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ค าน า 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ตนเอง น าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีก่อน โดยน าผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (ข้อมูลการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวงจร PDCA เพ่ือเกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer 
Review)          20-21 มิถุนายน 2556 และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักหอสมุด ในวันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. และเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อส านักฯ ซึ่ง ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมินของหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2555 นี้ ส านักหอสมุดได้รวบรวม และจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ประเมินฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชน ส าหรับผูบริหาร บุคลากร และผู้มีสวนเกี่ยวของได้ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาองค์กรอยางต่อเนื่องตอไป  

 

ในโอกาสนี้ ส านักหอสมุดขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะท างานประกันคุณภาพ
ของส านักหอสมุด บุคลากรส านักหอสมุดทุกคน ที่ร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 
เพ่ือให้ส านักหอสมุดได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

        

ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ธันวาคม 2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 

     ส ำนักหอสมุดมีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย โดยมีระบบและกลไกในกำรประกัน
คุณภำพ จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 

ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยได้ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี จ ำนวน 12 ตัวบ่งช้ี ในปีกำรศึกษำ 2555 พบว่ำ ส ำนักฯ มีผลกำรประเมินในภำพรวมที่คะแนนเฉลี่ย 
4.62 อยู่ในระดับ ดีมำก ส ำหรับผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ มีผลกำรประเมินในภำพรวมที่คะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่
ในระดับ ดี 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมก
ำร 

องค์ประกอบท่ี 1   
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2   
ภำรกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.70 4.69 4.80 4.80 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 3   
กำรบริหำรและจัดกำร  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมำก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4   
กำรเงินและงบประมำณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5   
ระบบและกลไกกำร
ประกันคณุภำพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมำก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6   
กำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบด ำเนินงำน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

ภำพรวม 5.00 5.00 4.56 4.33 4.70 4.69 4.62 4.45   
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี   

 



ข 

 ผลกำรประเมินคณุภำพรำยตัวบ่งช้ี* สรุปผลไดด้ังนี ้ 

1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ ดีมำก (คะแนนผลกำรประเมิน 4.51-5.00) รวม 8 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำร 
5 ข้อ 5 

2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 
3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุก

ระดับของหน่วยงำน 
7 ข้อ 5 

3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6 ข้อ 5 
3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพท่ี

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
ค่ำเฉลี่ยน 100.00 5 

4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 7 ข้อ 5 

 

2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนผลกำรประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ  
(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 7 ข้อ 4.00 
2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.39 4.39 
3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 4 ข้อ 4 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 7 ข้อ 4 
6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร

ด ำเนินงำน 
4 ข้อ 4.00 

 

3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ พอใช้ (คะแนนผลกำรประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ  
(เต็ม 5) 

3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 4 ข้อ 3 

 

4. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง (คะแนนผลกำรประเมิน 1.51-2.50) รวม - ตัวบ่งช้ี ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ  
(เต็ม 5) 

- - - - 



ค 

 

5. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลกำรประเมิน 0.00-1.50) รวม - ตัวบ่งช้ี 
ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ  
(เต็ม 5) 

- - - - 

 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ ส ำนักหอสมุดมีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนำ ซ่ึงส ำนักฯ ได้
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศและคลังควำมรู้ ในรูปสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย 
เช่น e-Books, e-Journals, Reference Database  

1. ส ำนักหอสมุดรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้อย่ำง
ดียิ่ง ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรในทุก
กิจกรรมและงำนบริกำร  

2. มีกำรพัฒนำงำนบริกำรเชิงรุกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร มีควำมพร้อมท้ังด้ำนสถำนท่ีและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อกำรให้บริกำร เช่น บริกำรให้ยืมหนังสือด้วย
ตนเอง บริกำรยืม Laptop บริกำรห้องศึกษำด้วยตนเอง 
(Self study room) บริกำร Internet, บริกำรสื่อกำร
เรียนรู้ ส่งเสริมกำรใช้ eBook และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
ในกำรคัดเลือกหนังสือของผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 

2. ส ำนั กหอสมุ ดมี ก ำ รพัฒนำและบ ำ รุ ง รั กษำ
สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำรให้
มีควำมเป็นระเบียบและมีสุนทรียภำพเป็นที่พึง
พอใจของผู้มำใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี 

 

3. เป็นคลังควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ 
และมีบทบำทเป็นศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรทั้ ง ใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
และสังคมหลำกหลำยฐำนข้อมูล  

 

4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรจัดกิจกรรม
บริกำรวิชำกำรเชิงรุกแก่ชุมชนและสังคม  

 

5. เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 

6. มีกำรบริหำรงำนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม มีกำรพัฒนำผู้บริหำร
ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มีกำร
จัดท ำแผนงำน และก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนชัดเจน 

 

7. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนหลำกหลำย 

 

 



ง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
1. ส ำนักหอสมุดยังไม่สำมำรถส่งเสริมให้นิสิตและผู้ใช้บริกำร มี

วินัยและใช้บริกำรห้องสมุดได้อย่ำงถูกวิธีและมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักหอสมุดยังขำดควำมเช่ือมโยงกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
เรื่องแผน กับกำรประกันคุณภำพ รวมทั้งกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนยังไม่เหมำะสม 
 

2. กำรพัฒนำข้อมูลด้ำนจดหมำยเหตุ และกำรจัดท ำข้อมูล
ประวัติของมหำวิทยำลัย ยังขำดควำมสมบูรณ์ และไม่ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหน่ำยงำนเท่ำท่ีควร  

3. กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและ
สังคมยังไม่ทั่วถึง และยังไม่สำมำรถขยำยผลกำรให้บริกำร
วิชำกำรให้เข้ำถึงประชำชนในวงกว้ำง 

4. กำรจัดสรรงำนขำดควำมเหมำะสมและกำรประเมินยังขำด
ควำมชัดเจน  

5. บุคลำกรส่วนใหญ่ขำดควำมพร้อมด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรให้บริกำร และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

6. บุคลำกรขำดควำมรู้และควำมสนใจในกำรท ำวิจัยสถำบัน 
และยังไม่สำมำรถน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือ
ปรับปรุงงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



จ 

 
แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
ด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
1. พั ฒ น ำ ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด ใ ห้ เ ป็ น ค ลั ง ค ว ำ ม รู้ ข อ ง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บริหำรจัดกำรและจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย ให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำและสำขำเชิงรุกที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนิสิต
และบุ ค ลำกร ในกำรสื บค้ นและ เข้ ำ ถึ งควำมรู้ เ พื่ อ
เตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สนับสนุนให้บุคลำกร
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรสอน/บรรยำยพิเศษ 

มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำกลไกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของส ำนักหอสมุดทั้ง 4 วิทยำเขต เพื่อให้เห็น
ภ ำ พ ร ว ม ข อ ง ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทั้งหมด และเกิดมำตรฐำนที่
ใกล้เคียงกัน 
 

กำรบริกำรวิชำกำร 
2. พัฒนำส ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดด้ำนกำรเกษตรอันดับ

หนึ่งของประเทศ สนับสนุนกำรบริกำรควำมรู้และกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรและกำรบริกำรห้องสมุด/
ศูนย์สำรสนเทศ ให้กับนักศึกษำและประชำชนท่ัวไป 

กำรวิจัย 
3. สนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงสรรค์บทควำมวิชำกำรหรือ

งำนวิจัยสถำบัน เพื่อใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยในกำร

พัฒนำหน่วยงำน 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สร้ำงควำมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนจดหมำยเหตุ ส่งเสริม

กำรเรียนรู้วัฒนธรรม มก. และศิลปวัฒนธรรมไทย 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง 

รวดเร็ว เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร  พัฒนำ
ส ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว พัฒนำผู้บริหำรรุ่นใหม่
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่องค์กรคุณภำพ และพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรในทุกระดับให้มีควำมพร้อมให้บริกำรใน
ระดับสำกล 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของส านักหอสมุด 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักหอสมุด จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในปี พ.ศ. 2486 ระยะแรกได้รับ
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ และในปี พ.ศ. 2491 องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ได้แนะน ำให้รวม
ห้องสมุดของมหำวิทยำลัย ซึ่งในขณะนั้นมีฐำนะเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตร และห้องสมุดของกรมกสิกรรมเข้ำด้วยกัน
เป็น ห้องสมุดกลางบางเขน ซึ่งต่อมำเรียกว่ำ หอสมุดกลางบางเขน  

ในปี พ.ศ. 2494 องค์กำรควำมร่วมมือทำงกำรบริหำรระหว่ำงประเทศ (ICA) ได้ส่ง นำงมำร์เบลไรท์ มำช่วย
จัดห้องสมุด โดยน ำระบบกำรจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of Congress) มำใช้ในกำรจัดหนังสือของ
ห้องสมุดกลำงบำงเขน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ห้องสมุดกลำงบำงเขนเป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยท่ีใช้ระบบนี้   

หอสมุดกลำงได้ยกฐำนะเป็นแผนกห้องสมุด มีอำคำรหอสมุดกลำงบำงเขนแห่งใหม่ ตั้งอยู่หลังตึกพืชพรรณ 
โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเปิดอำคำรเมื่อวันที่  2 มกรำคม พ.ศ. 2496 
ห้องสมุดเปิดให้บริกำรที่อำคำรหลังนี้จนถึงปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ำยมำอยู่ที่อำคำรเอกเทศสูง 3 ช้ัน (ตั้งอยู่หลังอนุสำวรีย์สำม
บูรพำจำรย์) มีพื้นท่ี 1,638 ตำรำงเมตร โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2508 ใช้ช่ืออำคำรว่ำ หอสมุดกลาง  

หอสมุดกลำงได้รับกำรสถำปนำเป็น ส านักหอสมุดมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2520 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 94 ตอนท่ี 48 ฉบับพิเศษ หน้ำ 3) 

อำคำรหอสมุดกลำงแห่งนี้ใช้เป็นที่ท ำกำรจนถึงปี พ .ศ. 2518 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงได้รับ
งบประมำณจำกโครงกำรเงินกู้ธนำคำรโลกเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จึงด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่เป็น
อำคำร 3 ช้ัน มีพื้นที่ 6,700 ตำรำงเมตร กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 และในปีต่อมำจึงได้ย้ำยห้องสมุดมำท ำกำรที่
อำคำรหลังใหม่ซึ่งมีชื่อว่ำ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ใช้เป็นที่ด ำเนินงำนเรื่อยมำเมื่อส ำนักหอสมุดมีกำรขยำยบริกำรเพิ่มมำก
ขึ้น ท ำให้มีควำมคับแคบในกำรให้บริกำร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  มหำวิทยำลัยจึงได้อนุมัติให้สร้ำงอำคำรหลังใหม่ โดย
เช่ือมต่อกับอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำรหลังใหม่เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2549 และพระรำชทำนช่ือ
ว่ำ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ อาคารที่รุ่งเรืองด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ อำคำรหลังใหม่นี้
เน้นควำมเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ภำยใต้ช่ือ ศูนย์กำรเรียนรู้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : ประตูสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรและกำรวิจัย (Kasetsart University Learning Center : KULC : Gateway to Academic and Research)  มี
สัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีรูปหนังสือและตัวอักษร KULC อยู่ภำยใน  

ต่อมำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีนโยบำยกำรบริหำรงำน โดยได้ โอนย้ำยหอจดหมำยเหตุซึ่งแต่เดิมสังกัดส ำนัก
อธิกำรบดี ให้มำสังกัดภำยใต้ส ำนักหอสมุด ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันท่ี 30 เมษำยน 2555  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 
 ปรัชญา / ปณิธาน 

ส ำนักหอสมุดมีควำมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยเป็น
แหล่งบริกำรสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพและทันสมัย 
 

 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะเป็นคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้ำน
กำรเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวท่ีอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  

 
 พันธกิจ / ภารกิจ 

- สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
- บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 

 
 วัตถุประสงค์ / นโยบายหลัก 

- แสวงหำ สั่งสม และบริกำรองค์ควำมรู้ทุกสำขำวิชำที่มีกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย และสำขำเช่ียวชำญ
เฉพำะของมหำวิทยำลัย 

- บริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย 
- ส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสมเป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำร 
- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 
- บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ค าขวัญ 

  “บริกำรดี มีน้ ำใจ ก้ำวไกลด้วยวิชำกำร” 
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1.3 เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ 

 อัตลักษณ ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส ำนึกด ี  มุ่งมั่น    สร้ำงสรรค ์  สำมัคค ี
(Integrity) (Determination)  (Knowledge creation)  (Unity) 

(IDKU : อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ Identity of Kasetsart University) 
 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มุ่งสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (Kasetsart 

University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
 

 ตราสัญลักษณ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
1.4 แผนงานประจ าปีของส านักหอสมุด 

 แผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2553-2556 
(ตำมวำระกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ / นโยบำยกำรบริหำร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ / นโยบำยกำรบริหำร  
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานประจ า 

งานเพ่ิมขีดความสามารถ 
 บุคลำกร    เทคโนโลยสีำรสนเทศ    กำรบริหำรจัดกำร 
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 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ  วิสัยทัศน์ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด 

วิสัยทัศน ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

มหำวิทยำลยัเป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลยั 
แกนน ำระดมภูมิปญัญำพัฒนำประเทศ เป็นคลังควำมรู้เกษตรของประเทศ 

แหล่งผลิตบณัฑิตคณุภำพ เป็นหน่วยบริกำรที่มีคณุภำพ 
Green Campus Green Library 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด ปีงบประมาณ 2553-2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลำงรวบรวมและเก็บรักษำผลงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2. เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรให้บริกำรควำมรู้ 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนระเบียนในฐำนข้อมูล 
2. ร้อยละของกำรบันทึกผลงำนจำกผลงำนท่ีมีกำรตีพิมพ์ 
3. จ ำนวนหน่วยงำนควำมร่วมมือ 
4. จ ำนวนฐำนข้อมูล 

กลยุทธ์ 
1. รวบรวม จัดกำร และบริกำรสำรสนเทศผลงำนสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2. จัดกำรและบริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยในสำขำเช่ียวชำญ

เฉพำะ 
3. ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
5. เตรียมควำมพร้อมห้องสมุด สู่ประชำคมอำเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์ประสำนงำนกำรพัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรในระดับชำติ 
2. เป็นศูนย์ประสำนงำนบริกำรสำรสนเทศงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรในเครือข่ำยระดับนำนำชำติ 
3. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรของประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนระเบียนในฐำนข้อมูล 
2. จ ำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญำตให้เผยแพร่ 
3. จ ำนวนหน่วยงำนควำมร่วมมือ 

