํมกํอนออกให๎บริการ คือ ยกเลิกการเสริม

ปกส าหรับหนังสือใหมํ เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมตัวเลํม (6.1-1-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข๎อ ไมบํรรลุ 5 ข๎อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   เทํากับผลการประเมินตนเอง    แตกตํางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 

การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 4 ข๎อ 2 ข๎อ 4 คะแนน 2 คะแนน 5 ข๎อ ไมํบรรลุ 5 ข๎อ 

 

หมายเหตุ :  ข้อ 1 การด าเนินการตามภารกิจหลักไม่ครบถ้วน ขาดภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม         

ข้อ 3   ไม่มีข้อก าหนดที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 1. เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน (WI) เรื่อง การวิเคราะห์หมวดหมูํทรัพยากรสารสนเทศ  

2. เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน (WI) เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมูํ

และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน (WI) เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานเตรียมตัวเลํมกํอน

ออกให๎บริการ 

6.1-2-1/2/2554 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี  2/2554     
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 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนิ นการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ

ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ

คะแนน 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 

 

 

 

 

   บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
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การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน พบว่า  มีการด าเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก . 

จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 
 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผล

การด าเนินงานของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ  
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนในส่วนของการ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เอ้ือและเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาเขตก าแพงแสนนั้น  พบว่า การด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ 
ผ่านมา มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี และดีมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการวางแผนการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการพัฒนาขึ้นจากในรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อพิจารณาตาม
ชนิดของตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า  

หนว่ยงา

น

กรรมการ หนว่ยงาน กรรมการ หนว่ยงา

น

กรรมกา

ร

หนว่ยงา

น

กรรมการ หนว่ยง

าน

กรรมการ

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั - - 5.00 5.00 4.78 4.78 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 ดี ต้องปรับปรุง

เฉลีย่รวมทกุตวับง่ชี้ของทกุองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.56 4.11 4.78 4.78 4.63 4.30

ผลการประเมิน ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
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- ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการด าเนินงาน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
- ด้านกระบวนการ มีผลการด าเนินงาน 4.56 อยู่ในระดับดีมาก 
มีตัวบ่งชี้ที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบ

การพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

- ด้านผลผลิต มีผลการด าเนินงาน 4.78 อยู่ในระดับดีมาก 
 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน แม้ว่า จะไม่ใช่หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน แต่มิได้ละเลยภาระงานในส่วนนี้ โดยได้ก าหนดให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ
ส านักฯ โดยแบ่งส่วนเป็น 1) บริการวิชาการแก่ชุมชนภายในคือนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตฯ มอบหมาย
ฝ่ายบริการรับผิ ดชอบ 2) บริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก  มอบหมายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกิจกรรมบริการวิชาการของ
ส านักฯ ทั้งในส่วนของภายในและภายนอก พบว่า  

 ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.55 อยู่ในระดับดีมาก ส่วน
การบริการวิชาการภายในโดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่
ส านักฯ เลือกมาเป็นตัวบ่งชี้ตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  นั้นมี
ผลระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.15 อยู่ในระดับดี  

 
 3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  

 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการในส่วนของท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของ
การจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุ น
การเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามของประเทศในแง่มุมต่าง ๆ    มีผลการด าเนินงาน  5.00   อยู่ใน
ระดับดีมาก แต่เนื่องจากการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่ก าหนดนั้น ประเมินโดยบุคลากรของส านักฯ 
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในรอบปีการศึกษาต่อไปควรมีการประเมินความพึงพอใจในส่วนของนิสิตด้วย เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการแก่นิสิตโดยตรง  
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 การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่

ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

  จุดแข็ง 

 -  

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระยะเวลาในการรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ไม่เหมาะสมส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
3. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในบางหน่วยงานและบุคลากรไม่เห็นความส าคัญในการวางแผนการ

ด าเนินงานและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ก่อนการจัดท าแผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป  

2. ควรก าหนดระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนดไว้ 

3. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างเหมาะสม  
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก 
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 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

1. มีการกระจายอ านาจการบริหารโดยการมอบหมายหน้าที่ไปยังผู้เกี่ยวข้องท าให้การปฏิบัติงานใน

ทุกด้านมีความคล่องตัว 

2. บุคลากรวิชาชีพได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1. มีระบบ ควบคุม ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักหอสมุด ก าแพงแสนให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจหลักสามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ  

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับบุคคลในการด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
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  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาการด าเนินงานให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ 

2. ควรจัดท าปฏิทินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการ  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

  จุดแข็ง 

 - 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน และการจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ผู้บริหาร  

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน และการจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอผู้บริหาร  
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 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ 

มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หมายเหตุ  ประเมินที่ฝ่ายบริหารและธุรการเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากในปีการศึกษาท่ีผ่านมาใช้รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในโดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพฯ ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 การปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนสิงหาคม ท าให้แต่ละฝ่ายไม่สามารถพัฒนาหรือด าเนินการ
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่ขอประเมินในรอบปีการศึกษานี้ แต่จะเริ่มประเมินในรอบปีการศึกษาต่อไป  

ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

มีกระบวนการจัดท าแผน การ
ถ่ายทอดแผน การประเมินผล 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ได้ชัดเจน 

 ในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

ในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
ควรก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

ฝ่ายบริหารฯ ให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาพื้นท่ีและ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อ

ส่งเสริมให้นิสิต-บุคลากรมี

ส่วนร่วม โดยตั้งงบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 

2556 “โครงการลาน

วัฒนธรรม” เพ่ือเป็นพื้นที่จัด

กิจกรรม 

1. ไม่มีรายละเอียดกิจกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของการมีส่วนร่วมและการ
จัดหาพื้นที่ในการพัฒนา
สุนทรียภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
2. ไม่มีการประเมินความพึง

พอใจที่เก่ียวกับมิติทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรเพิ่มรายละเอียด

กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงของการมีส่วน

ร่วมและการจัดหาพื้นที่ใน

การพัฒนาสุนทรียภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด      

2. ควรมีการประเมินความ

พึงพอใจที่เก่ียวกับมิติ

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริการ 1. มีการส ารวจความต้องการ

ของผู้รับบริการที่เป็นรูปธรรม

เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคลากร  

2. บุคลากรมีความพยายามที่

จะพัฒนาการให้บริการเชิงรุก 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  

 

1. ขาดการวางแผน (ไม่พบ
เอกสารโครงการ) 
2. ขาดการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็น
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

 

1. ควรมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยน าเสนอเป็น
โครงการ 
2. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็น
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นเพราะการส ารวจความ
ต้องการของนิสิตเป็นเพียง
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้นิสิตที่สนใจและเข้ามารับ
บริการในห้องสมุด ซึ่งอาจ
เป็นข้อจ ากัดส าหรับนิสิตที่ไม่
มาใช้บริการในช่วงนั้น โดย
อาจคิดวิธีส่งข่าวแจ้ง E-mail 
แก่ผู้ใช้ หรือเลือกกลุ่มนิสิตที่
พบว่ามีการส่งหนังสือล่าช้า
อยู่เสมอๆ จะได้เป็นการ
บริการที่เฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้นด้วย  
3. ควรแสดงผลการ
ด าเนินงาน  
4. ควรเพิ่มช่องทางการแจ้ง
เตือนผู้ใช้บริการทุกคนที่ส่ง
หนังสือเกินก าหนด  
5. อาจศึกษาการเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งผ่าน E-mail 
เป็นเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น 
SMS   
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายพัฒนา

และจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

มีบุคลากรน้อย  แต่สามารถ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของ

ฝ่ายฯ ได้เต็มศักยภาพ 

  

 

 

 

ผลการด าเนินงานไม่

ครอบคลุมภารกิจของฝ่าย  

โดยเฉพาะการส ารวจหนังสือ 

1. ควรมีแผนการส ารวจ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ประจ าปี 

2. ควรมีการส ารวจความ

ต้องการของผู้รับบริการใน

โครงการสัปดาห์หนังสือ

วิชาการ 

3. ควรมีแผนท างานเชิงรุก 

ในการจัดหาทรัพยากรฯให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4. ควรมีการตรวจสอบข้อมูล