กลยุทธ์ 
1. รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับทิศทำงกำร

พัฒนำกำรเกษตรของประเทศ 
2. พัฒนำบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรไปสู่ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและเป็นศูนย์ประสำนงำน เพื่อกำรพัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรของ

ประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นห้องสมุดสีเขียว 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำรและใช้บริกำรแบบประหยัดพลังงำนและ

ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
3. สำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลังงำนของส ำนักหอสมุด 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนกิจกรรม 
2. ปริมำณพลังงำนท่ีลดลง 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำบุคลำกรหัวใจสีเขียว 
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และรณรงค์กำรใช้บริกำรสีเขียว 
3. พัฒนำพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรสีเขียว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
1. กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
2. กำรบริกำรที่มีคุณภำพ 
3. กำรบริกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
4. บุคลำกรมีทักษะและควำมรู้เพื่อกำรให้บริกำร 
5. ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
3. ร้อยละของปัญหำและข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข 
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กลยุทธ์ 
1. บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรและกำรบริกำร 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมืออำชีพ 
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตบริกำร 
6. พัฒนำสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของบุคลำกร 
7. ส่งเสริมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 
8. ส่งเสริมกิจกรรมบริกำรเพิ่มสร้ำงรำยได้ให้กับหน่วยงำน 
9. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

1. รวบรวม จัดกำร  
และบริกำรสำรสนเทศ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร ์
  
  
  

โครงกำรพัฒนำวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
(สำขำเกษตร) 

จ ำนวนระเบยีนใน
ฐำนข้อมูล 

1,500 2,181 50,000 49,980  ฝ่ำยสำรสนเทศ วันเพ็ญ(ศรี)/สมใจ/
สุพัตรำ/เพ็ญจันทร์/
ถิรนันท์ 

โครงกำรพัฒนำวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
(สำขำอ่ืน) 

จ ำนวนระเบยีนใน
ฐำนข้อมูล 

1,500 2,000 50,000 50,000  ฝ่ำยจัดกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

วรำภรณ์(แดง)/
กนก/วันเพ็ญ/
นิศำกร/ศรีสุทธำ 

โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลู
กำรประชุมทำงวิชำกำร
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ร้อยละของกำรบันทึก
ผลงำนจำกผลงำนท่ีมีกำร
ตีพิมพ ์

100 100 - -  ฝ่ำยสำรสนเทศ สุรำภรณ์/นักเอก
สำรสนเทศ 

โครงกำรพัฒนำคลังควำมรู้ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ร้อยละของจ ำนวนผลงำน
ที่มีกำรบันทึกจำกจ ำนวน
ผลงำนท่ีได้รับจำกเจ้ำของ 

80 110 - -  ฝ่ำยสำรสนเทศ สุรำภรณ์/ลัดดำ/
สุรำภรณ์/ถิรนันท์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

2. จัดกำรและบริกำร
สำรสนเทศสนบัสนุน
กำรเรยีนกำรสอน และ
กำรเป็นมหำวิทยำลัย
วิจัยในสำขำเช่ียวชำญ
เฉพำะ 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงกำรบริกำร Research 
Information Service 

จ ำนวนผู้รับบริกำร 200 963 30,000 6,000  ฝ่ำยบริกำร ชญำธร/นุชนำต/
สำรภี/กิตติยำ 

โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
สนับสนุนกำรวิจัย 

จ ำนวนกิจกรรม 2 2 20,000 4,300  ฝ่ำยบริกำร ชญำธร 

โครงกำรปฐมนิเทศนิสติใหม่ 
และ Open House 

ร้อยละของจ ำนวนนสิิต
ใหม่ช้ันปีท่ี 1 ระดับ
ปริญญำตรี (บำงเขน) 

10 11.29 10,000 1,000  ฝ่ำยบริกำร นัฐินี/บรรณำรักษ์
ฝ่ำย 

โครงกำรส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ 

จ ำนวนกิจกรรม 10 10 - -  ฝ่ำยบริกำร กิตติยำ/บรรณำรักษ์
ฝ่ำย 

โครงกำรอบรมกำรใช้
ฐำนข้อมูลส ำนักหอสมดุ 

จ ำนวนกิจกรรม 5 9 15,000 3,869  ฝ่ำยบริกำร กิตติยำ 

โครงกำรฝึกอบรมนักสืบค้น
สำรสนเทศมืออำชีพ 

จ ำนวนกิจกรรม 2 2 15,000 8,700  ฝำ่ยบริกำร กิตติยำ 

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 700 887 20,000 18,281  ฝ่ำยบริกำร วำทินี/บรรณำรักษ์
ฝ่ำย 

โครงกำร Humam Library จ ำนวนกิจกรรม 
 

12 8 35,000 16,627  ฝ่ำยบริกำร กิตติยำ 

โครงกำรควำมรู้คู่บันเทิง ร้อยละควำมพึงพอใจ 80 88.60 50,000 20,684  ฝ่ำยเทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

ยุพิน/คณะท ำงำน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

  
 

โครงกำรขยำยเวลำเปิด
บริกำรวันอำทิตย์ และช่วง
สอบ24 ช่ัวโมง  

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 20,000 75,593 1,000,000 1,275,559  ฝ่ำยบริกำร นภำลัย/ดวงพร 

โครงกำรห้องสมุดขงจื้อ จ ำนวนกิจกรรม 1 1 20,000 -  ฝ่ำยบริกำร ดวงพร/นพรัตน ์

3. ส่งเสรมิกำรอ่ำนและ
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
  
  
  
  

โครงกำรคลังสมองห้องสมุด 
มก. 

จ ำนวนบุคลำกร มก. ที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

20 73 - -  ฝ่ำยบริกำร นภำลัย/ชญำธร 

โครงกำรหนังสือน่ำอ่ำน
ส ำหรับบณัฑติ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 200 300 10,000 10,000  ฝ่ำยบริกำร สหัทยำ/นยันำ/
พีรพัฒน ์

โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรสรำ้งเครือข่ำยด้ำน
กำรอ่ำน ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 200 5,081 20,000 16,231.50  ฝ่ำยบริกำร ศสิญำ  

โครงกำรบริกำรสำรสนเทศ
ส ำหรับศิษย์เก่ำ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
KU Alumni Service 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 200 131 50,000 8,384  ฝำ่ยบริกำร ศสิญำ/รตันำ/
นพรัตน ์

โครงกำรมหกรรมหนังสือ
และสื่อกำรศึกษำ 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 80 80 20,000 20,000  ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

สุนีย์/วันเพ็ญ(ปรี) 

4. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือห้องสมดุทั้งใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือห้องสมุดทั้งใน
ประเทศและตำ่งประเทศ 

จ ำนวนเครือข่ำยห้องสมุด 5 6 - -    ผู้อ ำนวยกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

1. รวบรวมทรัพยำกร
สำรสนเทศและองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำกำร
เกษตรของประเทศ 
  

โครงกำรจดัเก็บสำรสนเทศ
วำรสำรด้ำนกำรเกษตร 
(ย้อนหลัง) 

จ ำนวนระเบยีนใน
ฐำนข้อมูล 

1,900 2,309 34,500 13,140  ฝ่ำยสำรสนเทศ วันเพ็ญ/สมใจ/อร
นรินทร ์

โครงกำรพัฒนำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสด์้ำน
กำรเกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

จ ำนวนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้รบั
อนุญำตให้เผยแพร ่ 

999 1,004 442,000 195,602.29  ฝ่ำยสำรสนเทศ สุพรรณี/บดินทร ์

2. พัฒนำบริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรไปสู่
ระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ 
  

โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้
ด้ำนกำรเกษตร 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 50,000 30,852.50  ฝ่ำยสำรสนเทศ วันเพ็ญ(ศรี) 

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศด้ำน
กำรเกษตร 

จ ำนวนระบบ 1 1 - -  ฝ่ำยสำรสนเทศ บดินทร ์และทีมงำน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

3. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือและเป็นศูนย์
ประสำนงำน เพื่อกำร
พัฒนำสำรสนเทศด้ำน
กำรเกษตรของประเทศ 
  
  
  

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตร 

จ ำนวนหน่วยงำน
เครือข่ำย 

5 17 - -  ฝ่ำยสำรสนเทศ 
และศูนย์
ประสำนงำน
สำรนิเทศ
เกษตรศำสตร ์

วันเพ็ญ(ศรี)/สุรำ
ภรณ ์

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
สำรสนเทศเกษตรไทย 
(Agnet) 

ร้อยละกำรเผยแพร่ข้อมลู 80 100 100,000 57,267  ฝ่ำยสำรสนเทศ สุรำภรณ ์

โครงกำรห้องสมุดดิจิทัลดำ้น
กำรเกษตร (Aglib) 

ร้อยละกำรเผยแพร่ข้อมลู 80 100  ฝ่ำยสำรสนเทศ สุรำภรณ ์

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือสำรสนเทศ
ด้ำนกำรเกษตรกับ FAO 
และเครือข่ำยต่ำงประเทศ 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 50,000 -  ฝ่ำยสำรสนเทศ ผู้อ ำนวยกำร/
ถิรนันท์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นห้องสมุดสีเขียว 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

1. พัฒนำบุคลำกรหัวใจ
สีเขียว 
  
  

โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม  
โครงกำรย่อยที่ 1 ส ำหรับ
บุคลำกร 

จ ำนวนกิจกรรม 2 2 40,000 400,000  คณะกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

ธนำภรณ ์

โครงกำรลดกำรใช้พลังงำน ร้อยละกำรใช้พลังงำนท่ี
ลดลง 

5 -7.01 - -  คณะกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

ธนำภรณ ์

โครงกำรลดปริมำณ
กระดำษที่ใช้ในส ำนักงำน 

ร้อยละกำรใช้กระดำษที่
ลดลง 

5 16 - -  ส ำนักงำน
เลขำนุกำร  

ธนำภรณ์/น้ ำฝน 

2. ส่งเสรมิกำรเรียนรู้
และรณรงค์กำรใช้
บริกำรสีเขียว 
  

โครงกำรห้องสมุดสีเขียว จ ำนวนกิจกรรม 1 1 100,000 100,000  คณะกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 

โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรย่อยที่ 2 ส ำหรับ
ผู้รับบริกำร 

จ ำนวนกิจกรรม 2 11 30,000 10,000  คณะกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
และฝำ่ยบริกำร 

วำทินี/ศสญิำ/
พีรพัฒน ์

3. พัฒนำพ้ืนท่ีกำร
ให้บริกำรสีเขียว 
  

โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 
Eco Library 

จ ำนวนห้องสมุด 1 1 100,000 10,000    ผู้อ ำนวยกำร 

โครงกำรห้องสมุดในสวน จ ำนวนห้องสมุด 1 1 500,000 500,000    ผู้อ ำนวยกำร 



 

22 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

1. บริหำรจัดกำรตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  
  
  

โครงกำรประกันคณุภำพ ผลกำรประเมินคณุภำพ
ภำยในระดับฝ่ำยและ
ส ำนักฯ ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 
ที่ค่ำเฉลี่ย 

3.51 4.27 50,000 50,000  คณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพ 

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ (ธนำ
ภรณ์) 

โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคมุภำยใน 

ร้อยละของกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ง 

90 94.74 50,000 -  คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ (ธนำ
ภรณ์) 

โครงกำรห้องสมุดจินดำมณี 
เพื่อกำรพึ่งพำตนเองทำง
เทคโนโลย ี

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 170,000 61,060  ฝ่ำยสำรสนเทศ  
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
ฝ่ำยจัดกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ 
ฝ่ำยบริกำร 

คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจินดำมณ ี 

โครงกำรศึกษำควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

80 81.00 - -    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ด้ำนแผนและ
ประกันคณุภำพ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

2. ใช้เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจดักำร
และกำรบริกำร 

โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและบริกำร 

จ ำนวนระบบ 5 6 - -  ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

3. พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

โครงกำรอบรม
ภำษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรอบรม 

50 131 100,000 10,000  คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร 

นงลักษณ ์

4. พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำนและสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมืออำชีพ 
  

  

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 

ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

80 77.69 880,000 567,280  คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ 
(กำญจนำ) 

โครงกำรพัฒนำควำม
เชี่ยวชำญและควำมรูเ้ฉพำะ
ด้ำน (เฉพำะบุคลำกร
วิชำชีพ) 

จ ำนวนบุคลำกรที่ไดร้ับ
กำรพัฒนำ 

15 15 10,000 100,000  คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ 
(กำญจนำ) 

โครงกำรจดักำรควำมรู ้ จ ำนวนกิจกรรม 6 1 15,000 7,460  คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู ้

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ 
(กำญจนำ) 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

  
  

โครงกำรมำตรฐำนสื่อดิจิทลั จ ำนวนกิจกรรม 1 1 20,000 7,870  ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และ
ส ำนักงำน
เลขำนุกำร 

ถิรนันท์/ดลนภำ 

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
โปรแกรม Open source 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 10,000 7,535  ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
ส ำนักงำน
เลขำนุกำร 

ถิรนันท์/ดลนภำ 

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ควำมรู้บุคลำกรเครือข่ำย
ห้องสมุด 

จ ำนวนกิจกรรม 2 - - -  ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำย
จัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กิตติยำและฝ่ำยต่ำง 
ๆ  

 โครงกำรห้องสมุดอัตโนมัติ
สัญจร 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 - -  ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำย
จัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กิตติยำและฝ่ำยต่ำง 
ๆ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จริง ประมาณการ จริง ฝ่าย/คณะท างาน ชื่อบุคลากร 

 

 โครงกำรฝึกอบรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
INNOPAC 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 10,000 1,365  ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ดลนภำ/รุ่งอรณุ 

5. พัฒนำบุคลำกรให้มี
จิตบริกำร 
  

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้
มีจิตพร้อมบริกำร 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 15,000 6,200  คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ผู้อ ำนวยกำร 

โครงกำรรำงวัลบริกำรดี มี
คุณธรรม 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 100,000 60,000    ผู้อ ำนวยกำร/ธนำ
ภรณ ์

6. พัฒนำสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตของ
บุคลำกร 

โครงกำรสร้ำงรำยได้เสริม
ทักษะ 

จ ำนวนกิจกรรม 1 1 20,000 20,000    ธนำภรณ ์

7. ส่งเสรมิกิจกรรม
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
และสังคม 

โครงกำรห้องสมุดชุมชน จ ำนวนกิจกรรม 2 9 100,000 77,525  คณะท ำงำน
ห้องสมุดชุมชน 

ประธำน/เลขำคณะ
กรรมกำรฯ 

8. ส่งเสรมิกิจกรรม
บริกำรเพิม่สรำ้งรำยได้
ให้กับหน่วยงำน 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวนกิจกรรม 1 1 - -    ผู้อ ำนวยกำร 

9. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

โครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
ประเพณ ีและตำมอัต
ลักษณ์
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

จ ำนวนกิจกรรม 5 10 240,000 240,000  ส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
และฝำ่ยบริกำร 

กำญจนำ/ยุพิน/
นภำลัย 



 

26 

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด  

 
แผนงานประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555 

 

รายละเอียด/การด าเนินงาน แผนงานประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด (พ.ศ. 2556) 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

งานประกันคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review)      
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพระดับฝ่ำย      
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR เตรยีมรบักำรตรวจประเมนิ / link ข้อมูลเอกสำร
หลักฐำนอ้ำงอิงบนเว็บไซต์ e-QA 

3     10    

- ก ำหนดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองฝ่ำย (ต้นฉบับ) เพื่องำนนโยบำยและแผนจัดท ำ
รูปเลม่ และส่งให้คณะกรรมกำร 

  7    

- ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองฝ่ำยให้คณะกรรมกำรประเมินฯ      10    
- ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน (กำรน ำเสนอ แฟ้มเอกสำร ไฟล์หลักฐำน
อ้ำงอินบนเว็บไซต์ e-QA)  / (หัวหน้ำฝ่ำยน ำเสนอเสมือนรับกำรตรวจประเมิน) 

        14    

- คณะกรรมกำรประเมินฝำ่ย / รำยงำนผลประเมินฝ่ำย                        20-24    
- ฝ่ำยปรับแก้รำยงำนกำรประเมินตนเอง เป็น “รำยงำนประเมินคณุภำพภำยใน” (เพิ่มบทท่ี 
5 และปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ) 

         19     

- ฝ่ำยส่งแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท ำแผนงำนปตี่อไป      2  
 
 
 
 
 



 

27 

 

รายละเอียด/การด าเนินงาน แผนงานประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด (พ.ศ. 2556) 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

งานประกันคุณภาพภายใน ส านกัหอสมุด      
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR เตรยีมรบักำรตรวจประเมนิ / link ข้อมูลเอกสำร
หลักฐำนอ้ำงอิงบนเว็บไซต์ e-QA 

3             21    

- ก ำหนดส่งรำยงำนงำนตำมตัวบ่งช้ี ส ำหรับผูร้ับผดิชอบเขียนรำยงำนฯ      17     
- ประชุมคณะกรรมกำรประกันคณุภำพฯ พิจำรณำ SAR ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 

31     

- ส่ง SAR  ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำ      10-14    
- ปรับแก้ SAR ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ     17------21    
- ส่ง SAR  ใหค้ณะกรรมกำรประเมินฯ                           24    
- ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน (กำรน ำเสนอ แฟ้มเอกสำร ไฟล์หลักฐำน
อ้ำงอินบนเว็บไซต์ e-QA) 

                              28    

- รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ / รับฟังผลกำรประเมิน   4-5   
- ส่งรำยงำนผลประเมินท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้ส ำนกัประกันคณุภำพ           24   
- ปรับแก้รำยงำนกำรประเมินตนเอง เป็น “รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน” (เพิ่มบทท่ี 5 
และปรับแกต้ำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ) 

   2  

- ประเมินตนเอง วิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ พร้อมทั้งเสนอขอ้คิดเห็นต่อกำรพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพ             

      6 

- ส่งแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ เพื่อใช้จัดท ำแผนงำนปีต่อไป      30 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของส านักหอสมุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 
 

หัวหนาฝ่ายสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านห้องสมุด

เครือข่าย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านแผนและประกัน

คุณภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านประชาสัมพันธ์
และลูกค้าสัมพันธ ์

รองผู้อ านวยการ 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านระบบ
สารสนเทศ 
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 โครงสร้างการบริหารงาน 

กำรบริหำรงำนของส ำนักหอสมุดมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด โดยมี รองผู้อ ำนวยกำร 2 ฝ่ำย 
ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและรองผู้อ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเพื่อช่วย
ด ำเนินกำรเฉพำะด้ำน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนห้องสมุดเครือข่ำย ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ และได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคุณภำพ และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนประชำสัมพันธ์และลูกค้ำสัมพันธ์  

มีหัวหน้ำฝ่ำยเป็นผู้บังคับบัญชำช้ันต้นก ำกับดูแลงำนในแต่ละฝ่ำย 7 ฝ่ำย ได้แก่ หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ หัวหน้ำฝ่ ำยสำรสนเทศ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร หัวหน้ำฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และหัวหน้ำฝ่ำยหอจดหมำย 

 
 โครงสร้างองค์กร  

 ตำมมติเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2550  เมื่อวันที่   29 
พฤศจิกำยน  พ .ศ.2550 และประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ วันที่  24 เมษำยน 2551 ส ำนักหอสมุดได้ปรับ
โครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดบุคลำกร และภำระงำน โดยแบ่งส่วนรำชกำร
ออกเป็น 6 ฝ่ำย ประกอบด้วยฝ่ำยงำนหลักของส ำนักหอสมุด 5 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ฝ่ำยเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ฝ่ำยสำรสนเทศ ฝ่ำยบริกำร และฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีฝ่ำยงำนสนับสนุนกำรบริหำรอีก 1 ฝ่ำย คือ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร  

ต่อมำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีนโยบำยกำรบริหำรงำน โดยได้โอนย้ำยหอจดหมำยเหตุให้มำสังกัดภำยใต้
ส ำนักหอสมุด ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันท่ี 30 เมษำยน 2555 โดยมีภำรกิจ และควำมรับผิดชอบในแต่
ละฝ่ำยงำนดังนี ้

1. ส านักงานเลขานุการ  

มีหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนงำนบริหำรและธุรกำรทั่วไป ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ 
รับผิดชอบงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำนจัดท ำบัญชีเงินประเภทต่ำงๆ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำน
ด้ำนบุคคล งำนสำรบรรณ งำนจัดท ำแผนและงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์และระบบสำธำรณูปโภค ดูแลรักษำอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ จัดเตรียมกำรประชุม งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และงำนประชำสัมพันธ์ 

 
2. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

มีหน้ำที่ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร โสตทัศนวัสดุ  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร วิเครำะห์หมวดหมู่ และลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกร
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุดและห้องสมุดสำขำ พัฒนำฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็ม และประสำนงำนควำม
ร่ วมมื อกั บห้องสมุดคณะและวิทยำ เขต  เพื่ อพัฒนำและปรับปรุ ง ฐำนข้อมู ลทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ในกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศพร้อมส ำหรับให้บริกำร ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในกำรแลกเปลี่ยน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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3. ฝ่ายบริการ 

มีหน้ำที่จัดหำบริกำรเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยกำรบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ได้แก่ หนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์และหนังสือส ำรอง และสิ่งพิมพ์พิเศษต่ำงๆ จัดช้ันหนังสือ วำรสำร และทรัพยำกร
สำรสนเทศต่ำงๆ งำนทะเบียนสมำชิกผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อกำรยืม-คืนโดยอัตโนมัติ ให้บริกำรยืมและถ่ำยเอกสำรระหว่ำง
ห้องสมุดภำยในและต่ำงประเทศ บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ บริกำรฝึกอบรมและปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
บริกำรตอบค ำถำม ช่วยกำรค้นคว้ำและให้ค ำแนะน ำในกำรสืบค้นข้อมูล งำนลูกค้ำสัมพันธ์ รวมทั้งบริกำรอื่นๆ ที่
สนับสนุนให้นิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เข้ำถึงและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศให้เกิดประโยชน์กับกำร
เรียน กำรสอนและกำรวิจัย อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

4. ฝ่ายสารสนเทศ  

มีหน้ำที่รวบรวมสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร จัดท ำฐำนข้อมูลและบริหำรจัดกำรสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร 
ให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและในระดับประเทศ ประสำนควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศและระบบบริกำรสำรสนเทศทำงด้ำนกำรเกษตรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศในเครือข่ำย 
FAO/AGRIS ในฐำนะศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ (Thai National AGRIS Centre : AGRIS) ศูนย์สนเทศทำง
กระบือนำนำชำติ (International Buffalo Information Centre : IBIC) ศูนย์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร (Agriculture 
Knowledge Centre : AGKC) และท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำเกษตรศำสตร์ ในกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยบริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรในระดับชำติ นอกจำกนี้ ฝ่ำยสำรสนเทศยังท ำหน้ำที่พัฒนำ
ฐำนข้อมู ลและระบบบริ กำรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  เ ช่น ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฐำนข้อมูลกำรประชุมทำงวิชำกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฐำนข้อมูลวำรสำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฯลฯ 
 

5. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  

 มีหน้ำที่จัดหำ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อกำรประชุม/บรรยำยและสัมมนำ จัดระบบบริกำรสื่อกำรศึกษำ
ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ บริกำรยืมคืนโสตทัศนวัสดุ บริกำร Video On Demand บริกำรห้องฝึกภำษำ บริกำรห้องเธีย
เตอร์ บริกำรห้องมินิเธียเตอร์ บริกำรเคเบิ้ลทีวี และบริกำรห้องสื่อผสม และดูแลรับผิดชอบงำน โสตทัศนศึกษำ ได้แก่ 
กำรบันทึกภำพ/เสียง กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด ซ่อมบ ำรุงรักษำโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบ
กรำฟิกและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และในรูปดิจิทัล จัดท ำโปสเตอร์ ป้ำยนิเทศต่ำงๆ ของ
ส ำนักหอสมุด ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำในกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนกำรจัดนิทรรศกำรและกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้บริกำรสื่อกำรศึกษำ     
 

6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีหน้ำที่ดูแลและพัฒนำระบบเครือข่ำยภำยใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย คอมพิวเตอร์ลูกข่ำย และอุปกรณ์
พ่วงต่อ พัฒนำและจัดหำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรและเพื่อกำรบริหำรงำนของส ำนักฯ บริหำรจัดกำรระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนสมำชิกห้องสมุด ให้บริกำรตอบค ำถำมและให้ค ำปรึกษำ 
(Help Desk) ในด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดท ำและปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนัก
ฯ และฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรห้องสมุดและห้องสมุดเครือข่ำย 



 

21 

 
7. ฝ่ายหอจดหมายเหตุ  

มีหน้ำที่มีหน้ำที่รวบรวม อนุรักษ์ จัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุและวัตถุประวัติที่
ส ำคัญของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำนที่เกี่ยวกับประวัติ ควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัย สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหอจดหมำยเหตุส่วนกลำงและหอจดหมำยเหตุวิทยำเขต บริกำรน ำชมหอจดหมำยเหตุ และหอ
ประวัติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บำงเขน ให้แก่นิสิต บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและผู้สนใจให้ได้รับทรำบประวัติ
และพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัย 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด 

 ผู้บริหารส านักหอสมุด 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด      ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ     นำงสุนีย์ โลกนิยม 
3. รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ     นำยปรีดำ เลิศพงศ์วิภูษณะ 
4. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนห้องสมุดเครือข่ำย     น.ส.กิตติยำ ขุมทอง 
5. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ     น.ส.ถิรนันท์ ด ำรงสอน 
6. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคุณภำพ  น.ส.ธนำภรณ์ ฉิมแพ 
7. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนประชำสัมพันธ์และลูกค้ำสัมพันธ์ น.ส.วำทินี เขมำกโรทัย 
8. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร      นำงกำญจนำ วสุสิริกุล 
9. หัวหน้ำฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ     น.ส.สุดำรัตน์ รัตนรำช 
10. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร       นำงนภำลัย ทองปัน 
11. หัวหนำ้ฝ่ำยสำรสนเทศ      น.ส.วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล 
12. หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ     น.ส.ยุพิน เกียรติสุวิมล 
13. หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ     น.ส.ดลนภำ แว่วศรี 
14. หัวหน้ำฝ่ำยหอจดหมำยเหตุ    น.ส.พฏำ พุทธสมัย 

 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     ประธำนกรรมกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมดุ     กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักหอสมุด     กรรมกำร 
5. นำงสำวพรนภำ ตั้งนิติพงศ ์(ผู้แทนฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ)  กรรมกำร 
6. นำงสำวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศำล (ผู้แทนฝ่ำยบริกำร)  กรรมกำร 
7. นำงสำวสุรำภรณ์ คงผล (ผู้แทนฝ่ำยสำรสนเทศ)    กรรมกำร 
8. นำงสำวไพลิน จติเจริญสมุทร (ผู้แทนฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ)   กรรมกำร 
9. นำงสำวรุ่งอรุณ ผำสุกสกลุ (ผู้แทนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   กรรมกำร 
10. นำงสำวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน (ผู้แทนฝ่ำยหอจดหมำยเหตุ)   กรรมกำร 
11. นำงสำวอุไรพร เหล่ำอัน (ผู้แทนส ำนักงำนเลขำนุกำร)    กรรมกำร 
12. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคณุภำพ   รองประธำนกรรมกำรและเลขำนกุำร 
13. นำงสำวพันธุ์ศิริ ธนำริยะวงศ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด    ประธำนกรรมกำร   
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   กรรมกำร   
3. หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักหอสมุด    กรรมกำร      
4. นำงสำวประดิษฐำ ศิริพันธ์     กรรมกำร    
5. รองศำสตรำจำรย์ สรุศักดิ์ สงวนพงษ์    กรรมกำร 

(รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ)  
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วจิำรณ์ วิชชุกิจ    กรรมกำร 

(คณบดีคณะเกษตร)     
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บดินทร์ รศัมีเทศ    กรรมกำร 

(คณบดีคณะบริหำรธรุกิจ)     
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกลุ   กรรมกำร 

(คณบดีคณะศึกษำศำสตร์)    
9. ดร.สรุพล ภัทรำคร      กรรมกำร 

(คณบดีคณะวิทยำศำสตร์)       
10. นำยประหยัด สตุเศวต     กรรมกำร 

(ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนสิิต)      
11. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช นีละคุปต์    กรรมกำร 

(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์)   
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมชำย น ำประเสริฐชัย   กรรมกำร 

(รองคณบดฝี่ำยสำรสนเทศบณัฑิตวิทยำลัย)  
13. นำยกิตติ สมิศิริวงษ์     กรรมกำร 

(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสรมิและฝึกอบรม)    
14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วไิลศักดิ์ กิ่งค ำ    กรรมกำร 

(อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์)   
15. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักหอสมุด  เลขำนุกำร 
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1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่ส านักหอสมุดภาคภูมิใจ 

 รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2555 

ส ำนักหอสมุ ด ได้ น ำ เสนอผลงำน เพื่ อรั บกำรพิ จำ รณำรำงวั ล  ใน โครงกำรรำ งวั ลคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งท่ี 6 ประจ ำปี 2555 โดยได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตัดสินให้ส ำนักหอสมุด
ได้รับ รำงวัลประเภทที่ 1 หน่วยงำนท่ีมีผลงำนดีเด่น และ รำงวัลประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนท้ังภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

  

 รางวัลประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  
จำกผลงำน รายงานการประเมินคุณภาพภายในส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2554 
-  ภำคบรรยำย   :  รางวัลดี ได้รับโล่ พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
-  ภำคโปสเตอร์  :  รางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รางวัลประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
จำกผลงำน KU Eco-Library ห้องสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
-  ภำคบรรยำย   : รางวัลดีเย่ียม ได้รับโล่ พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 10,000 บำท 
-  ภำคโปสเตอร์  : รางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท    
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 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส ำนักหอสมุดได้รับกำรพิจำรณำจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นหน่วยงำนตัวแทนในกำรน ำเสนอ
กระบวนงำนเพื่อขอรับกำรประเมินเพื่อรับ “รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2556” ที่จัดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) ใน 2 ประเภทผลงำน คือ ประเภทรำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และ
ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ช่ือผลงำน - ระบบห้องสมุดจินดามณี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ   

ช่ือผลงำน - บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าจอ OPAC ส าหรับผู้ใช้ หน้าจอ Admin ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

http://jindamanee.lib.ku.ac.t
h/ 

 

http://jindamanee.lib.ku.ac.th/
http://jindamanee.lib.ku.ac.th/
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 โครงการ “มหกรรมหนังสือ และ สื่อการศึกษา” 

ส ำนักหอสมุด ร่วมกับสมำคมผู้จัดพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยแห่งประเทศไทย และชมรมส่งเสริมกำรจัดจ ำหน่ำยหนังสือ 
จัดโครงกำร “มหกรรมหนังสือ และ สื่อกำรศึกษำ” เป็นครั้งแรก ในระหว่ำงวันท่ี 11 - 17 กุมภำพันธ์ 2556 ณ บริเวณลำน
อเนกประสงค์ด้ำนนอกอำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ และบริเวณช้ัน 1 อำคำรส ำนักหอสมุด เพื่อให้นิสิต อำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย 
และผู้ใช้บริกำรภำยนอก มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำส ำนักหอสมุด ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและบุคคลทั่วไปมีนิสัยรักกำรอ่ำน ขยำยโอกำสในกำรเลือกซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศรำคำย่อมเยำจำก
ส ำนักพิมพ/์ร้ำนค้ำ/ผู้ผลิตโดยตรง  

งำนมหกรรมหนังสือและสื่อกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมจำกงำนแสดงหนังสือวิชำกำร และ
รวมกิจกรรม Book for fun (งำนจัดแสดงหนังสือภำษำไทย) โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

1. กำรเพิ่มประเภททรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรคัดเลือกและกำรจ ำหน่ำยในงำน ได้แก่ หนังสือภำษำไทย 

ฐำนข้อมูล และวำรสำร  

2. กำรขยำยเวลำในกำรจัดกิจกรรม จำกเดิมจัดงำนเวลำ 10.00-16.00 น. เป็น 08.30 - 18.30 น.  

3. กำรปรับปรุงกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน จำกเดิมเป็นกำรลงทะเบียนในรูปแบบบัตรผู้มำคัดเลือกหนังสือของ

งำนแสดงหนังสือวิชำกำร โดยได้จัดท ำระบบกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อกำรศึกษำผ่ำน

ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ควำมถูกต้อง และควำมรวดเร็วในกำรบันทึกและตรวจสอบข้อมูล

รำยชื่อของอำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

4. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม จัดท ำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มดังน้ี  

 จอภำพประชำสัมพันธ์ LED ของส ำนักหอสมุด และของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 5 ป้ำย ติดบริเวณรถรำงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยขอควำม

ร่วมมือจำกกองยำนพำหนะและอำคำรสถำนท่ี 

 ป้ำยบอกทำง จ ำนวน 10 ป้ำย ติดตั้งบริเวณประตูงำมวงศ์วำน-ส ำนักหอสมุด และประตูวิภำวดี-

ส ำนักหอสมุด โดยขอควำมร่วมมือจำกกองยำนพำหนะและอำคำรสถำนท่ี 

 รถประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยรอบมหำวิทยำลัย โดยขอควำมร่วมมือจำกกองกิจกำรนิสิต  

 กำรส่ง SMS ข่ำวกำรจัดงำนใหแ้ก่นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยขอควำมร่วมมือจำกกองกิจกำร

นิสิต 

5. กำรยืนยันกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกงำนมหกรรมหนังสือและสื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2556 ของ

คณะต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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 โครงการอ่านทุกที่ใน มก. – Read@KU 

ตำมที่ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 1,000,000 บำท ในฐำนะ
หน่วยงำนท่ีได้สร้ำงผลงำนโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมและน ำชื่อเสียงมำสู่มหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
กำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยฯ อีกทั้งกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม 
ส ำนักหอสมุดจึงได้น ำงบประมำณที่ได้รับมำริเริ่มด ำเนินโครงกำร “อ่ำนทุกที่ใน มก.–Read@KU” ซึ่งเป็นโครงกำรภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนและสร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำนให้เกิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลัยฯ อีกทั้งกำร
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงหนังสือของนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถอ่ำนได้ทุกที่ในมหำวิทยำลัย เป็นกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนในวำระกำรอ่ำนแห่งชำติ และเนื่องในโอกำสที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นมหำนครแห่งกำรอ่ำน 
(World Book Capital 2013) รวมทั้งเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมรักกำรอ่ำน ด้วยกำรบริกำรหนังสือที่จุดพักรอต่ำงๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย และมีกำรสับเปลี่ยน หมุนเวียน และเพิ่มเติมหนังสือให้บริกำรบนช้ันหนังสือตำมจุดบริกำรต่ำงๆ สัปดำห์
ละ 1 ครั้ง ส ำหรับช้ันหนังสือที่ให้บริกำรตำมจุดต่ำงๆ นั้นได้รับกำรสนับสนุนและออกแบบโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ 
อินทรชูโต คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และนำยธีรวิทย์ กิ่มมณี ศิษย์เก่ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
และได้เปิดตัวโครงกำรระยะที่ 1 ในวันท่ี 2 เมษำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ โดยมีระยะด ำเนินกำรเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 จัดให้บริกำร 7 แห่ง 8 จุดบริกำร ได้แก่ จุดบริกำรโรงอำหำรกลำง 1 โรงอำหำรกลำง 2 อำคำรสำรนิเทศ 
50 ปี (หน้ำลิฟท์ ช้ัน G และลำนอเนกประสงค์จุดพักรอส ำหรับพนักงำนขับรถ) จุดรอรถโดยสำรประจ ำวิทยำเขตศำลำหก
เหลี่ยม จุดรอรถโดยสำรประจ ำวิทยำเขตหน้ำธนำคำรไทยพำณิชย์  จุดรอรถโดยสำรประจ ำวิทยำเขตหน้ำอำคำรกอง
ยำนพำหนะ และสวนพฤกษศำสตร์ ส ำนักหอสมุด  

ระยะที่ 2 จัดให้บริกำร 3 แห่ง ได้แก่ จุดบริกำรศูนย์เรียนรวม 1 ศูนย์เรียนรวม 3 และศูนย์เรียนรวม 4 
         ระยะที่ 3 จัดให้บริกำร 2 แห่ง ได้แก่ จุดบริกำรอำคำรสวัสดิกำร มก. และหอพักนิสิต 
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 โครงการนิทรรศการห้อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์” 

โครงกำรนิทรรศกำรห้อง  “ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์” ณ หอประวัติมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ เนื่องในโอกำสที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ครบรอบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2556  ส ำนักหอสมุดจึงได้ด ำเนินกำร
ปรับเปลี่ยนนิทรรศกำรภำยในห้องที่ 4“ ก้ำวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศกำรเกษตรศำสตร์” ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน โดยมี
เนื้อหำเกี่ยวกับผลงำนกำรบริหำรงำนของท่ำนอธิกำรบดี ซึ่งประกอยด้วยอธิกำรบดีท่ำนปัจจุบัน คือ รองศำสตรำจำรย์วุฒิชัย 
กปิลกำญจน์ และอธิกำรบดีท่ำนท่ี 13 รศ.ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ อดีต และคณำจำรย์ นิสิต รวมถึงบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลดีเด่นใน
สำขำต่ำงๆ   เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่นิสิต บุคลำกร และผู้เข้ำ
ชมทั่วไปได้รับทรำบ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจำกบูรพำจำรย์ อดีตผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 
นิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบัน มำร่วมงำนเป็นจ ำนวนถึง 80 คน 
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 โครงการห้องสมุดในสวน 

ส ำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ว่ำงระหว่ำงอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร และอำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ ให้เป็น “ห้องสมุด
ในสวน” เพื่อใช้เป็นที่น่ังอ่ำนหนังสือแบบประหยัดพลังงำน โดยใช้แบบห้องสมุดในสวนท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรประกวด
แบบ  และได้รับควำมกรุณำจำก รองศำสตรำจำรย์ เอื้อมพร วีสมหมำย อำจำรย์ภำควิชำพืชสวน เป็นผู้ปรับแบบ อำจำ รย์
ปณิธำน แก้วดวงเทียน เป็นผู้ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่และคัดเลือกพรรณไม้ อำจำรย์กฤษดำ ประเสริฐสิทธิ์ อำจำรย์คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ร่วมก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน และส ำนักหอสมุด ยังได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ ศรำวุธ ดวงจ ำปำ ศิลปิน
ช้ันน ำผู้มีช่ือเสียงในด้ำนกำรสร้ำงสรรค์งำนประติมำกรรม เป็นผู้ออกแบบประติมำกรรมของห้องสมุดในสวน ที่มีช่ือว่ำ “จำรึก” 
โดยควำมสนับสนุนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และติดตั้งสวนแนวตั้ง เพื่อแสดงนวัตกรรมกำรจัดสวนยุคใหม่ ทั้งนี้ 
ห้องสมุดในสวนได้เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยำยน 2555 เพื่อใช้เป็นพื้นที่นั่งอ่ำนในบรรยำกำศ
ธรรมชำติ เป็นพ้ืนท่ีจัดแสดงดนตรีในสวน และส ำนักหอสมุดได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ แบบจินกังกง 
ส ำหรับบุคลำกรและผู้รับบริกำร 
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คลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศในรูปดิจิทัล  
 

 ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรจัดท ำคลังควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรของประเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล โดยผลิต eBook ด้ำน
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ชุดแรกของประเทศ มอบให้ห้องสมุดและองค์กรกำรเกษตร           
ทั่วประเทศ  
 ศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศ สำขำเกษตรศำสตร์ ส ำนักหอสมุด ร่วมกับหน่วยงำนควำมร่วมมือในเครือข่ำย
สำรสนเทศเกษตรไทย รวม 17 หน่วยงำน จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้ำนกำรเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 999 เล่ม ชุดแรก
ของประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมสนับสนุนกำรผลิตและ
กำรบันทึกหนงัสือท้ังหมดลงในดีวีดี 999 ชุด มอบให้ห้องสมุดโรงเรียน และองค์กรกำรเกษตรทั่วประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ วันท่ี 5 ธันวำคม 2555 
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1.9 ข้อมูลสถิต ิ 

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2555 

 ข้อมูลงบประมำณทั้งหมดของส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

งบประมาณ        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมำณแผ่นดิน 28,565,359 28,565,359 - 29,252,091 29,252,091 - 29,557,810 29,557,810 - 

งบประมำณเงินรำยได ้ 60,542,129 54,303,856 6,238,273 72,623,608 59,609,535 13,014,073 66,569,432 50,587,409 15,982,023 

รวม 89,107,488 82,869,215 6,238,273 101,875,699 88,861,626 13,014,073 96,127,242 80,145,219 15,982,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ 2553-2555 แผนภูมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553-2555 
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 ข้อมูลกำรเงินและงบประมำณของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

รายการ ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 

รำยรับท้ังหมดของหน่วยงำน 89,107,488 101,875,699 96,127,242 

รำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย) 129,372 167,588 78,004.00 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของหน่วยงำน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อำคำร สถำนท่ี
และที่ดิน 

76,862,195 85,908,295 73,235,002 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนครภุัณฑ์ อำคำร สถำนท่ี และที่ดิน 6,007,020 2,953,331 6,910,217 

ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ - - - 

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำบุคลำกร 197,298 418,697 544,957 

ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ำรสนเทศ 
(วัสดุคอมฯ/ค่ำเช่ำคอมฯ/ค่ำบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด) 

7,281,150 6,933,952 5,445,627.00 

เงินเหลือจ่ำยสุทธิ 6,238,273 13,014,073 15,982,023 

สินทรัพย์ถำวร (อำคำรถำวรจำกระบบบัญชี 3 มิติ) 146,331,535.25 139,233,535.25 132,153,535.25 

 

แผนภูมิงบประมาณรายรับ รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าปีงบประมาณ 2553-2555 
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 รำยรับ-รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

รายรับ ตามประเภทรายจ่าย (บาท) 

1. ค่ำงบประมำณแผ่นดิน 28,565,359 29,252,091  25,520,024.29  

2. ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 46,561,282 49,631,391  63,108,072.09  

3. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 3,680,662 2,487,309  2,511,451.26  

4. เงินรำยไดด้อกเบี้ย 42,976 26,786 26,471 

5. เงินรับบริจำค 118,620 388,033  56,000.00  

6. เงินอุดหนุน/รำยได้อื่นๆ 10,138,589 20,090,089  4,931,695.28  

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 89,107,488 101,875,699 96,127,242 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท) 

1. งบบุคลำกร 20,879,649  22,179,337  24,175,013  

2. งบด ำเนินงำน 50,861,787  59,473,987 41,782,150  

3. งบลงทุน 6,007,020  2,953,331  6,910,217  

4. งบอุดหนุน 5,120,759  4,254,971 7,277,839  

5. งบอ่ืนๆ - - - 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 82,869,215 88,861,626 80,145,219  

 

1.9.2 จ านวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1.  นักวิจัย - - - 
2.  บุคลำกรที่ไดร้ับมอบหมำยท ำวิจัย - - - 
3.  บุคลำกรสนับสนุนอ่ืน 132 128 125  
4.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (ไมร่วมลำศึกษำต่อ) 132 128 124 
5.  บุคลำกรลำศึกษำต่อทุกประเภท  - - 1 
6.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (รวมลำศกึษำต่อ) 132 128 126  