บรรณานุกรมทรัพยากรฯใน

ฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ฝ่าย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และ

สื่อการศึกษา 

 1. การประเมินความพึงพอใจ

ในบางโครงการยังประเมินไม่

ครบ 4 ด้าน เช่น โครงการ

เปิดห้องสมุดชุมชนสถานพินิจ

ฯ ไม่พบหลักฐานแสดง

กระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ 

 

1 . แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการคว รตั้ง

ประเด็นให้ชัดเจนครบทั้ง 4 

ด้าน ตามตัวบ่งชี้ 2.1 เพ่ือวัด

ได้ชัดเจนในแต่ละด้าน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

   

 
 

 2. ไม่พบหลักฐานการน า

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

การให้บริการในปีที่ผ่านมา 

แล้วน ามาปรับปรุงการ

ด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน 

แต่พบว่ามีการน า

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

โครงการมาใช้ปรับปรุงการ

ด าเนินงานในรอบปีเดียวกันที่

ประเมิน คือ น าข้อเสนอแนะ

จากโครงการ ULibM (ควรมี

การจัดโครงการแบบนี้อีกเพ่ือ

ช่วยให้โรงเรียนที่ต้องการมี

การพัฒนาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ) มาจัดเป็นโครงการ

เปิดห้องสมุดชุมชนสถานพินิจ

ฯ ซึ่งจัดในปีเดียวกัน  

3. ไม่พบหลักฐานการส ารวจ

ความต้องการของผู้รับบริการ

ครบทุกโครงการที่จัด 

2. ใหน้ าหลักฐานที่แสดงว่ามี

การส ารวจความต้องการ การ

วางแผนการให้บริการ ซึ่ง

อาจไปปรากฏในกรรมการชุด

ใดชุดหนึ่งของส านักหอสมุด 

เช่น ในคณะกรรมการข้อมูล

ท้องถิ่น ให้ส าเนารายงานการ

ประชุมมาใส่ไว้ให้ครบ (เช่น 

โครงการเปิดห้องสมุดชุมชน

สถานพินิจฯ เป็นต้น ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการ 9 บวร 

ของวิทยาเขตฯ) 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

 1. บุคลากรมีความสามัคคี 

ความร่วมมือ และเสียสละ มี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

2. บุคลากรมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

3. เอกสารหลักฐานดี มี

ความรู้ ความเข้าใจในการ

จัดท าได้ดี 

4. มีการจัดท าแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรที่

ค่อนข้างครบถ้วน โดยเฉพาะ

การจัดท าแผนตามหลัก

สมรรถนะ 

5. บุคลากรประจ าทั้งหมด

ของฝ่ายได้รับการพัฒนา

ความรู้ 

 1. ไม่มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ 
2. การจัดการความรู้ ยังเป็น

การจัดการความรู้ภายใน

เท่านั้น 

3. ไม่พบการแสดงผล

ด าเนินการพัฒนาบุคลากร

ตามแผน  

4. ขาดระบบการติดตามให้

บุคลากรน าความรู้และทักษะ

ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จ

ตามแผนการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร  

 

1. ควรมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ 
2. ควรน าความรู้จาก
ภายนอกมาจัดการความรู้ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติ 
3. พนักงานขับรถยนต์ไม่ได้
อยู่ในหมวดแรงงาน แต่อยู่ใน
หมวดสนับสนุน ดังนั้นจึง
ต้องนับจ านวนเข้าไปจ านวน
บุคลากรประจ าของฝ่ายด้วย 
4. ควรก าหนดแนวทาง/
วิธีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการมีความรู้และ
ทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เพ่ิมพูน
ความรู้/ทักษะการปฏิบัติงาน 
5. ควรมีการประเมินผล
ส าเร็จตามแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริการ   
  

1. การจัดท าแผนของฝ่าย
ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
2. ในส่วนของการพัฒนา
บุคลากร ยังไม่พบแผน
เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน
ของบุคลากรฝ่ายบริการ 
3. ไม่พบหลักฐานการติดตาม
การด าเนินงานของฝ่าย  ใน
รายงานการประชุม 
4. ไม่พบหลักฐานการ
ประเมินธรรมาภิบาลของ
ฝ่าย  

 

ฝ่ายพัฒนา

และจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 1. ฝ่ายไม่มีแผนปฏิบัติงาน
ประจ าฝ่ายที่ชัดเจนและการ
ถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรยังไม่
เป็นทางการ จึงท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและทิศทางท่ี
ก าหนด 
2.  การบริหารและการจัดการ

ฝ่ายยังไม่มีระบบและกลไกใน

การติดตามงาน    

3.  การจัดการความรู้ยังไม่มี

การติดตามและประเมินผล

กับผู้ที่น าความรู้ไปใช้  

1.  ควรจัดท าแผนฝ่ายและ

ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2.  ควรมีการก าหนดการ

รายงานผลตามแผนเป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมี

การสรุปแผนประจ าปี 

3. ควรมีการติดตามและ
ประเมินผล KM กับผู้ที่น า
ความรู้ไปใช้  โดย
เปรียบเทียบให้เห็นถึง 
ประสิทธิภาพหรือ

ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

  4.  ไม่มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง  

และรายงานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของส านักฯ  

พิจารณา 

 

 

4.  ควรมีการจัด KM 

ระหว่างฝ่าย / หน่วยงาน

ภายนอกที่มีภารกิจที่

คล้ายคลึงกัน  

5.  ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่

ได้รับมอบหมายตามแผนที่

ก าหนด และรายงาน

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของ ส านักฯ พิจารณา 

ฝ่าย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และ

สื่อการศึกษา 

 มีกระบวนการจัดการความรู้

โดยใช้องค์ความรู้ที่จ าเป็นใน

การพัฒนาของหน่วยงาน  

  
 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ควรที่จะได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

หมายเหตุ  ประเมินที่ฝ่ายบริหารและธุรการเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากการด าเนินงานด้านการเงินและ

งบประมาณของส านักหอสมุด ก าแพงแสน เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์คือฝ่ายบริหารและธุรการเป็น

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

1. มีการวิเคราะห์สรุปผลการ

บริหารงบประมาณ เพื่อเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร เพื่อเป็นแนว

ทางการบริหารจัดการต่อไป

ได้ 

2. มีการจัดท าแผน การ

จัดสรรงบประมาณ และการ

รายงานสถานทางการเงิน 

พร้อมปัญหาในการใช้

งบประมาณให้ที่ประชุม

บริหารรับทราบเป็นประจ า

ทุกเดือน 

 ยังไม่มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของ

หน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึง

แหล่งที่มาและใช้ไปของ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

 

 ควรมีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของ

หน่วยงาน  เพื่อใช้ในการ

บริหารการเงินของหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

  1. มีการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างานและส่งผล

ให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานแตย่ังไม่ครบทุกตัว

บ่งชี้ 

 1.ควรน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างานและ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริการ 1. ฝ่ายบริการได้มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของ
ตนเองที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมี
แนวคิดโครงการให้บริการเชิง
รุกซึ่งสอดคล้องกับงานบริการ
ของส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน 
2. บุคลากรมีความพยายาม
ในการสร้างงานบริการเชิงรุก
3. บางโครงการมีการสรุป
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ท า
ให้ผู้ปฏิบัติทราบและมีแนว
ทางการปรับปรุง  

 

 

1. ขาดการวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
แต่ละตัวบ่งชี้ 
รูปแบบของการเขียน
โครงการยังขาดมาตรฐาน
เดียวกัน รายละเอียดของ
โครงการยังขาดความ
ครบถ้วน ได้แก่ ความส าคัญ
ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการด าเนินงาน การ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ขาด
การแสดงข้อมูลการ
ประเมินผล และมีหลาย
โครงการ/กิจกรรมที่ขาด
รายละเอียดในการน าเสนอ 
เช่น Happy Friday ,
โครงการน าส่งหนังสือ  
3. ไม่พบแบบประเมินผล และ
การแสดงข้อมูลประเมินผลที่
ครบถ้วน เพราะมีบางโครงการ/
กิจกรรม แสดงผลรายละเอียด
ผลการประเมิน และแบบการ
ประเมินควรประเมินตามแบบ
มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพ 
4. การรายงานผลการ
ด าเนินงานและการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานไม่สอดคล้อง
กัน เช่น โครงการห้องสมุดของ
เรา  