หมายเหตุ: บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน    

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได ้
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 ข้อมูลบุคลำกร ให้นับบุคลำกรที่มรีะยะเวลำกำรท ำงำนท่ีก ำหนด แยกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

 
หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวต่าง

ชาติ 
รวมทั้งหมด 

ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

6 - - - 1 - - - - 8 3.5 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 6 10 4.5 - 

ฝ่ำยจัดกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

4 2 - 3 4 - - - - 2 5 - 1 2 - - 4 - - - - - - - - -  7 9 11 - 

ฝ่ำยสำรสนเทศ 
 

3 4 - - - - - - - 3 6 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 3 7 7 1 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

- 1 - - 2 - - - -  2 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 4 - 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- - - - - - - - - 1 4 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 5 - 

ฝ่ำยบริกำร 
 

14.5 7 - - 4 - - - - 3 7 - - 2 - 2 3 - - 1 - - - - - - - 14.5 16 13 - 

ฝ่ำยหอจดหมำยเหต ุ
 

         2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 

รวม 27.5 14 - 3 11 - - - - 19 29.5 - 2 7 - 2 9 - - 1 1 - - - - - - 30.5 48 46.5 1 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน ช านาญงานเศษ ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการ 
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

1 9 เดือน ขึ้นไป 31 48 44 1 124 41.5 14 - 48.5 9 11 2 - 126 
2 6-9 เดือน 1 1 - - 2 - - - - - - - -  
3 น้อยกว่ำ 6 เดือน 3 2 - - 5 - - - - - - - -  
4 ลำศึกษำต่อ  - - 1 - 1 - - - - - - - -  
5 รวมทั้งหมด 35 51 45 1 132 41.5 14 - 48.5 9 11 2 - 126 
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 31.5 

 
48.5 45 1 126 41.5 14 - 48.5 9 11 2 - 126 

 

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สมัมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
หน่วยงาน จ านวนบุคลากรท่ี  

เข้าร่วมพัฒนาตนเอง  
(ไม่นับซ้ า) 

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง จ าแนกตามประเภท 
ประชุม/สมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 20.5 15 20 - 1 
ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 27 19 27 1 2 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 18 9 16 4 4 
ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ 7 5 7 1 - 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 6 6 3 1 
ฝ่ำยบริกำร 43.5 10 34 6 9 
ฝ่ำยหอจดหมำยเหต ุ 4 2 4 2 - 

รวม 126 66 114 17 17 
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1.9.3 งานวิจัย (ถ้ำมี) 

 ข้อมูลโครงกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (ปัจจุบัน) ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 
กำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคณุภำพ
ภำยในของบุคลำกร ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2555 
- 

2556 

ธนำภรณ์ ฉิมแพ  
และ  
พันธุ์ศิริ ธนำริยะ
วงศ์ 

เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรศึกษำควำมต้องกำรใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของอำจำรย์และนิสติของ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2555 
- 

2556 

วันเพ็ญ  ปรีตะนนท์ เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรประเมินหนังสือของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ใน
ปีงบประมำณ 2550-2552 

2555 
- 

2556 

วรำภรณ์  แดงช่วง เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรศึกษำกำรใช้บริกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2555 
- 

2556 

สมใจ  ขุนเจรญิ เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่จัดเก็บ
หนังสือ เพื่อกำรประหยัดพลังงำน และ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

2555 
- 

2556 

อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ 
และ  
นภำลัย ทองปัน 

เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรศึกษำสำเหตุและแนวทำงกำรป้องกัน
หนังสือสูญหำย 

2555 
- 

2556 

ดลนภำ  แว่วศร ี
และ 
นภำลัย ทองปัน 

เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

กำรศึกษำมำตรฐำนและแนวทำงกำร
พัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหลำย
สื่อ 

2555 
- 

2556 

บดินทร์ ผลพันพัว เงินรำยได้
ส ำนักหอสมุด 
(วิจัยสถำบัน) 

- - - 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
- - - - - - - 

รวม 7 โครงการ 
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 ข้อมูลงำนวิจัยท้ังหมด ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 

รายละเอียด ประจ าปี 
2553 2554 2555 

จ ำนวนโครงกำรวิจัย (ปีงบประมำณ พ.ศ.)   7 
จ ำนวนบทควำมวจิัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบทควำมวจิัยที่เกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อม
และควำมยั่งยืนที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบุคลำกรวิจยัที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร              
(ปีกำรศึกษำ) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบุคลำกรวิจยัที่น ำเสนอผลงำนวิชำกำร   
(ปีกำรศึกษำ) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบทควำมวจิัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐำนข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชำติ - - - 
ระดับนำนำชำต ิ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้สร้ำงนวัตกรรมใหม ่                   
(ปีกำรศึกษำ) 

ในประเทศ - - - 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดทะเบียนสทิธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดลิขสิทธิ ์ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ 
(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์
ที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 
(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 5 5 7 
ต่ำงประเทศ - - - 

รวม 5 5 7 
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 ข้อมูลสรุปจ านวนสถาบนัที่มขี้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 

ประเทศท่ีมีความร่วมมือ จ านวนสถาบันที่มีความร่วมมือ 
(MOU) 

จ านวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ 
(MOU) 

255
1 

2552 2553 2554 2555 2555 

ไทย 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 1 - - ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด้ำนกำรแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่ำวสำรในกำรวิจัย กำรพัฒนำกิจกรรม
และกำรพัฒนำบคุลำกร 

ไทย 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์  
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย,์   
มหำวิทยำลยัศรีปทุม, สมำคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, สมำคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือฯ   

- - 1 1 - ควำมร่วมมือทำงวชิำกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำร
อ่ำน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ไทย 
กรมพัฒนำท่ีดิน 

- - 1 - - กำรให้บริกำรห้องสมุด 

ไทย 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำต ิ

- - 1 - - กำรพัฒนำระบบบริกำรควำมรู ้

ไทย 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์

- - 1 1 1 ควำมร่วมมือ ด้ำนวำรสำร ฐำนข้อมูล กำรพัฒน
บุคลำกร และกำรพัฒนำบริกำร 

ไทย 
กรุงเทพมหำนคร กับ องค์กรภำคี 
จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม จ ำนวน 50 องค์กร 

- - 1 1 - กำรรณรงค์ให้กรุงเทพมหำนครเปน็มหำนครแห่ง
กำรอ่ำน 

ไทย 
เครือข่ำย 17 หน่วยงำน 

- - 1 1 1 พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศงำนวิจยัเกษตรไทย 

ไทย 
เครือข่ำย 17 หน่วยงำน 

- - 1 1 1 พัฒนำห้องสมุดดิจิทลัเกษตรไทย 
 

ไทย 
เครือข่ำย 17 หน่วยงำน 

- - 1 1 1 พัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกสด์้ำนกำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 

ไทย 
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  

- - 1 1 - ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนห้องสมุด 
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ประเทศท่ีมีความร่วมมือ จ านวนสถาบันที่มีความร่วมมือ 
(MOU) 

จ านวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ 
(MOU) 

255
1 

255
2 

255
3 

255
4 

255
5 

2555 

ไทย 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนสบู่
ด ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- - 1 - - ควำมร่วมมือเพื่อจัดท ำฐำนข้อมลูด้ำนสบูด่ ำ 

ไทย 
กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

- - 1 1 1 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
เครือข่ำยสำรสนเทศและส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ดำ้น
สิ่งแวดล้อม 

ไทย 
ห้องสมุดมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม และ สถำบนั
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์

- - - - 1 ควำมร่วมมือเครือข่ำยด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำห้องสมดุ 5 สถำบัน 

ไทย 
บริษัท กิมจั๊วกรุ๊ป  จ ำกัด 

- - - - 1 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศอุตสำหกรรมอำหำร 

ไทย 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำร ี

- - - - 1 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกระบือ 

ไทย 
Chia Nan University of 
Pharmacy and Science  

- - - - 1 Addendum Specific Agreement on 
Library Cooperation 

ไทย 
Southern Taiwan University of 
Science and Technology 

- - - - 1 Addendum Specific Agreement on 
Library Cooperation 

ไทย 
National Pingtung University of 
Science and Technology 

- - - - 1 Addendum Specific Agreement on 
Library Cooperation 
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1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมูลส านกังานบริการวิชาการ    
รวม - - - 

2. ไม่อยู่ในฐานข้อมลูส านักงานบริการวิชาการ    
โครงกำรศึกษำกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลสุขอนำมยัพืช  
(ระยะที่ 2) 

ส ำนักหอสมุด มกอช. - - 800,000 

โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูสบูด่ ำ ส ำนักหอสมุด ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรด้ำนสบูด่ ำ 

 

- - 115,500 

กำรฝึกอบรมเรื่อง กำรจัดกำร
สำรสนเทศในเครือข่ำยสำรสนเทศ
เกษตรไทย (วันท่ี 7 สิงหำคม 
2555) ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ส ำนักหอสมุด ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

- - - 

กำรฝึกอบรมกำรผลติ ebook 
ด้ำนกำรเกษตร ในกำรประชุม 
WUNCA ครั้งท่ี 26 และ CIT 
&UniNOMS 2013 (วันท่ี 23 
มกรำคม 2556) วิทยำเขตเฉลมิ
พระเกียรตสิกลนคร 

ส ำนักหอสมุด สกอ. - - - 

ระบบห้องสมุดจินดำมณี ในกำร
ประชุม WUNCA ครั้งท่ี 26 และ 
CIT &UniNOMS 2013 (วันท่ี 23 
มกรำคม 2556) วิทยำเขตเฉลมิ
พระเกียรตสิกลนคร 

ส ำนักหอสมุด สกอ. - - - 

ออนโทโลจีเพื่อกำรบริกำรควำมรู้
จำกงำนวิจัย ในกำรประชุม 
WUNCA ครั้งท่ี 26 และ CIT 
&UniNOMS 2013 (วันท่ี 23 
มกรำคม 2556) วิทยำเขตเฉลมิ
พระเกียรตสิกลนคร 

ส ำนักหอสมุด สกอ. - - - 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

กำรจัดท ำหอจดหมำยเหตุ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประชุม 
WUNCA ครั้งท่ี 26 และ CIT 
&UniNOMS 2013 (วันท่ี 23 
มกรำคม 2556) วิทยำเขตเฉลมิ
พระเกียรตสิกลนคร 

ส ำนักหอสมุด สกอ. - - - 

นิทรรศกำรระบบห้องสมุดจินดำ
มณี ในงำนประชุมวิชำกำร STKS 
ประจ ำปี 2555 

ส ำนักหอสมุด ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

- - - 

กำรจัดนิทรรศกำรในงำนแถลง
ข่ำวกำรขยำยโอกำสกำรเรียนรู้
ด้วย eBook ด้ำนกำรเกษตร 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสด์้ำนกำรเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่ัว ณ อำคำรสำรนเิทศ 
50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(วันท่ี 11 ตุลำคม 2555) 

ส ำนักหอสมุด ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

- - - 

นิทรรศกำรและฐำนข้อมลูเกษตร
สัญจร ใน งำนวันเกษตรแฟร์ปำก
ช่อง'55 ณ ศูนย์วิจัยข้ำวโพดข้ำว
ฟ่ำงแห่งชำติ จังหวัดนครรำชสมีำ  
(วันท่ี 19-23 ธันวำคม 2555) 

ส ำนักหอสมุด ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

- - - 

โครงกำรห้องสมุดชุมชนและจัด
อบรมให้ประชำชน (วันพ่อ
แห่งชำติ) ณ ศูนย์เรยีนรู้ชุมชน
ต ำบลบ้ำนเลือก จ.รำชบุรี (วันท่ี 
29 พฤศจิกำยน 2555) 

ส ำนักหอสมุด ส ำนักหอสมุด, สหกรณ์
ออมทรัพย์ มก. กรม
ส่งเสริมคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม และ
ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ, ผู้ให้กำร
สนับสนุน 

- - 50,000 

รวม - - 965,000 
รวมท้ังสิ้น - - 965,000 
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 ข้อมูลรำยละเอียดกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 1 1 1 
จ ำนวนคนท่ีไดร้ับบริกำร 200 200 200 

งบประมำณที่ไดร้ับ (บำท) 50,000 50,000 50,000 
มูลค่ำ (บำท) - - - 

หมำยเหตุ โครงบริกำรวิชำกำร คอื โครงกำรห้องสมดุชุมชน 
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1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

18 19 20 

- จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับชาติ (ไม่นับซ้ ำ) 

18 19 20 

- จ ำนวนบุลคำกรที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- 3 3 

จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - - 

- ด้ำนกำรวิจัย - - - 
- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้ำนอื่นๆ - - - 
จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - - 

- ด้ำนกำรวิจัย - - - 
- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้ำนอื่นๆ - - - 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

17 124 126 

- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพในประเทศ 

- 124 126 

- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพต่างประเทศ 

17 - - 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หำกไมม่ีให้ใส่ (NA) 

NA 4.80 - 
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1.9.6 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2553 1. กำรพัฒนำ/ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้ำนกำรเกษตร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว เนื่องใน

วโรกำสทรงเจรญิพระชนมพรรษำครบ 84 พรรษำ (5 ธันวำคม 2554) เพื่อให้บริกำร 
 

2554 1. รำงวัลชมเชยประเภทรำยกระบวนงำน รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน ประจ ำปี 2554 จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) 

2. รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทรำยกระบวนงำน จำกโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้ง
ที่ 5 ประจ ำปี 2554 

3. รำงวัลอำคำรอนุรักษ์พลังงำน “ด้ำนกำรมีส่วนร่วม” จำก                                   
 

2555 1. กำรได้รับรำงวัลภำยใต้โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งท่ี 6 ประจ ำปี 2555 
- รำงวัลดี ประเภทรำงวัล หน่วยงำนท่ีมีผลงำนดีเด่น 
- รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทรำงวัล แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
- รำงวัลชนะเลิศ ประเภทภำคโปสเตอร์ (หน่วยงำนท่ีมีผลงำนดีเด่น และ แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน) 

2. กำรได้รับพิจำรณำจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นหน่วยงำนตัวแทนในกำรน ำเสนอ
กระบวนงำนเพื่อขอรับกำรประเมินเพื่อรับ “รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2556” 
- ประเภทรำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ช่ือผลงำน – ระบบห้องสมุดจินดำมณี 
- ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ช่ือผลงำน - บริกำรควำมรู้บนเส้นทำงสีเขียว: 

ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library) 

3. กำรจัดท ำคลังควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรของประเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล โดยผลิต eBook ด้ำนกำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ชุดแรกของประเทศ มอบให้ห้องสมุดโรงเรียน และ
องค์กรกำรเกษตรทั่วประเทศ  
 

 
 



 

45 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน  

(ใช่/ไม่ใช่) 
อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 ช่วงเกษตรศิลปกำร 2522 5,288.88 ไม่ใช่ 
2 เทพรัตน์วิทยำโชต ิ 2547 9,873.84 ไม่ใช่ 
3 หอประวัติ มก. 2546 819 ไม่ใช่ 

 
อาคารในความดูแลของส านักหอสมุด จ านวน 3 อาคาร 
 

 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  
พื้นที่ท้ังหมดของอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร 6,842.89 ตำรำงเมตร 
ประกอบด้วย 

พื้นที่ใช้สอยรวม     4,475.95 ตำรำงเมตร 
พื้นที่ทำงเดิน/ระเบียงรวม    2,366.94 ตำรำงเมตร 

เป็นอำคำร 3 ช้ัน แบ่งเป็น 
ช้ัน 1  เป็นบริเวณส ำนักงำนฝ่ำยจดักำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และพื้นท่ีให้บริกำร 
ช้ัน 2  เป็นบริเวณส ำนักงำนฝ่ำยบริกำร และพื้นที่ให้บริกำร  
ช้ัน 3  เป็นบริเวณส ำนักงำนฝ่ำยบริกำร และพื้นที่ให้บริกำร  

 
 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ                  

พื้นที่ท้ังหมดของอำคำรเทพรัตน์วทิยำโชติ 16,085 ตำรำงเมตร 
ประกอบด้วย 

พื้นที่ใช้สอยรวม     14,085 ตำรำงเมตร 
พื้นที่ทำงเดิน/ระเบียงรวม      2,000 ตำรำงเมตร 

เป็นอำคำร 5 ช้ัน แบ่งเป็น 
ช้ัน 1 บริเวณส ำนักงำนฝ่ำยบริกำร และพื้นท่ีให้บริกำร 
ช้ัน 2  บริเวณส ำนักงำนฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ และพื้นที่ให้บริกำร 
ช้ัน 3  บริเวณส ำนักงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ ศูนย์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร และพื้นที่ให้บริกำร  
ช้ัน 4  บริเวณส ำนักงำนเลขำนุกำร ห้องท ำงำนคณะผู้บริหำร และพื้นท่ีให้บริกำร 
ช้ัน 5  ห้องประชุม พ้ืนท่ีให้บริกำร และที่ท ำกำรศูนย์นำนำชำติสิรินธรเพื่อกำรวิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 
 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

พื้นที่ท้ังหมดของอำคำรหอประวัต ิมก. 819.00 ตำรำงเมตร 
ประกอบด้วย 

พื้นที่ใช้สอยรวม     819.00 ตำรำงเมตร 
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เป็นอำคำร 2 ช้ัน แบ่งเป็น 
ช้ัน 1  เป็นบริเวณส ำนักงำนหอประวัติ และห้องนิทรรศกำร 2 ห้อง  

คือ ห้องสำรนิเทศหกทศวรรษ และห้อง 
ก้ำวสู่ทศวรรษท่ีเจ็ดและนิทรรศกำรเกษตรศำสตร ์

ช้ัน 2  เป็นห้องประชุม ห้องเก็บวัตถุหอประวัติ และห้องนิทรรศกำร 2 ห้อง  
คือ ห้องเย็นศิระเพรำะพระบริบำล และห้องสำมบูรพำจำรย์ - แก้วเกษตร  

 

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของส านักหอสมุด 

 พ้ืนที่ภาพรวมของส านัก จ านวนพ้ืนที ่
(ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวรำบท้ังหมด  13,800 

2. พื้นที่ช้ัน 1 ของทุกอำคำรรวมกัน  6,114.43 

3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลำนกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีกำรปรับผิวหน้ำโดยวัสดุ
ประเภทต่ำงๆ เช่น ลำนคอนกรีต ลำนลำดยำงมะตอย ฯลฯ  

1,950 

4. พื้นที่ภำยในอำคำรที่เป็น Green Area เช่น ห้องสมุดในสวน 12 

5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 5,747.57 

 รถของส านกั จ านวน (คนั) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 1 
2. รถจักรยำนยนต ์ 3 
3. รถจักรยำน 17 

 
 

ภาพอาคารในความดูแลของส านกัหอสมุด จ านวน 3 อาคาร 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเก็บรักษาผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. เป็นศูนย์บริการความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อการให้บริการความรู้ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนระเบียนในฐานข้อมูล 
2. ร้อยละของการบันทึกผลงานจากผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ 
3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือ 
4. จ านวนฐานข้อมูล 

กลยุทธ์ 
1. รวบรวม จัดการ และบริการสารสนเทศผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. จัดการและบริการสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในสาขาเช่ียวชาญ

เฉพาะ 
3. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. เตรียมความพร้อมห้องสมุด สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลการด าเนินงาน  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 4 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 2 โครงการ เกินเป้าหมาย 2 
โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 11 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 4 โครงการ เกินเป้าหมาย 6 
โครงการ และต่ ากว่าเป้าหมาย 1 โครงการ ได้แก่โครงการ Human Library งดจัดกิจกรรมไปจ านวน 2 
ครั้ง เนื่องจากผลกระทบของมหาอุทกภัย ปลายปี 2554  
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 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 5 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ เกินเป้าหมาย 3 
โครงการ และต่ ากว่าเป้าหมาย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบริการสารสนเทศส าหรับศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Alumni Service) มีผู้ร่วมกิจกรรมต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากศิษย์เก่า
ส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่ามีบริการ KU Alumni Service และอาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็น
เวลาท าการ ศิษย์เก่าส่วนใหญ่อาจติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้   

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมาย สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือได้รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือด้านการพัฒนาบริการ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และ เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 สถาบัน ได้แก่ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ร่วมมือด้านการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานและการบริการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 5 จ านวน 0 โครงการ เนื่องจากจะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2556 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ส านักหอสมุดสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 บรรลุผลเกินเป้าหมาย 12 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 และบรรลุผลต่ ากว่าเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามตัวบ่งช้ี จ านวนระเบียบ 
จ านวนฐานข้อมูล ร้อยละของข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ และจ านวนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ  

ส านักหอสมุดสามารถรวบรวมและให้บริการความรู้ในฐานะที่เป็นคลังความรู้ ของมหาวิทยาลัย โดยการติดตาม
รวบรวมผลงานของคณาจารย์และบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการเพื่อบันทึกเข้าฐานข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลวารสารที่
ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และการปรับปรุงฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงปัจจุบัน ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการเชิงรุกสนับสนุนการใ ช้
สารสนเทศเพื่อการเรียน การสอนและการวิจัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนิสิต 
นอกจากนี้ ส านักหอสมุดด ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนและการบริการความรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรในระดับชาติ 
2. เป็นศูนย์ประสานงานบริการสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรในเครือข่ายระดับนานาชาติ 
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนระเบียนในฐานข้อมูล 
2. จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ 
3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือ 
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กลยุทธ์ 
1. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาการเกษตรของประเทศ 
2. พัฒนาบริการความรู้ด้านการเกษตรไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรของ

ประเทศ 
 
ผลการด าเนินงาน  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 2 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 4 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ เกินเป้าหมาย 3 
โครงการ  

  
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 

ส านักหอสมุดสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และบรรลุผลเกินเป้าหมาย 
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ตามตัวบ่งช้ี จ านวนระเบียบ จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถผลิตและให้บริการได้ 
และจ านวนหน่วยงานความร่วมมือ  

ส านักหอสมุดสามารถรวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร ในฐานะที่เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย ท าการปรับปรุงระบบการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศเกษตร
ไทย ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย 17 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร และพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ โดยสามารถพัฒนา eBook ด้านการเกษตรได้ถึง 1,004 เล่ม ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต และ
ผลิตดีวีดีมอบให้หน่วยงานและโรงเรียนทั่วประเทศ ท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทยให้ได้รับการ
อ้างอิงผ่านเครือข่ายสารสนเทศเกษตรระดับนานาชาติ (AGRIS FAO) เพื่อให้ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการ
อ้างอิงในระดับสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นห้องสมุดสีเขียว 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการและใช้บริการแบบประหยัดพลงังานและไม่

ท าลายสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานของส านักหอสมุด 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนกิจกรรม 
2. ปริมาณพลังงานท่ีลดลง 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบุคลากรหัวใจสีเขียว 
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2. ส่งเสริมการเรียนรู้และรณรงค์การใช้บริการสีเขียว 
3. พัฒนาพ้ืนท่ีการให้บริการสีเขียว 
 
ผลการด าเนินงาน  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 3 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ เกินเป้าหมาย 1 
โครงการ และต่ ากว่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ เกินเป้าหมาย 1 
โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 2 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นห้องสมุดสีเขียว 

ส านักหอสมุดสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.1 บรรลุผลเกินเป้าหมาย 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.6 และต่ ากว่าเป้าหมาย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามตัวบ่งช้ี จ านวนกิจกรรม และปริมาณ
การใช้พลังงานท่ีลดลง   

ส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรและ
ผู้ใช้บริการ ด าเนินการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดในสวน และ Eco-Library ซึ่งเป็นห้องสมุด 
Eco แห่งแรกของประเทศไทย แม้ว่าส านักหอสมุดจะไม่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการขยาย
บริการ 24 ช่ัวโมง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นและมีผู้ใช้บริการจ านวนเพิ่มขึ้น แต่ส านั กหอสมุด ก็ยังสามารถ
ประหยัดงบประมาณจากการ Reduce Reuse Recycle ด้วยการใช้กระดาษ recycle จากกล่องนม ซึ่งราคาถูกกว่ากระดาษ
ขาวรีมละ 25 บาท reuse กระดาษส านักงาน ผลิตสมุด ส.ค.ส. reuse คัดแยกขยะ และจัดท าโครงการหนังสือมือสองเพื่อให้
นิสิตได้ซื้อหนังสือดีราคาถูก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. การบริการที่มีคุณภาพ 
3. การบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. บุคลากรมีทักษะและความรู้เพื่อการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละของปัญหาและข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ 
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4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านและสามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
6. พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร 
7. ส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
8. ส่งเสริมกิจกรรมบริการเพิ่มสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 
9. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการด าเนินงาน  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 4 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ และเกินเป้าหมาย 
3 โครงการ  

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 8 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 5 โครงการ และต่ ากว่า
เป้าหมาย 3 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 5 จ านวน 2 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 6 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 7 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 8 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 1 โครงการ 

 โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 9 จ านวน 1 โครงการ บรรลุผลเกินเป้าหมาย 1 โครงการ 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ 

ส านักหอสมุดสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62  บรรลุผลเกินเป้าหมาย 
7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และต่ ากว่าเป้าหมาย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตามตัวบ่งช้ี ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา และร้อยละของปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข   

ส านักหอสมุดพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ ผู้ให้บริการ ระบบการ
ให้บริการ และเครื่องมือ/สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ
กาย ด้านจิตใจ และด้านความรู้ความเช่ียวชาญในการให้บริการ โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการพัฒนาจิตบริการ และ
เสริมแรงด้วยการให้รางวัลบริการดีมีคุณธรรม เป็นประจ าตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา แม้ว่าการพัฒนาบุคลากรจะยังไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากส านักหอสมุดมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาการฝึกอบรม คือ บุคลากรมีภารกิจต้องให้บริการ ตั้งแต่ 
8:00 – 20:00 น. ไม่หยุดวันเสาร์/อาทิตย์ แต่ถึงกระนั้น ผลสัมฤทธิ์การให้บริการก็ยังสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น และปริมาณข้อร้องเรียนที่ลดลง  

ทั้งนี้ ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงระบบการให้บริการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้อ งการ โดยการน าข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้มาพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไข ทุกข้อร้องเรียน เป็นประจ าทุกสัปดาห์ในการประชุมผู้บริหารส านักฯ 
พร้อมกับปรับปรุงระบบรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
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สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม 

ส านักหอสมุดสามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 แผน โดยมีโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 56 
โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 บรรลุผลเกินเป้าหมาย 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
46.43 และต่ ากว่าเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.715   

 ในภาพรวมของการด าเนินงานเชิงรุก เพื่อการพัฒนาส านักหอสมุดให้เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นคลัง
ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นห้องสมุดสีเขียวตามนโยบายวิทยาเขตสีเขียว ที่มีบริการเป็นเลิศ สามารถ
ด าเนินการประสบผลส าเร็จ โครงการส่วนใหญ่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในขณะที่ยังมีผลการด าเนินการบางโครงกา รต่ ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบของมหาอุทกภัยในปี 2554 และด้วยข้อจ ากัดบางประการของหน่วยงานบริการที่ไม่สามารถปิด
บริการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้พร้อมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักหอสมุดจะได้ท าการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในโอกาสต่อไป โดยในปีนี้ ส านักหอสมุดได้ท าการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่เป็น
ปัญหา จ านวน 3 กระบวนงาน คือ การลดความผิดพลาดของงานเอกสาร (Zero Error) การปรับปรุงกระบวนงานรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และการลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและบริการสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆของแต่ละฝ่ายงาน ท่ีได้มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาไปในระหว่างการท างานแล้ว 
 

หลักฐาน 
1. แผนปฏิบัตริาชการ และ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
2. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าของฝ่าย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
  

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีภารกิจ การเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนการเรียน การสอนและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการด าเนินงานอาศัยการขับเคลื่อนของหน่วยงานย่อยภายในที่
แบ่งเป็น 7 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลัก และ 1 ฝ่ายงานสนับสนุน ทุกฝ่ายงานต่างมีภารกิจหลักของฝ่าย เพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ บนพื้นฐานของ
หน่วยงานคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  
ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนงานประจ าของส านักหอสมุด 

 การบริหารจัดการตามแผนงานประจ าของฝ่ายภายใต้การขับเคลื่อนส านักหอสมุด มีแผนงานประจ าทั้งหมด 40 
แผนงาน 222 กิจกรรม และ 9 โครงการ ถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริการ โดยมีการ
ด าเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 208 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.04 และการด าเนินงานที่ไม่
บรรลุเป้าหมายจ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.96 ดังตารางต่อไปนี้ 

ฝ่าย แผนงาน 
(จ านวน) 

โครงการ/
กจิกรรม 
(จ านวน) 