1. คณะอนุกรรมการการ
ประกันคุณภาพควรร่วมกัน
ก าหนดแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
ให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
2. ควรน าเสนอรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม ใน
รูปแบบเดียวกันและรายงาน
ให้ครบถ้วน  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายพัฒนา

และจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 ฝ่ายมีการจัดท าแผนพัฒนา
และปรับปรุง  แต่ยังไม่ได้น า
ผลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง
การท างาน  

ควรน าผลจากการประเมิน

มาก าหนดในแผนงานประจ า

ของฝ่าย   เพ่ือเกิดวงจรของ

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ฝ่าย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และ

สื่อการศึกษา 

บุคลากรในฝ่ายมีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยี

ที่เป็นศักยภาพของฝ่ายใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 

 ควรพัฒนาและใช้ศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยี
พัฒนาการปฏิบัติงาน เช่น 
ให้การปฏิบัติงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีการ
บันทึกผลงานโดยอัตโนมัติ มี
การประมวลผลและใช้ผล
เป็นข้อมูลส าหรับระบบการ
ประเมินคุณภาพต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

หมายเหตุ  ประเมินที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในโดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพฯ ในการประเมินคุณภาพ
ฯระดับส านักฯ จึงได้เลือกกระบวนการหลักของส านักฯ เพียงกระบวนการเดียว โดยในปีการศึกษา 2554 นี้ 
กระบวนการที่เลือกอยู่ที่ฝ่ายพัฒนาฯ  

ฝ่ายพัฒนา

และจัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 การจัดท า / ทบทวน  WI 

ของฝ่ายยังไม่ครอบคลุม

ภารกิจทั้งหมดของทุกงาน  

 

 

ควรมีการทบทวนและปรับ

ขั้นตอนการท างานของทุก

งานเป็นระยะ  เพ่ือจะได้เห็น

กระบวนงานในภาพรวมที่

เชื่อมโยงงานทุกด้านของฝ่าย  
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ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักประจ าปี 2554  ใน

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554  โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 1. รองศาสตราจารย์บพิธ  จารุพันธ์ ประธานคณะกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  ศิริภัทร   รองประธานคณะกรรมการ 

 3.  นางกาญจนา  วสุสิริกุล    คณะกรรมการ 

 4.  นางนวลฉวี  พรบัณฑิตปัทมา   คณะกรรมการและเลขานุการ  

 5.  นางสรรค์วรา  โมกขะสมิต   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินง านตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดย

หน่วยงานประเมินตนเอง มีมีคะแนนเฉลี่ย  3.60 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

3.44 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินในรอบปีทีผ่านมา  จ านวน  19  กิจกรรม 

  ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงทั้งหมด  จ านวน  18 กิจกรรม 
โดยมีข้อเสนอแนะที่ส านักฯ ไม่ขอด าเนินการจ านวน 1 กิจกรรม ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่ 5   ข้อ 2 ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบอย่างชัดเจน 

 เนื่องจาก ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ อย่าง

ชัดเจนแล้วดังปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง 

บทท่ี 4 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 



แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 

 

1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 

1.  ภารกิจและพันธกิจ
ของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ในปัจจุบันยัง
ไม่มีกิจกรรมเด่นที่จะ
น าไปสู่วิสัยทัศน์ของ

องค์กรที่จะเป็นศูนย์กลาง
บริการทรัพยากร

สารสนเทศช้ันน าทางด้าน
การเกษตรในแถบภูมิภาค

ตะวันตก 

1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะสร้าง
โครงการต่าง ๆ ในการให้บริการ

ทางวิชาการด้านทรัพยากร
สารสนเทศทางการเกษตรแก่

ชุมชนในภาคตะวันตก โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่

ละปีว่าจะด าเนินการเรื่องใด
ก่อนหลัง เช่น สร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร ส าหรับเกษตรกร 

ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของส านักฯ 

ได ้ ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาประเด็นต่าง 

ๆ ตามข้อเสนอแนะ 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

กิจกรรมการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ์

มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ์

 ก.ย. –ต.ค. 
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คณะกรรม 

การบริหาร

ส านักฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

2.  การด าเนินการของ
ส านักฯ ในหลาย ๆ 
กิจกรรมในแต่ละ

องค์ประกอบ ยังขาดการ
ติดตามและประเมินผล 

ท าให้ไม่ได้น าข้อเสนอแนะ
จากข้อบกพร่องต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานใน

ปีต่อ ๆ ไป 

2.  สร้างระบบและกลไกภายใน
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให้มี

การติดตามและประเมินผลงานทุก 
ๆ กิจกรรม และมีข้อสรุปว่ามี

ประเด็นใดที่ควรจะแก้ไข ปรับปรุง 
 
 

ได ้ ก าหนดให้

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ด าเนินการพัฒนา

ปรับปรุงตามเกณฑ์

ประเมินฯ อย่าง

สม่ าเสมอ 

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ :กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพ 

ร้อยละกิจกรรมที่

มีการติดตาม 

ประเมินผลงาน

และได้ข้อสรุปใน

การแก้ไขปรับปรุง 

 ต.ค. 54 – 

ก.ย. 55 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ ส านักฯ 

3.  บุคลากรใน
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ยังมีความเข้าใจใน
รายละเอียดของแต่ละตัว
บ่งช้ีไม่ตรงกัน ท าให้การ
ด าเนินงานในระบบการ

ประกันคุณภาพไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์

3.  ควรให้มีการอบรม ให้ความรู้

ในรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน

แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 

ได ้ จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับตัวบ่งช้ี 

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ: กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. จ านวน ครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

(1 ครั้ง) 

7,000.- 

 

ก.ย. 54 ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1. ไม่มีการประชุมของ
คณะกรรมประจ าส านักฯ  
ในรอบปี 2553 ท าให้การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานและการ

ติดตามผลการด าเนินงาน
ไม่มีโอกาสได้รับการ

เสนอแนะ จาก
คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

1. ต้องมีการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

อย่างสม่ าเสมอ และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักฯ
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านห้องสมุด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย 

 

 จัดประชุม

คณะกรรมการ

ประจ าส านักฯ 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

จ านวนครั้งในการ

ประชุมครั้งในการ

ประชุม 

(เป้าหมาย : 2 

ครั้ง) 

 ต.ค.54 – 

ก.ย. 55 

ผู้อ านวยการ

ส านักฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

1.  กิจกรรมบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและ

ชุมชน ยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก 

 

1.  จัดท าเรื่องการบริการทาง
วิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรที่มีอยู่ อาทิ การ
สนับสนุนหรือจัดท าห้องสมุด

ชุมชนให้กับชุมชน 

ได ้

ทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการปี 55 เพื่อ

ก าหนดโครงการ

บริการวิชาการให้

สอดคล้องกับภารกิจ

ขององค์กร และให้มี

จ านวนเพิม่มากข้ึน 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

1. มีการทบทวน

แผนปฎิบัติ

ราชการประจ าปี

ให้เป็นไปตาม

ข้อเสนอแนะ 

2. จ านวนบริการ

วิชาการ 

(เป้าหมาย : 4 

กิจกรรม) 

 
ต.ค. 54 – 

พ.ค. 55 

คณะกรรม 

การบริหาร

ส านักฯ 2.  จ านวนโครงการ
บริการทางวิชาการยังมี

จ านวนน้อย เมื่อเทียบกับ
จ านวนบุคลากรและ

ศักยภาพของหน่วยงาน 

2.  จัดท าแผนบริการทางวิชาการ 
ให้มีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้นจาก

เดิมตามความเหมาะสม 



  

1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 
1. ไม่มีการประชุม

คณะกรรมการประจ า
ส านัก และการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ
ประจ า คณะกรรมการ

บริหารส านัก 
 

1.  ควรจัดท าเกณฑ์การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจ า

ส านัก และประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อน าผลประเมินมา
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

ได ้ ศึกษาการจัดท า

เกณฑ์การประเมิน

ตนเองของ

คณะกรรมการ

ประจ าส านัก และ

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

ผู้บริหาร ของ

หน่วยงานท่ีมีผลการ

ด าเนินงานในส่วนนี้ 

และน ามาจัดท า

เกณฑ์การประเมิน

ของหน่วยงานต่อไป 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

การจัดท าเกณฑ์การ

ประเมินคณะผู้บริหาร/

ตณะกรรมการประจ า 

1. มีการศึกษา

แนวทางการ

ประเมินคณะ

ผู้บริหาร 

2. มีการจัดท า

เกณฑ์การประเมิน

คณะผู้บริหาร/

ตณะกรรมการ

ประจ า 

 ต.ค. – ธ.ค. 