การด าเนินงาน (กิจกรรม) 
ไม่บรรล ุ บรรล ุ ร้อยละการ

บรรล ุ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 4 12 1 11 91.67 
บริการ 8 70 3 67 95.71 
เทคโนโลยีการศึกษา 5 24 - 24 100.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 14 2 12 85.71 
สารสนเทศ 10 21 4 17 80.95 
หอจดหมายเหตุ - 9 3 6 66.67 
ส านักงานเลขานุการ 8 81 10 71 87.65 

ผลรวม 40 231 23 208 90.04 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  ส านักหอสมุดได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทผ่านการด าเนินงานของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดย
มีแผนงานจ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานทรัพยากรสารสนเทศ แผนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แผนงานจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ และแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และมีการโครงการ/กิจกรรมที่เป็นจักรขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศสามารถด าเนินการ
บรรลุได้จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ได้แก่ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้แผนงาน วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ จ านวนระเบียนบรรณานุกรมส าหรับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 423 รายการ เนื่องจากติดภารกิจในการจัดการหนังสือภาษาจีน   
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2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายบริการ 

  ส านักหอสมุดเป็นหน่วยงานการให้บริการที่มีภาพลักษณ์เป็นองค์ความรู้ด้านเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุกรูปแบบ ที่ให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภาพลักษณ์ของส านักหอสมุดบางประการขึ้นอยู่
กับการให้บริการของส านักหอสมุด ฝ่ายบริการเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการให้บริการเกือบทุกรูปแบบ และได้สร้างสรรค์
กิจกรรมเชิงรุกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ซึ่งมีแผนงานจ านวน 8 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานวิจัย แผนงานสนับสนุน
การศึกษา แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานบริหารจัดการ แผนงานบริการสิ่งพิมพ์ แผนงานช่วยค้นคว้าวิจัย 
แผนงานลูกค้าสัมพันธ์ และแผนงานส่งเสริมการอ่าน ซึ่งได้ถูกวิเคราะห์ออกเป็นโครงการ/กิจกรรมย่อยต่างๆ จ านวน 70 
โครงการ/กิจกรรม และบรรลุผลส าเร็จ จ านวน 67 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.71 และไม่บรรลุผลส าเร็จจ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.29 ได้แก่ 

 กิจกรรมแสดงหนังสือใหม่ ภายใต้แผนงานสนับสนุนการศึกษา 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ สามารถจัดแสดงหนังสือใหม่ได้เพียง 335 เล่ม จากตัวช้ีวัด 400 เล่ม/ปี โดยไตรมาส 3 

จ านวนตัวเล่มไม่มีการจัดแสดง เนื่องจากแถบสัญญาณ RFID ไม่เพียงพอ 

 นิทรรศการวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด ภายใต้แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ ไม่มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัด (ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง) เนื่องจากในช่วงวันร าลึกฯ อยู่

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน (29 พ.ย. ของทุกป)ี ได้เกิดอุทกภัย จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

 การบริการแจ้งผู้ใช้บริการมารับหนังสือแจ้งด่วน ภายใต้แผนงานบริการสิ่งพิมพ์ 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ ไตรมาส 3 จ านวนตัวเล่มออกบริการมีน้อย เนื่องจากแถบสัญญาณ RFID ไม่เพียงพอ 

 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

  นอกจากการให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ส านักหอสมุดมีการให้บริการที่เป็นการ
เรียนรู้ด้านความบันเทิงภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และภารกิจด้านการจัดท าสื่อประกอบในการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของส านักหอสมุดก็อาศัยบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ผลิต ซึ่งการด าเนินงานของฝ่ายมี
จ านวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานนิทรรศการส านักหอสมุด แผนงานบริการ
สื่อการศึกษา  แผนงานการจัดการข้อมูลสื่อ และแผนงานโสตทัศนศึกษา สกัดเป็นโครงการ/กิจกรรมย่อยทั้งสิ้น 24 โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งบรรลุผลส าเร็จจ านวน 100 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมบนโลกแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ านั้น ต้อง
อาศัยกลไกของเทคโนโลยีร่วมให้บริการ ส านักหอสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการบนพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยของการให้บริการ อาทิ การพัฒนาระบบการ
จองห้องบริการต่างๆ ท่ีผู้รับบริการสามารถเลือกความสะดวกสบายผ่านระบบเทคโนโลยีได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานต่อเนื่องไม่มีปลายทางของการพัฒนา จึงอาจส่งผลให้การรายงานผลการด าเนินงานไม่
สามารถบรรลุได้ครบ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ ใช้ภายในส านักหอสมุดผ่าน
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แผนงาน จ านวน 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แผนงานบ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 
แผนงานบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเป็นโครงการ
ย่อย จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม และจากผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศด้านระบบเทคโนโลยีสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 3 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่บรรลุผลส าเร็จ
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ได้แก่ 

 กิจกรรมอัพเกรดซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ รอจัดซื้อ Server ใหม ่

 ศึกษาวิเคราะห์ และหรือเปิดการใช้งานฟังค์ช่ันใหม่ 
  - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ รอจัดซื้อ Server ใหม ่

 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายสารสนเทศ 

  เพื่อให้การบริการองค์ความรู้ตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักหอสมุดได้จัดตั้งศูนย์ความรู้ด้าน
การเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศกระบือนานาชาติและศูนย์สารสนเทศการเกษตร  มีหน่วยงานย่อยท าหน้าที่ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของไทยคือ ฝ่ายสารสนเทศ มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 10 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร แผนงานพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร แผนงานบริการสารสนเทศด้าน
การเกษตร แผนงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสารสนเทศเกษตร แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร  แผนงานพัฒนา
เครือข่ายเกษตร แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้ มก. แผนงานการผลิตวารสาร Buffalo Bulletin และแผนงานบริหาร
จัดการฝ่าย ถูกถ่ายทอดเป็นโครงการ/กิจกรรม จ านวน 21 โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จจ านวน 
17 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.95 และไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.05 ได้แก่ 

 กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์สนเทศกระบือนานาชาติ และศูนย์ความรู้
ด้านการเกษตร ภายใต้แผนงานบริการสารสนเทศด้านการเกษตร 
- สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ ยังไม่ได้ประมวลผลความพึงพอใจตามตัวช้ีวัด เนื่องจากยังมีผู้ตอบแบบ ส ารวจยังมีจ านวน

น้อย จึงขยายระยะเวลาการส ารวจออกไปอีก 

 โครงการนิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตรสัญจร 
- สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ เนื่องจากภาวะอุทกภัย ให้หน่วยงานเจ้าภาพยกเลิกและไม่มีการจัดงาน และมีการทบทวน

แผนโดยยุบรวมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณหน้า 

 การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ภายใต้แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบบริการความรู้
ด้านการเกษตร 
- สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ ไตรมาส 4 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ 

 คัดเลือกงานวิจัย และจัดท าวารสาร Buffalo Bulletin ภายใต้แผนงานการผลิตวารสาร Buffalo Bulletin 
- สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ ผลิตวารสาร Buffalo Bulletin ได้ไม่ครบตามที่ก าหนด คือ 4 ฉบับ/ปี เนื่องจาก

กระบวนการท างานขาดขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบของบทความก่อนที่จะส่งให้บรรณาธิการคัดเลือก
บทความที่จะลงตีพิมพ์มีการแก้ไขหลายจุด ส่งผลให้ล่าช้ากว่าปกติ 
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6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าฝ่ายหอจดหมายเหตุ 

  การด าเนินงานด้านหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภารกิจที่ถูกถ่ายโอนมาจากส านักงานอธิการบดี 
เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมาก โดยมีการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติและ
อนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้บริการกับผู้รับบริการ ซึ่งการด าเนินงานด้านจดหมายเหตุได้ผสานความร่วมมือกับส านักหอสมุดได้
เป็นอย่างดี โดยมีการจัดการองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างเป็นระบบ และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การด าเนินงานด้านหอจดหมายเหตุในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการ
ทั้งหมด 9 โครงการ บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ 

 โครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ เพื่อน างบประมาณไปใช้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
หอประวัติ มก. ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554 

 โครงการจัดนิทรรศการ 
 - สาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ การจัดนิทรรศการเนื่องในวันระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด อยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเกิดเหตุการณ์อุทกภัย จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

7. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าส านักงานเลขานุการ 

  หน่วยงานย่อย ส านักงานเลขานุการ มีหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของส านักหอสมุดในด้านการบริหารจัดการ ซึ่ง
มีแผนงานจ านวน 8 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารและธุรการ แผนงานคลังและพัสดุ แผนงานการเจ้าหน้าที่ แผนงานอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะ แผนงานนโยบายและแผน แผนงานประชาสัมพันธ์ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยแตกเป็นกิจกรรม จ านวน 81 กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านโดยส่วนใหญ่บรรลุผล
ส าเร็จจ านวน 71 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.65 และไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.34 ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่ที่ไม่บรรลุผลส าเร็จคือ การยังไม่ได้มีการส ารวจและจัดท ารายงานผลความพึงพอใจของการให้บริการบุคลากรภายใน 
อาทิ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการโอเปอเรเตอร์ การประสานงาน/ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม และ
การบริการรถและขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ในรอบปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) และ รอบปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 
2556) ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานตามนโยบายและภารกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ด้งนี้ 

 

 ด้านสนับสนุนการศึกษา (การเรียน การสอน) 

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร การเรียน การสอน และการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ 
นิสิต บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสังคม ด้วยการจัดซื้อ การรับบริจาค และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
30,000,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 5,000,000 บาท และงบประมาณรายได้ 25,000,000 บาท โดยจ าแนกตาม
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2555 

รายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรร (บาท) การจัดซ้ือ (บาท) 
1. หมวดค่าวัสดุ 30,000,000.00  
         งบประมาณรายได้     25,000,000.00  
         งบประมาณแผ่นดิน 5,000,000.00  
2. รายละเอียดของการด าเนินงาน   

หมวดค่าวัสดุ 30,000,000.00 21,456,374.37 
หนังสือ 6,000,000.00 5,455,118.85 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 4,800,000.00 4,549,780.00 
หนังสือภาษาไทย 1,200,000.00 905,338.85 

วารสารและหนังสือพิมพ ์ 11,563,200.00 6,916,689.59 
     วารสารภาษาต่างประเทศ 11,148,000.00 6,695,418.89 
     วารสารภาษาไทย 300,000.00 159,235.70 
     หนังสือพิมพ์ 115,200.00 62,035.00 
โสตทัศนวัสด ุ 436,800.00 279,356.80 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 12,000,000.00 8,805,209.13 

หมวดค่าใช้สอย   
ค่าเย็บเล่มวารสาร 100,000.00 99,180.00 

 

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2553-2555 
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ปีงบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
รวม 

หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
2553 6,030,465.00 8,032,935.34 469,885.15 8,126,647.15 22,659,932.64 

2554 5,131,979.25 8,039,020.25 327,318.10 6,912,393.44 20,410,711.71 

2555 5,455,118.85 6,916,689.59 279,356.80 8,805,209.13 21,456,374.37 

 

การจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาทรัพยากรเชิงรุกมากข้ึน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมมหกรรมหนังสือและสื่อเพ่ือการศึกษา  

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเลือกซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาเข้าห้องสมุด รวมถึงเลือกซื้อไว้เป็นส่วนตัวในราคายุติธรรมจากส านักพิมพ์ต่างๆ 
โดยตรง 

มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2556 (KU Book Fair 2013) 

ส านักหอสมุด ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายแห่งประเทศไทย และชมรมส่งเสริมการจัดจ าหน่ายหนังสือ 
ร่วมจัดงาน “มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2556” เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
บริเวณช้ัน 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และบริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
เพื่อให้อาจารย์ นกัวิชาการ นักวิจัยและนิสิต มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านักหอสมุด ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดและบุคคลทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ขยายโอกาสในการเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศราคา
ย่อมเยาจากส านักพิมพ์/ร้านค้า/ผู้ผลิตโดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

59 

2. กิจกรรมส ารวจตลาดทรัพยากรสารสนเทศ  

การด าเนินงานเชิงรุกเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยติดตาม
หนังสือจากการเสนอแนะจากช่องทางต่างๆหรือติดตามรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่เพื่อคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจาก
ร้าน/ศูนย์หนังสือต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ 2555 ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากร/ส ารวจตลาดหนังสือ จากแหล่งต่างๆ รวม 30 
ครั้ง แยกเป็นการจัดหาหนังสือภาษาไทย จ านวน 14 ครั้ง (805 ช่ือเรื่อง/1,278 เล่ม) และการจัดหาโสตทัศนวัสดุ จ านวน 16 
ครั้ง (498 ช่ือเรื่อง/641 รายการ) 

 

3. กิจกรรม You pick…we buy 

กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการอ่านโดยให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมคัดเลือก
หนังสือที่ดี ทันสมัย ราคาถูก ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าส านักหอสมุดโดยให้นิสิต 
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือนอกสถานท่ี      

กิจกรรม You pick…we buy 

 ปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม You pick…we buy ขึ้น จ านวน 2 ครั้ง คือ กิจกรรม You pick…we 
buy ครั้งท่ี 3 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 และกิจกรรม You pick…we buy ครั้งท่ี 
4 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2556 โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ส านักหอสมุด 
และใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ส านักหอสมุด โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะ เสียงตามสาย
ส านักหอสมุด โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายในส านักหอสมุดและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส าหรับการคัดเลือก
หนังสือในกิจกรรม You pick…we buy ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกหนังสือได้คนละไม่เกิน 5 เล่ม ภายในงานฯ 
โดยเขียนข้อมูลหนังสือท่ีต้องการลงในแบบฟอร์ม และกิจกรรม You pick…we buy ครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือก
หนังสือได้คนละไม่เกิน 10 เล่ม ภายในงานฯ โดยเขียนข้อมูลหนังสือท่ีต้องการลงในแบบฟอร์ม 

 กิจกรรม You pick…we buy ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 9.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 94 คน  

 กิจกรรม You pick…we buy ครั้งที่ 4 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 
9.00-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 90 คน  

 

4. กิจกรรมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์  

       กิจกรรมที่ส านักหอสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ท่ีต้องการผ่านหน้าเว็บของส านักหอสมุดจากคอลัมน์ “เสนอซื้อทรัพยากร
ใหม่” โดยเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศตามประเภทต่างๆ ดังน้ี หนังสือภาษาไทย เสนอจ านวน 101 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 36 รายการ ห้องสมุดมี
แล้ว 20 รายการ ติดตาม 12 รายการ และ อีก 33 รายการ หนังสือไม่จัดพิมพ์ และไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก วารสาร
ภาษาไทย เสนอจ านวน 1 ราย/1 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ วารสารภาษาต่างประเทศ เสนอจ านวน 1 ราย/1 
รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ โสตทัศนวัสดุ เสนอจ านวน 20 ราย/67 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 ราย/67 
รายการ 
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5. กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากการน าเสนอของร้านค้า/ส านักพิมพ ์ 