54 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

2.  ไม่มีการรวบรวม
ประเด็นความรู้ที่ได้มาจาก
การจัดการความรู้ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ และ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยน าความรู้มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

2.  ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการวิเคราะห์ความรู้ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอยา่งเป็น
ระบบ โดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ในองค์กร หรือจัดท าเป็น

สื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
 

ได ้ แต่งตั้ง

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ของ

หน่วยงาน เพื่อให้

ด าเนินการในส่วน

ของการจัดการ

ความรู้ของ

หน่วยงาน 

 

โครงการส่งเสริมการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มีคณะกรรมการ

ในการจัดการ

ความรู้ โดยมีการ

ประชุมอย่าง

ต่อเนื่อง 

(เป้าหมาย : 3 

ครั้งต่อป)ี 

 ต.ค. 54 – 

ก.ย. 55 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

3.  การวิเคราะห์ ระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่
ครบ 3 ด้านตามเกณฑ ์

3.  ควรมีการวิเคราะห์ ระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท

ของหน่วยงาน 
 

ได ้ จัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณ 2555 

ให้ครบทั้ง 3 

ประเด็น 

จัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง 

จ านวนประเด็นใน

การจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง 

(เป้าหมาย : 3) 

 

 ต.ค. – พ.ย. 

54 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง ส านักฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

4.  ไม่มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

4.  ควรมีการประเมินผลตาม
ความส าเร็จของแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร เพื่อน าผลไป

พัฒนาปรับปรุงแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 

 ประเมินผลตาม

ความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากร : 

การประเมินผลตาม

ความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

รายงานการ

ประเมินผล

ความส าเร็จของ

แผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

 ก.ย. 55 ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

1.  ไม่มีคณะกรรมการท า
หน้าท่ีด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกล

ยุทธ์ และท าการประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรที่ต้อง
น ามาใช้เป็นงบประมาณ

ในการด าเนินงานตามแผน 

1.  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการท า
หน้าท่ีด าเนินการวิเคราะห์

ทรัพยากร และท าการประเมิน
มูลค่าของทรัพยากร 

 
 

 แต่งตั้ง

คณะกรรมการท า

หน้าท่ีด าเนินการ

วิเคราะห์ทรัพยากร 

และท าการประเมิน

มูลค่าของทรัพยากร 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

กิจกรรมการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ

งบประมาณ 

มีคณะกรรมการ

วิเคราะห์

ทรัพยากร 

 

 พ.ย. 54 – 

ก.พ. 55 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

2.  ไม่มีการรายงานทาง
การเงินเสนอ

คณะกรรมการประจ า
ส านักเพื่อพิจารณา 

2.  ควรน ารายงานทางการเงิน
เสนอให้ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ าส านัก 
พิจารณา 

ได ้ น ารายงานทางการ

เงินเสนอให้ผู้บริหาร 

และคณะกรรมการ

ประจ าส านัก 

พิจารณา 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

กิจกรรมการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ

งบประมาณ 

มีการเสนอ

รายงานทางการ

เงินเสนอต่อ

ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการ

ประจ าส านัก 

 ต.ค. 54 – 

ก.ย. 55 

ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1. ไม่มีการเสนอ
คณะกรรมการประจ า
ส านัก เพื่อพิจารณา
รายงานการประเมิน

ตนเองก่อนส่ง
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

1. ควรน ารายงานการประเมิน
ตนเองให้ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ าส านัก 
พิจารณา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพ 
 

ได ้ น ารายงานการ
ประเมินคุณภาพให้

คณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

พิจารณา ก่อนส่งให้
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ :กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพ 

มีการน าเสนอ

รายงานการ

ประเมินตนเองให้

คณะกรรมการ

ประจ าส านัก 

พิจารณา 

 ม.ิย. 55 คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ ส านักฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ)์ 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. ควรเพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 2.16 
ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการสารสนเทศ
ทางการเกษตร เพื่อ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของส านัก 

ได ้ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ์

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล : 

การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ์

ข้อสรุปในการ

พิจารณา การเพิ่ม

ตัวบ่งช้ี 2.16 

  ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ 

 3. ควรบรรจุวาระการ
ประชุมด้านประกันคุณภาพ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก เพื่อสามารถ
ติดตามงานได้อย่างตอ่เนื่อง 

ได ้ เสนอให้น าเรื่องประกันคุณภาพ

บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารส านัก 

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ :กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพ 

การประกัน

คุณภาพ เป็นวาระ

ในการประชุม

กรรมการบริหาร

ส านักฯ 

 

 ก.ย. 54 ประธานคณะ

กรรม 

การประกัน

คุณภาพฯ ส านัก 

 

 

 

 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

 4. ควรติดตามกิจกรรมใน
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน 

ได ้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะในกรณีเป็น

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

เนื่องจากท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะที่ไม่มีการติดตาม

ผลการด าเนินงานจะเป็น

ข้อเสนอแนะระดับนโยบายที่

ระบุแนวทางแก้ไขโดยวิธีการ

น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ 

โครงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพ :กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพ 

มีการติดตามผล

การด าเนินงานใน

ที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร โดย

จะต้อง 

มีรายการหลักฐาน

ประกอบผลการ

ด าเนินงานท่ีเกิด

จากการแก้ไข

ปรับปรุง 

 ก.ย. – พ.ค. 

54 

ประธานคณะ

กรรม 

การประกัน

คุณภาพฯ ส านัก 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. การ

วิเคราะห์

ตนเอง 

4. 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 1. ควรจัดท าข้ันตอน
และระยะเวลาการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ ณ จุด
ให้บริการ 

 เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ใน

การมอบหมายฝ่ายฯ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ 

จัดท าขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการ 

โครงการบริหารจัดการตาม

ระบบธรรมาภิบาล : กิจกรรม

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

น าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

 ต.ค. 54 ประธานคณะ

กรรม 

การประกัน

คุณภาพฯ ส านัก 

 2. ควรบันทึก
กระบวนการจัดท า

ขั้นตอน การทบทวน 
ติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุง เป็นหลักฐาน
ในรายงานการประชุม 

 เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ใน

การคัดเลือกกระบวนงานท่ี

จะพัฒนาฯ มาฝ่ายละ 1 

กระบวนการ โดยใหจ้ัดท า

ขั้นตอน การทบทวน 

ติดตาม ประเมินและ

ปรับปรุง แสดงอย่างชัดเจน 

โครงการบริหารจัดการตาม

ระบบธรรมาภิบาล : กิจกรรม

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

1. น าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

2. จ านวนกระบวนงานท่ี

ต้องการพัฒนา (เป้าหมาย : 

1) 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดง

ถึงการทบทวน ติดตาม และ

ประเมินผลฯ 

 ต.ค. 54 – 

พ.ค. 55 

คณะกรรม 

การบริหาร

ส านัก ฯ 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 4 : หน้า [164] 

 

 
 
  

 ตามท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงทั้งหมด  จ านวน 18   กิจกรรม 
 

 ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน  15   กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

 ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน   2   กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 

   ข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   1  กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 5.56 
 

           ข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือ ควรมีการประเมินผลตามความส าเร็จของแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุด

ปีงบประมาณตามก าหนดระยะเวลาของแผนฯ

4.2 สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 

1.  ภารกิจและพันธกิจ
ของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ในปัจจุบันยัง
ไม่มีกิจกรรมเด่นที่จะ
น าไปสู่วิสัยทัศน์ของ

องค์กรที่จะเป็นศูนย์กลาง
บริการทรัพยากร

สารสนเทศชั้นน าทางด้าน
การเกษตรในแถบภูมิภาค

ตะวันตก 

1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะ
สร้างโครงการต่าง ๆ ในการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศทาง
การเกษตรแก่ชุมชนในภาค
ตะวันตก โดยมีการก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนในแต่ละ
ปีว่าจะด าเนินการเรื่องใด
ก่อนหลัง เช่น สร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร 
ส าหรับเกษตรกร ตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของส านักฯ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และพัฒนาประเด็นต่าง 

ๆ ตามข้อเสนอแนะ 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : กิจกรรม

การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ 

มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554  โดยมีมติปรับ

เพิ่มกลยุทธ์ที่ 4 สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

100 - คณะกรรม 

การบริหาร

ส านักฯ 

  



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

2.  การด าเนินการของ
ส านักฯ ในหลาย ๆ 
กิจกรรมในแต่ละ

องค์ประกอบ ยังขาดการ
ติดตามและประเมินผล 

ท าให้ไม่ได้น าข้อเสนอแนะ
จากข้อบกพร่องต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานใน

ปีต่อ ๆ ไป 

2.  สร้างระบบและกลไก
ภายในส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน ให้มีการติดตาม
และประเมินผลงานทุก ๆ 
กิจกรรม และมีข้อสรุปว่ามี
ประเด็นใดที่ควรจะแก้ไข 

ปรับปรุง 
 

 

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด าเนินการ

พัฒนาปรับปรุงตาม

เกณฑ์ประเมินฯ อย่าง

สม่ าเสมอ 

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ 

:กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ 

ร้อยละกิจกรรมที่มี

การติดตาม 

ประเมินผลงานและ

ได้ข้อสรุปในการ

แก้ไขปรับปรุง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

พัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ โดยเน้น

เร่ืองการประเมินผลการด าเนินงาน ในที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ ครั้งที่ 4/2554 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 

100  คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพ 

ส านักฯ 

3.  บุคลากรใน
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ยังมีความเข้าใจใน
รายละเอียดของแต่ละตัว
บ่งชี้ไม่ตรงกัน ท าให้การ
ด าเนินงานในระบบการ

ประกันคุณภาพไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.  ควรให้มีการอบรม ให้

ความรู้ในรายละเอียดของแต่

ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพภายในแก่

บุคลากรอย่างทั่วถึง 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี ้

โครงการส่งเสริม

ระบบประกัน

คุณภาพ: กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. จ านวน ครั้งในการ

จัดกิจกรรม 

(1 ครั้ง) 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ หัวข้อ

“รู้จักตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน” ให้กับ

บุคลากร จ านวน 20 คน โดยด าเนินกิจกรรมในลักษณะ 

แบ่งกลุ่มให้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ของส านัก

จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ จากแบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน

แนวคิดระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งให้มีการท าแบบทดสอบ 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 

100 6,331 เลขานุการ

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพส านัก

ฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1. ไม่มีการประชุมของ
คณะกรรมประจ าส านักฯ  
ในรอบปี 2553 ท าให้การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานและการ

ติดตามผลการด าเนินงาน
ไม่มีโอกาสได้รับการ

เสนอแนะ จาก
คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

1. ต้องมีการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก

ฯ อย่างสม่ าเสมอ และ
องค์ประกอบของ

คณะกรรมการประจ า
ส านักฯควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

ห้องสมุด ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมด้วย 

 

จัดประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : กิจกรรม

การประชุม

คณะกรรมการประจ า

ส านักฯ 

จ านวนครั้งในการ

ประชุมคร้ังในการ

ประชุม 

(เป้าหมาย : 2 ครั้ง) 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 2 

ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 

- ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

100  ผู้อ านวยการ

ส านักฯ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

1.  กิจกรรมบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและ

ชุมชน ยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก 

 

1.  จัดท าเร่ืองการบริการ
ทางวิชาการให้สอดคล้องกับ

ภารกิจขององค์กร และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ที่มีอยู่ อาทิ การสนับสนุน
หรือจัดท าห้องสมุดชุมชน

ให้กับชุมชน 

ทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการปี 55 เพื่อ

ก าหนดโครงการบริการ

วิชาการให้สอดคล้องกับ

ภารกิจขององค์กร และ

ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : จัดท า

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

1. มีการทบทวนแผน

ปฎิบัติราชการ

ประจ าปีให้เป็นไป

ตามข้อเสนอแนะ 

2. จ านวนบริการ

วิชาการ (เป้าหมาย : 

4 กิจกรรม) 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 

โดยได้มีการก าหนดกิจกรรมบริการวิชาการไว้จ านวน 7 

กิจกรรม แต่เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ไม่ได้

รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในส่วนของโครงการ

บริการวิชาการที่เสนอของบประมาณไว้จ านวน 4 

โครงการ จึงท าให้สามารถด าเนินการได้เพียง 3 

โครงการจากเงินรายได้ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ทั้งนี้

ได้จะได้มีการประชุมทบทวนวางแนวทางในการ

ด าเนินการด้านบริการวิชาการในรูปแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 

เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน

สนับสนุน ประกอบกับงบประมาณเงินรายได้มีจ ากัด 

100  คณะกรรม 

การบริหาร

ส านักฯ 

2.  จ านวนโครงการ
บริการทางวิชาการยังมี

จ านวนน้อย เมื่อเทียบกับ
จ านวนบุคลากรและ

ศักยภาพของหน่วยงาน 

2.  จัดท าแผนบริการทาง
วิชาการ ให้มีจ านวน

โครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมตาม
ความเหมาะสม 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

1. ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการประจ า

ส านัก และการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ
ประจ า คณะกรรมการ

บริหารส านัก 
 

1.  ควรจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจ าส านัก 
และประเมินผลการ

บริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อน าผล

ประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

ศึกษาการจัดท าเกณฑ์

การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจ า

ส านัก และประเมินผล

การบริหารงานของ

ผู้บริหาร ของหน่วยงาน

ที่มีผลการด าเนินงานใน

ส่วนนี้ และน ามาจัดท า

เกณฑ์การประเมินของ

หน่วยงานต่อไป 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : การจัดท า

เกณฑ์การประเมิน

คณะผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ า 

1. มีการศึกษาแนว

ทางการประเมินคณะ

ผู้บริหาร 

2. มีการจัดท าเกณฑ์

การประเมินคณะ

ผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ า 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

จัดท าเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ประจ าส านัก และประเมินผลการบริหารงานของ

ผู้บริหาร ของหน่วยงาน และคณะกรรมการมีการ

ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว และมีการประเมินผลการ

บริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลเรียบร้อย

แล้ว  

100  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

2.  ไม่มีการรวบรวมประเด็น
ความรู้ที่ได้มาจากการ

จัดการความรู้ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบ และเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยน า
ความรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

2.  ควรมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์

ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 
หรือจัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

แต่งต้ังคณะกรรมการ

การจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน เพื่อให้

ด าเนินการในส่วนของ

การจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน 

 

โครงการส่งเสริมการ

เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ : การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

มีคณะกรรมการใน

การจัดการความรู้ 

โดยมีการประชุม

อย่างต่อเนื่อง 

(เป้าหมาย : 3 ครั้ง

ต่อปี) 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ

ส านักฯ และได้มีการประชุมคณะกรรมการแลว้ ทั้งสิ้น 3 

ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 

100  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

3.  การวิเคราะห์ ระบุ
ความเส่ียงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเส่ียงไม่
ครบ 3 ด้านตามเกณฑ ์

3.  ควรมีการวิเคราะห์ ระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้านตามบริบทของ

หน่วยงาน 

จัดท าแผนบริหารความ

เส่ียงประจ าปี

งบประมาณ 2555 ให้

ครบทั้ง 3 ประเด็น 

จัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียง 

จ านวนประเด็นใน

การจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียง (เป้าหมาย 

: 3) 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงโดยผ่านตาม

กระบวนการตามหลักการการจัดท าแผนบริหารความ

เส่ียง จ านวน 4 เร่ือง ครบทั้ง 3 ด้าน  

100  คณะกรรม 

การบริหาร

ความเส่ียง 

ส านักฯ 

4.  ไม่มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

4.  ควรมีการประเมินผล
ตามความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร 
เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

ประเมินผลตาม

ความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

บุคลากร : การ

ประเมินผลตาม

ความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

 

รายงานการ

ประเมินผล

ความส าเร็จของแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากยังสิ้นสุดปีงบประมาณตามก าหนดระยะเวลา

ของแผนฯ 

  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

1.  ไม่มีคณะกรรมการท า
หน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกล

ยุทธ์ และท าการประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรที่ต้อง
น ามาใช้เป็นงบประมาณ

ในการด าเนินงานตามแผน 
 

1.  ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าที่

ด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากร และท าการ

ประเมินมูลค่าของทรัพยากร 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ

ท าหน้าที่ด าเนินการ

วิเคราะห์ทรัพยากร 

และท าการประเมิน

มูลค่าของทรพัยากร 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : กิจ

กรรมการบริหาร

จัดการด้าน

งบประมาณ

งบประมาณ 

มีคณะกรรมการ

วิเคราะห์ทรัพยากร 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินมูลค่า

ทรัพยากร 

100  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

2.  ไม่มีการรายงานทาง
การเงินเสนอ

คณะกรรมการประจ า
ส านักเพื่อพิจารณา 

2.  ควรน ารายงานทางการ
เงินเสนอให้ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ าส านัก 
พิจารณา 

น ารายงานทางการเงิน

เสนอให้ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ า

ส านัก พิจารณา 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : กิจ

กรรมการบริหาร

จัดการด้าน

งบประมาณ 

มีการเสนอรายงาน

ทางการเงินเสนอต่อ

ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ า

ส านัก 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าส านักฯ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  

 

 

 

 

 

100  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1. ไม่มีการเสนอ
คณะกรรมการประจ า
ส านัก เพื่อพิจารณา
รายงานการประเมิน

ตนเองก่อนส่ง
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

1. ควรน ารายงานการ
ประเมินตนเองให้ผู้บริหาร 
และคณะกรรมการประจ า
ส านัก พิจารณา ก่อนส่งให้

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

 

น ารายงานการประเมิน
คุณภาพให้

คณะกรรมการประจ า
ส านัก พิจารณา ก่อนส่ง
ให้คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ 

:กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ 

มีการน าเสนอ

รายงานการประเมิน

ตนเองให้

คณะกรรมการประจ า

ส านัก พิจารณา 

ด าเนินการเสร็จแลว้ 

ได้น ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 

2554 เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ ก่อนจัดส่ง

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักหอสมุด ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2554 

100  คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ 

ส านักฯ 

 2. ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่ 2.16 
ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการสารสนเทศทางการ
เกษตร เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

ของส านัก 

น าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

ในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : การ

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ 

ข้อสรุปในการ

พิจารณา การเพิ่มตัว

บ่งชี ้2.16 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ 2.16 ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร ไว้เป็นตัวชี้วัดแผน

ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้เลือกในการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับส านัก ประจ าปี พ.ศ. 2555 

100  ฝ่ายบริหาร

และธุรการ 

 3. ควรบรรจุวาระการ
ประชุมด้านประกันคุณภาพ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก เพื่อสามารถ
ติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

เสนอให้น าเร่ืองประกัน

คุณภาพบรรจุเข้าเป็น

วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ส านัก 

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ 

:กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ 

เป็นวาระในการ

ประชุม

กรรมการบริหาร

ส านักฯ 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ได้บรรจุเรื่องการประกันคุณภาพไว้เป็นวาระในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ทุกครั้ง 

100  ประธาน

คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพฯ 

ส านัก 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

 5. ควรติดตามกิจกรรมใน
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.
02) อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน

ทุกขั้นตอน 

ผู้บริหารควรให้

ความส าคัญกับการ

พัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะในกรณี

เป็นข้อเสนอแนะระดับ

นโยบาย เนื่องจากที่

ผ่านมา ข้อเสนอแนะที่

ไม่มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานจะเป็น

ข้อเสนอแนะระดับ

นโยบายที่ระบุแนว

ทางแก้ไขโดยวิธีการ

น าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

 

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ 

:กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ 

มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานในที่

ประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

โดยจะต้อง 

มีรายการหลักฐาน

ประกอบผลการ

ด าเนินงานที่เกิดจาก

การแก้ไขปรับปรุง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 

100  ประธานคณะ

กรรม 

การประกัน

คุณภาพฯ 

ส านัก 



1. 

จุดที่ควรพัฒนา 

2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6. 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

ร้อยละ

ผลส าเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมาณ 

9. 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 1. ควรจัดท าขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ณ จุด

ให้บริการ 

เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

ในการมอบหมายฝ่ายฯ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

บริการ จัดท าขั้นตอน

และระยะเวลาการ

ให้บริการ 

โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล : กิจกรรม

การพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงาน 

น าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

หัวหน้าส านักงานเลขาฯ น าเร่ืองเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน ครั้งที่ 

2/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 

ที่ประชุมมีมติให้แต่ละฝ่ายจัดท าขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการ โดยให้แต่ละฝ่ายติดประกาศเพื่อให้

ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ดังนี้ 

   - ฝ่ายบริการ  :  กระบวนการบริการยืม-คืน 

   - ฝ่ายพัฒนาฯ :  กระบวนการจัดการทรัพยากร   

                      สารสนเทศก่อนน าขึ้นชั้นบริการ 

   - ฝ่ายเทคโนฯ :   กระบวนการบริการส่ือโสตฯ  

โดยให้น าขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว ด าเนินการในส่วน

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 6 ข้อ 2 ด้วย และให้

บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อการติดตามทุกครัง้ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 

60  ประธานคณะ

กรรม 

การประกัน

คุณภาพฯ 

ส านัก 

 2. ควรบันทึกกระบวนการ
จัดท าขั้นตอน การทบทวน 

ติดตาม ประเมินและปรับปรุง 
เป็นหลักฐานในรายงานการ

ประชุม 

เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

ในการคัดเลือก

กระบวนงานที่จะพัฒนาฯ 

มาฝ่ายละ 1 กระบวนการ 

โดยให้จัดท าขั้นตอน การ

ทบทวน ติดตาม ประเมิน

และปรับปรุง แสดงอย่าง

ชัดเจน 

โครงการบริหารจัดการ

ตามระบบธรรมาภิบาล 

: กิจกรรมการพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงาน 

1. น าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

2. จ านวนกระบวนงาน

ที่ต้องการพัฒนา 

(เป้าหมาย : 1) 

3. เอกสารหลักฐานที่

แสดงถึงการทบทวน 

ติดตาม และ

ประเมินผลฯ 

คณะกรรม 

การบริหาร

ส านัก ฯ 

 



 

 รายงานการประเมินคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2554 

บทท่ี 5 : หน้า [175] 

 

 

 

 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านัก หอสมุด  ก าแพงแสน ประจ าปี

การศึกษา  2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 

และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ โดย

หน่วยงานประเมิ นตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.63  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.78 4.85 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.75 - 4.80 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน 

- 2.00 - 2.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.11 4.78 4.30 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี 

   บทที่ 5 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ

ประเมิน 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 

จุดแข็ง 

1. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพตอบสนองและสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ / กิจกรรม (บริการเชิงรุก) ที่หลากหลายเป็นที่พึงพอใจแก่

ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 
2. ควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการห้องสมุดในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 
3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดแผน ตัวชี้วัด เป้าหมาย และการสร้างความเข้าใจใน การ

ท างานร่วมกัน สู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เช่น e-mail  ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
4. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานหลักยังไม่ชัดเจน ขาดการ

ก าหนดกระบวนการหลักและข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  เช่น มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนฯ ทุก 6 เดือน 

2. ควรมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) โดยระดมความคิดเห็นร่วมกันของ

บุคลากร และก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลัก ให้ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  และน า

ข้อก าหนดดังกล่าว มาวางแผนก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และเป้าหมายร่วมกัน อีกท้ังให้มีการ  
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ติดตามและน าผลการติดตามมาปรับปรุงให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาและ

ปรับปรุง 

3. ควรประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ การบริการทุกงาน หรือทุกฝ่าย ให้ประเมินผู้ใช้บริการ

ทุกกลุ่ม เช่น นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อสนองตอบเอกลักษณ์ของ

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน “บริการเป็นเลิศ” 

4. ควรด าเนินการตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่องานบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งจ านวน
นิสิตที่เพ่ิมข้ึน  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เป็นอย่างดี  
โดยมีโครงการ /กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 15 โครงการ/กิจกรรม 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 
 การประเมินผลตามความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณตามก าหนดระยะเวลาของแผนฯ 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ส านัก หอสมุด ก าแพงแสน  ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก /สถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมิน คุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 7  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2554 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ ตามที่ก าหนดไว้   

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ประเมินตนเอง ไดค้่าคะแนน 3.60 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.44 อยู่ในเกณฑ ์พอใช้ 
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วัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

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

ประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการประเมินส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 

---------------------------------- 

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน 

เวลา 09.30-10.15 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  

 และแนะน าผู้บริหารฯ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

-  ผู้บริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้ง

ผลงาน     

   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ด าเนินการไปแล้ว 

เวลา 10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
เวลา 13.00 – 14.15 น. กลุ่มท่ี 1 สัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการ จ านวน 13 คน 

- นิสิตระดับปริญญาตรี 7 คน (ทุกคณะ) และระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน 
เวลา 14.15 – 15.00 น.    -     อาจารย์/บุคลากร 5 คน (ต่างหน่วยงาน) 
เวลา 15.00 – 15.30 น. กลุ่มท่ี 2 สัมภาษณ์ บุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน จ านวน 6 คน 
 ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน พนักงานเงินรายได้ 2 คน 
 ลูกจ้างประจ า 1 คน 
เวลา 15.30 – 16.00 น. กลุ่มท่ี 3 สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับฝ่าย จ านวน 4 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 
- ฝ่ายบริหารและธุรการ 
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วันที ่26 มิถุนายน 2555 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูล

พ้ืนฐาน (Common data set) ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุ

ไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายแล ะสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการด าเนินงานตา มตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  

4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี 

รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.78 4.85 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.75 - 4.80 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน 

- 2.00 - 2.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.11 4.78 4.30 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

 

 

เป้าหมาย

2554 

ผลการด าเนินงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งช้ี) 4.30 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งช้ี 4.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 6 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.85 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 474.40 4.56 4.56 

104.00 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5  5 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 5 7 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 5 4.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 24.50 92.45 5.00 

26.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00 
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ตัว

บ่งชี้ 

หน่วย 

 

 

เป้าหมาย

2554 

ผลการด าเนินงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ข้อ 6 6 3.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 2.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 2 2.00 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  

4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังขาดการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
2. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการ

ปฏิบัติการของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  รวมถึงการน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ฝ่าย 

 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรระดมสมองการจัดท าแผนร่วมกัน เพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และขับเคลื่อนไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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2. ควรด าเนินการจัดการความรู้  เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ แล้วน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุก
ฝ่ายให้สมบูรณ์ 

3. ควรจัดการสื่อสารทุกช่องทางเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากร
ทุกระดับ รับทราบและด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ การบริการทุกงาน หรือทุกฝ่าย ให้ประเมินผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม เช่น นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อสนองตอบเอกลักษณ์ของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน “บริการเป็นเลิศ” 

2. ควรเพิ่มช่องทางการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ เช่น ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมิน (หน้างาน) เมื่อสิ้นสุดการบริการทันที 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร

และการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดี

มาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

2. ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  เช่น มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนฯ ทุก 6 เดือน 

2. ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  

3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดแผน ตัวชี้วัด เป้าหมาย การรายงานผลการ

ด าเนินงานและการสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน สู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

เช่น e-mail  ระบบส านักงานอัตโนมัติ 

4. ควรรายงานผลการบริหารการด าเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อ ตามตัว

บ่งชี้ และองค์ประกอบ ให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องตามวงจรคุณภาพ  PDCA เช่น  การ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

และจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ที่สอดคล้องกับแผนและผล  

5. ควรมีแผนภาพรวมของการจัดการความรู้ ได้แก่ ที่มาของประเด็นความรู้  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

ที่จะพัฒนาความรู้ ให้มีความชัดเจน รวมถึงการสื่อสาร และด าเนินการให้สอดคล้องกันตามวงจร

คุณภาพ  PDCA และหลักการจัดการความรู้ 

6. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ภายในและรอบบริเวณ   

7. ควรให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ด้วยการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 

นอกเหนือจากการเวียนเป็นเอกสารปรากฏใน website 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ

งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร พัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ข้อมูลรายงานทางการเงินมีมากเพียงพอ ส าหรับประกอบการตัดสินใจ แต่ยังไม่มีการน าข้อมูล

รายงานมาใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

      ปีละ 2 ครั้ง และน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

2. ควรมีการน าข้อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจให้เป็น

รูปธรรม เช่น ข้อมูลการใช้เงินรายได้ปี 54 ใช้ไปเพียง 7.89 ล้านบาทจากยอดรายรับ 16.57 ล้าน

บาท คงเหลือ 8.68 ล้านบาท (คงเหลือประมาณร้อยละ 33) ซึ่งเกิดจากรายได้ปี 54 เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 100 โดยไม่มีแผนการใช้เงินที่สอดคล้องกัน 

3. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความชัดเจน เช่น ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย (เช่น ร้อยละ

ของการเพิ่มรายได้ ร้อยละของการลดค่าใช้จ่าย ร้อยละของค่าใช้จ่ายคงท่ี ค่าสาธารณูปโภคต้อง

เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 2  ร้อยละ จ านวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ) ข้อมูลแสดงแหล่งที่มา ใช้ไป จ าแนก

เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายด าเนินการ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าอาหารนอกเวลา  คงเหลือจัดสรรเป็นค่าจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ คณะวิชา การจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการโครงการตามแผนฯ และงบ

ลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และแสดงยอดเงินคงเหลือ เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านัก

พิจารณา 

4. คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร ควรสรุปผลการวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อให้มีข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเพ่ิมความสมบูรณ์ของที่มาประกอบการจัดท า

แผน 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ

ระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

จุดแข็ง 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการตรวจประเมิน รวมทั้งมีระบบ   
สารสนเทศสนับสนุนและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกองค์ประกอบ 

2. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกับระบบงาน
ประกันคุณภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะ ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ท าให้ไม่สะท้อนภารกิจหลัก และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    
อีกท้ังมีการก าหนดตัวบ่งชี้ไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ 

2. ขาดการติดตามให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ควรประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา  

3. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังขาดการจัดท ากิจกรรมด้านประกันคุณภาพร่วมกัน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย แผนงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของการด าเนินงานและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามการ
ประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง  
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2. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการติดตามผลการด าเนินงานให้ครบทุกตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

3. ควรด าเนินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายเดิม การเป็นสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน

เกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ในเกณฑต์้องปรับปรุง 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานไม่ครอบคลุมตามภารกิจหลัก 
2. การออกแบบหรือทบทวนกระบวนงานหลัก (Core Process) ไม่มีข้อก าหนดที่ส าคัญจัดท า

มาตรฐาน รวมทั้งไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ไม่พบการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานหลัก  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนงานให้คลอบคลุมทั้งภารกิจการสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมทั้งการให้การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ควรออกแบบหรือทบทวนกระบวนงานหลัก (Core Process) โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญ อันได้แก่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานของการด าเนินงาน 

3. ควรมีการก ากับ ติดตาม ผลการปรับปรุง โดยอาจจัดท าในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง และก าหนดเวลาการติดตามเป็นระยะ ๆ 
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ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

2.  ค าสั่งแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

   -  ค าสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

  3.  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  4.  รายนามบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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หน่วย หมายเหตุ

หน่วยงาน

ตัวต้ัง ผลลพัธ์

ตัวหาร (% หรือสดัสว่น)

4.63

4

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 4

4.85

500.7

110.00

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้รับบริการ

ข้อ 5 5.00

2.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมติิทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 4 5.00

4.80

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน

ข้อ 5 5.00

3.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5.00

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 5.00

3.4 ระบบการพฒันาบุคลากร ข้อ 4 4.00

24.50

26.50

5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

ข้อ 7 5.00

4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ข้อ 6 4.00

4.00

6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

ข้อ 5 4.00

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7

5.00ร้อยละ 92.45

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7

100.00

6

5

5

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกบัการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

ตัวบ่งช้ี

7

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ

7

4.50

5

2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.55

5

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน

เป้าหมาย

 2554

4.55

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งช้ี)

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน

4

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

 

1. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2554 (ป. 1) 
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ภาคผนวก : หน้า [191] 

หน่วย เปา้หมาย

ตวัตัง้ ผลลพัธ์

ตวัหาร (% หรือสดัสว่น)

ตัวบง่ชี้ตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 2 ตัวบง่ชี้

5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ

สารสนเทศทางการเกษตร (ตัวบ่งชี้ 

2.16 ในตัวบ่งชี้ประกนั มก.)

ข้อ 2 1.00

5.3 วัน 13 16,849 5.00

2,938 

5.4 ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และระบบเครือข่ายภายในห้องสมดุท่ี

ให้บริการ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ในตัวบ่งชี้

คุณภาพห้องสมดุสถาบันอดุมศึกษา)

ข้อ 5 4.00

5.5 จ านวนบริการเชิงรุก (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 

ในตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมดุ

สถาบันอดุมศึกษา)

บริการ 10 5.00

5.6 ค่าเฉล่ีย 4.51 33.19 4.00

8

ตวับง่ชี้ ผลการด าเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ

2554 หน่วยงาน หน่วยงาน

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ี

เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการรู้

สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.13 ในตัวบ่งชี้คุณภาพ

4.15

4

9

1

เวลาเฉล่ียในการด าเนินการต้ังแต่รับ

ทรัพยากรสารสนเทศและน าออก

6
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ภาคผนวก : หน้า [192] 

 

2. ค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ 

- คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
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ภาคผนวก : หน้า [193] 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารและธุรการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝ่ายบริการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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ภาคผนวก : หน้า [201] 
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3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่าย บุคคล 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) ฝ่ายบริหารฯ พูนพัชรี 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายเทคโนฯ จงกล/จรินทร์ญา 
2.2 ระดบัความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ  ฝ่ายบริการ อัจฉรา/นภัสมน 
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) ฝ่ายบริหารฯ อภินันท์ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน และผู้บริหารทุก
ระดับของส านัก/สถาบัน (สกอ. 7.1) 

ฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) ฝ่ายบริหารฯ สุมลฑา 
3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) ฝ่ายบริหารฯ พูนพัชรี  
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) ฝ่ายบริหารฯ สุมลฑา 
3.5 ร้อยละของบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารฯ สุมลฑา 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) ฝ่ายบริหารฯ วิไล 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) ฝ่ายบริหารฯ พูนพัชรี 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 

ฝ่ายพัฒนาฯ ดวงกมล/พัชรินทร์ 
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ภาคผนวก : หน้า [203] 

 

4.  รายนามบุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึการศึกษา ระยะเวลา
(ระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงาน)

จ านวนนับ

ป ี54 
(ม.ิย. 54-พ .ค . 55)

1 นางเปรมปรีด์  บุญรังษี บรรณารักษ์

ช านาญการ

ปริญญาโท 32 ปี 7 เดือน 1

2 นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไปช านาญการพเิศษ

ปริญญาโท 29 ปี 6 เดือน 1

3 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากรช านาญการ ปริญญาโท 22 ปี 11 เดือน 1

4 นางสาวพนูพชัรี  ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ปริญญาโท 6 ปี 1

5 นางฐิตวดี  เพลงปาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป

ปริญญาตรี 6 ปี 2 เดือน 1

6 นางสาววิไล  สีดาจันทร์ นักวิชาการเงินและ

บัญชี

ปริญญาตรี 4 ปี 9 เดือน 1

7 นายอภินันท์  จรัสรวีวงศ์ นักวิชาการพสัดุ ปริญญาตรี 4 ปี 9 เดือน 1

8 นายไชโย  สิงห์โตทอง * ช่างเทคนิค ปริญญาตรี 1 ปี 2 เดือน 0

9 นางอทุุมพร  ไชยรา พนักงานพมิพ์ ปวช. 23 ปี 1 เดือน 1

10 นางบุญสม  แจ้งศรี พนักงานพมิพ์ ปวช. 26 ปี 2 เดือน 1

11 นายศักดา  สระทองค า พนักงานขับรถยนต์ มธัยมศึกษา 3 ปี 5 เดือน 1

12 นางบุญมา  ปูน่้อย พนักงานสถานท่ี ประถมศึกษา 29 ปี 6 เดือน 0

13 นายวิชัย  ปูน่้อย พนักงานท่ัวไป ประถมศึกษา 25 ปี 7 เดือน 0

14 นางสาวอรสา  ยศศักด์ิศรี พนักงานท่ัวไป ประถมศึกษา 15 ปี 9 เดือน 0

15 นางบุญยนุชหิรัณย์  พนิิจกจิ พนักงานท่ัวไป ปวส. 12 ปี 11 เดือน 0

16 นางสาวชาญบุษพพิฒั  คล้ายคลึง พนักงานท่ัวไป ปวส. 12 ปี 11 เดือน 0

17 นางสาวนฤมล  เงินทิม พนักงานท่ัวไป ปวส. 10 ปี 11 เดือน 0

18 นางสุจิตรา  จิตรขาวผ่อง พนักงานท่ัวไป มธัยมศึกษา 12 ปี 11 เดือน 0

19 นายกติติพงศ์  ร่ืนเริงใจ พนักงานท่ัวไป ปวส. 1 ปี 0
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ฝ่ายบริหารและธรุการ

รวม
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ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึการศึกษา ระยะเวลา
(ระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงาน)

จ านวนนับ

ป ี54 
(ม.ิย. 54-พ .ค . 55)

20 นางสาวมสัยา  ฐาปนพนัธ์นิติกลุ บรรณารักษ์ ปริญญาโท 7 ปี 2 เดือน 1

21 นางสาวนภัสมน  สดโคกกรวด บรรณารักษ์ ปริญญาโท 3 ปี 8 เดือน 1

22 นางสาวดวงกมล  วงศ์จันทร์ บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 2 ปี 7 เดือน 1

23 นางสาวอจัฉรา  เฮงสุวรรณ บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 2 ปี 3 เดือน 1

24 นางสาวดารุณี  วงษศ์รีทรา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ปริญญาตรี 4 ปี 6 เดือน 1

5

25 นางสาวณัฐชุดา  ธนายุดิษกลุ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ปริญญาตรี 22 ปี 2 เดือน 1

26 นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป์ บรรณารักษ์ ปริญญาโท 17 ปี 11 เดือน 1

27 นางจงกล  พทุธิชัยกลุ บรรณารักษ์ ปริญญาโท 4 ปี 8 เดือน 1

28 นางสาวพชัรินทร์  ช้างทอง บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 1 ปี 3 เดือน 1

29 นางสาวสมใจ  บุญวงศ์ บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 เดือน 1

30 นายถนอมเกยีรติ  คุ้มถนอม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ปวส. 5 ปี 7 เดือน 1

31 นายโฆษติ  พกิลุทอง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ปวส. 21 ปี 3 เดือน 1

32 นางวิเชียร  พระอนิทร์ดี พนักงานท่ัวไป ปวส. 8 ปี 11 เดือน 0
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33 นายนภพล  นุชเขียว นักวิชาการ

โสตทัศนูปกรณ์

ปริญญาโท 28 ปี 9 เดือน 1

34 นายจักริน  มนูเลิศ นักเอกสารสนเทศ ปริญญาโท 4 ปี 2 เดือน 1

35 นางสาวจรินทร์ญา  ถาวรนิตยกลุ นักวิชาการ

คอมพวิเตอร์

ปริญญาตรี 5 ปี 5 เดือน 1

36 นายฉัตรชัย  แทนเพชร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ปริญญาตรี 16 ปี 10 เดือน 1

37 นายนิธิกร  พนัยุโดด ** ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปวส. ลาออกจากราชการ เมือ่วันที่ 1

 มกราคม 2555
0.5

4.5

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายพัฒนาและจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การศึกษา
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หมายเหต ุ * โอนย้ายจากกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) มาปฏิบัติงานที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 55 
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