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากที่ร้านค้าน ามาให้คัดเลือก ในส่วนหนังสือภาษาไทย บรรณารักษ์จะเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือก โดยในปีงบประมาณ 2555 มีร้านค้า/ส านักพิมพ์ เสนอพิจารณาคัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 75 ชุด เป็นจ านวน 
3575 ช่ือเรื่อง  พิจารณาจัดหา 1698 ช่ือเรื่อง/2495 เล่ม โดยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

 

6. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการบริจาค   

การรับมอบหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยด าเนินการคัดสรรและ
ประเมินคุณค่าตามหลักเกณฑ์การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ได้หนังสือเพื่อน าไปบริการโดยการบริจาค 
จ านวนทั้งสิ้น 1,376 รายการ 1,619 เล่ม คิดเป็นหนังสือภาษาไทย จ านวน 889 รายการ 1,089 เล่ม และหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 487 รายการ 521 เล่ม จ านวนหนังสือที่ได้รับการประเมินคุณค่าเพื่อน ามาบริการแก่ผู้ใช้ หาก
พิจารณาตามสาขาวิชา พบว่า หนังสือภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ เป็นสาขาที่ได้รับอภินันทนาการสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะผลิตหนังสือเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เผยแพร่ใน
ห้องสมุด นอกจากนี้ประชาชนนิยมจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่เป็นธรรมทาน และน ามาบริจาค
ให้ส านักหอสมุดด้วย ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศในสาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจเป็นสาขาที่ได้รับ
อภินันทนาการสูง เนื่องจากนิสิตในสาขาดังกล่าวมักน ามามอบให้ห้องสมุดเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว   

 

7. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียน 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในปีงบประมาณ 2555 
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาส่วนใหญ่เป็นหนังสือ แยกเป็นหนังสือภาษาไทย จ านวน 120 ช่ือเรื่อง/181 เล่ม หนังสือ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 44 ช่ือเรื่อง/44 เล่ม วารสารภาษาไทย จ านวน 6 ช่ือเรื่อง วารสารภาษาต่างประเทศ จ านวน 4 ช่ือเรื่อง 
และโสตทัศนวัสดุ จ านวน 21 ช่ือเรื่อง/42 รายการ 

 

8. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (Collection Analysis) 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการน าระเบียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่ฐานข้อมูล OCLC จ านวนทั้งสิ้น 277,790 รายการ 
เพื่อด าเนินการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกับห้องสมุดนานาชาติ โดยผลที่ได้รับสามารถน าไปวางแผนและ
ตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างคุ้มค่า 

 

9. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

ในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดมีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในลักษณะการซื้อขาดจากส านักพิมพ์ 
Elsevier จ านวน 423 ช่ือเรื่อง และและส านักพิมพ์ Springer จ านวน 5,180 ช่ือเรื่อง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ด้วยการสืบค้นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการค้นผ่าน
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ในคราวเดียว (OPAC one stop searching) จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยสร้างระเบียน
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บรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะลงในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เมื่ อการด าเนินงานเสร็จสิ้นผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว แล้วเสร็จเป็นจ านวน 1,557 รายการ เนื่องจากส านักหอสมุดเริ่มทดลองใช้
บริการสืบค้นแบบ Single Search คือการสืบค้นครั้งเดียวจะได้ผลการสืบค้นจากทุกฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวด้วย ดังน้ัน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงยุติการด าเนินกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2556  

 

แผนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส านักหอสมุดโดยฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ด าเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อสร้างเครื่องมือให้ผู้ใช้บริการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยในปีการศึกษา 
2555 ได้ด าเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังน้ี 
ตารางการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (หน่วย) 
หนังสือวิชาการ 6,212 / 10,326 ชื่อเร่ือง/เล่ม 

  - หนังสือภาษาไทย (2544 - ปัจจุบัน) 3,338 / 5,314 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ (2001 - ปัจจุบัน) 971 / 1,055 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาไทย (ก่อน 2544) 34 / 46 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ (ก่อน 2001) 6 / 6 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสืออ้างอิง 284 / 351 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - สิ่งพิมพ์ มก. 120 / 124 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - จุลสาร 16 / 25 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือราชวงศ์ 2 / 9 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือขนาดใหญ่พิเศษ 2 / 2 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - ผลงานวิชาการ 3 / 3 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - มอก./มกอช./มผช. 36 / 38 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - คลังหนังสือภาษาไทย/อังกฤษ 3 / 3 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - คลังหนังสืออ้างอิง 1 / 1 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

              - ห้องสมุดขงจื๊อ 1,421 / 3,106 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
              - ห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC) 240 / 243 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
หนังสือบันเทิงคดี 846 / 1,046 ชื่อเร่ือง/เล่ม 

  - หนังสือหมวด AC, TT, TX, PZ ห้องสมุดเพื่อความยั่งยืน 404 / 509 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล 442 / 537 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

หนังสือห้องสมุดเพ่ือความยั่งยืน 368 / 1,559 ชื่อเร่ือง/เล่ม 
  - หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 5 / 11 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือสิ่งแวดล้อม 5 / 3* ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือได้รับรางวัล 12 / 21 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
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ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (หน่วย) 
  - หนังสือน่าอ่านส าหรับบัณฑิต 70 / 69* ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสืออภินันทนาการจากส านักพิมพ์ 276 / 1,455 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

วิทยานิพนธ์ / ปัญหาพิเศษ 1,267 / 1,268 ชื่อเร่ือง/เล่ม 
  - ภาษาไทย 1,060 / 1,061 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ 207 / 207 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

สื่อโสตทัศนวัสด ุ 509 / 946 ชื่อเร่ือง/รายการ 
ดรรชนีวารสาร 2,122 บทความ 
การจัดท าวิทยานิพนธ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1,137 รายการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1,561 ชื่อเร่ือง 

* หมายเหตุ หนังสือของห้องสมุดเพื่อความยั่งยืน อยู่ระหว่างด าเนินการเพิ่มระเบียนตัวเล่ม 

 

ตารางทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 

   สถิติทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด ณ วั นที่ 15 
พฤษภาคม 2555 มีดังนี ้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (หน่วย) 
หนังสือ 341,293 / 737,211 ชื่อเร่ือง/เล่ม 

  - หนังสือภาษาไทย 181,621 / 478,230 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ 159,672 / 258,981 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

      ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Millennium) 328,271 / 715,129 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาไทย 168,599 / 456,148 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ 159,672 / 258,981 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

      ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดเพื่อความยั่งยืน (Jindamanee) 13,022 / 22,082 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาไทย 13,022 / 22,082 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ - ช่ือเรื่อง/เล่ม 

วิทยานิพนธ์ / ปัญหาพิเศษ 49,360 / 119,052 ชื่อเร่ือง/เล่ม 
  - ภาษาไทย 44,946 / 110,838 ช่ือเรื่อง/เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ 4,414 / 8,214 ช่ือเรื่อง/เล่ม 

สื่อโสตทัศนวัสด ุ 9,796 / 30,664 ชื่อเร่ือง/รายการ 
ดรรชนีวารสาร 35,612 บทความ 
การจัดท าวิทยานิพนธ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 30,572 รายการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 6,520 ชื่อเร่ือง 
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ตารางการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

การเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (หน่วย) 
งานจัดเตรียมตัวเล่มเพื่อออกให้บริการ 9,023 เล่ม 
งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ   

 - เสริมปกหนังสือใหม่ 5,798 เล่ม 
 - ซ่อมหนังสือเก่า 1,571 เล่ม 
 - หุ้มปกพลาสติก 10,552 เล่ม 
 - เข้าเล่มปกอ่อน 45 เล่ม 

  

2. การจัดพ้ืนที่ให้บริการ 
 

2.1 ห้องสมุดในสวน 

ส านักหอสมุด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะจัด
สภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้พื้นที่สวนระหว่างอาคาร ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ จัดท าห้องสมุดในสวน เพื่อใช้
เป็นพื้นที่น่ังอ่านของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายพื้นที่นั่งอ่านภายในอาคารที่ค่อนข้างคับ
แคบเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ใช้บริการในปัจจุบันนี้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติ ที่ไม่
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าร่วมโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของส านักหอสมุด ตามนโยบายวิทยาเขต
สีเขียว และสามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวาระรัฐบาลประกาศให้ความส าคัญเรื่องการอ่าน เป็นวาระ
แห่งชาติ  

โดยได้จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบจัดสวน “ห้องสมุดในสวน มก.”ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบบที่
ชนะการประกวด ได้ถูกน ามาปรับแก้ไข ให้มีความเหมาะสม โดย รศ.ดร. เอื้อมพร วีสมหมาย  
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2.2 Eco Library ห้องสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

KU Eco Library เป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวอย่างจริงจากการออกแบบเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการอ่าน เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาต้นแบบห้องสมุด Open Source 
ของประเทศไทย ด้วยการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณีที่ส านักหอสมุดพัฒนาขึ้นเองจากระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหสั 
(Open Source) ที่เรียกว่าระบบ KOHA มาใช้ในการจัดการหนังสือและการให้บริการแบบครบวงจร มุ่งให้บริการสารสนเทศ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สารสนเทศที่ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต บุคลากรและสมาชิกในครอบครัว
รวมถึงการเป็นศูนย์บริการความรู้สู่สังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Eco-
Library พร้อมๆ กับการท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการความรู้ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Alumni Service)  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 ห้องศึกษาเด่ียวและห้องศึกษากลุ่ม  

ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคัญต่อการให้บริการพื้นท่ีนั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าและวิจัย จึงได้จัดบริการห้องศึกษา
เดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ต้องการใช้สมาธิในการค้นคว้า ตลอดจนการอ านวยความสะดวกแก่
นิสิตที่ต้องการใช้พื้นที่เพ่ือการศึกษาแบบกลุ่มที่อาจต้องมีการใช้เสียงบ้างเพื่อปรึกษาหารือและท างานร่วมกัน โดยส านักหอสมุด
ได้จัดพื้นที่เป็นห้องแยกส่วนออกมาต่างหาก ในบริเวณช้ัน 3 ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ จ านวน 22 ห้อง และอาคารเทพ
รัตน์วิทยาโชติ ห้องศึกษาเดี่ยว ส าหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มก. จ านวน 7 ห้อง ห้อง
ศึกษาเดี่ยว ส าหรับนิสิตปริญญาตรี จ านวน 10 ห้อง ห้องศึกษากลุ่มย่อย 5 ห้อง ห้องศึกษากลุ่มใหญ่ 5 ห้อง ซึ่งนิสิต อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร สามารถจองห้องได้โดยผ่านระบบในเว็บไซต์ของส านักหอสมุด และติดต่อขอรับกุญแจกับเจ้าหน้าที่ได้
โดยสะดวกตามเวลาที่ต้องการ และยังได้ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น การก าหนดพื้นที่
เงียบกริบ เพื่อรองรับการค้นคว้าวิจัยที่ผู้ใช้บริการต้องใช้สมาธิ โดยได้ก าหนดพื้นที่ช้ัน 3 และช้ัน 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
โดยการจัดหาโต๊ะเดี่ยวมาให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการสมาธิในการอ่านสามารถอ่าน และค้นคว้าได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
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ราศจากเสียงรบกวนในระดับหนึ่ง   

 
 
 
 
 

 
 

2.4 พ้ืนที่นั่งอ่านเพ่ือการค้นคว้า Research Square  

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย "Research Square" 
ตั้งแต่วันท่ี 9 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ณ ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งก าหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดย
ประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยวจ านวน 114 ที่นั่ง ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง 2 ห้อง 
รองรับเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืม Key card เพื่อ
เข้าออกพ้ืนท่ีส่วนน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. การจัดการบริการ 
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3.1 บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบตัดเงินอัตโนมัติ  

บริการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ฐานข้อมูลทางวิชาการ โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส านัก
บริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ก าหนดให้และผู้ใช้สามารถน ามาใช้ในการจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของส านักหอสมุดที่ http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserve/ นอกจากนี้ยังมีระบบ
การพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้บริการเหล่านี้ ที่ห้องอินเทอร์เน็ตช้ัน 1 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  

 
 
 
 
 
3.2 บริการคอมพิวเตอร์พกพา  

บริการที่เสริมจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากบริการนี้ผู้ใช้สามารถน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้งาน ณ จุดใด 
จุดหนึ่งในบริเวณส านักหอสมุดได้ ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและเกิดเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยนิสิตและบุคลากรสามารถยืมได้ครัง้
ละ 3 ช่ัวโมง เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.    

 
3.3 บริการยืมด้วยเคร่ืองยืมอัตโนมัติ (Self Check Machine)  

เมื่อหนังสือติด RFID แล้วท าให้สามารถเพิ่มการให้บริการด้วยตนเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ
รับบริการยืมจากเจ้าหน้าที่หรือจากเครื่องยืมอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก  

 
 
 
 
 
 

3.4 บริการรับคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ   

ส านักหอสมุดได้จัดให้มีตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Drop) บริเวณหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ใกล้ประตู
ทางเข้าออก ของส านักหอสมุด โดยผู้ใช้ห้องสมุดสามารถน าหนังสือคืนผ่านตู้รับคืนได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่สะดวกในการเข้ามาคืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งตู้รับหนังสือนี้มีอุปกรณ์ตรวจรับ
หนังสือระบบ RFID ซึ่งจะท าหน้าที่รับหนังสือท่ีผู้ใช้คืนหนังสืออย่างอัตโนมัติ โดยการบันทึกการคืนขณะที่หนังสือได้เคลื่อนผ่าน
เครื่องอ่าน RFID ส าหรับหนังสือ           

 

                        รูป  Book Drop 

http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserve/
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3.5 บริการ Edutainment Zone 
- บริการ VCD&DVD CORNER เป็นส่วนให้บริการสื่อบันเทิงและสารคดี ประเภทวีซีดีและดีวีดี ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มี

ความต้องการชมภายในส านักหอสมุด และมีอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 6 ชุด อีกทั้งได้
จัดท ารายชื่อสื่อใหม่ๆเพื่อให้บริการ 

- บริการห้องฝึกภาษา เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง โดยจัดหาและรวบรวมสื่อภาษาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษา  ปัจจุบันมีสื่อภาษาต่างๆรวมทั้งหมด 407 รายการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการสื่อในรูปแบบ Digital คือ Language On 
Demand ซึ่งผู้ใช้จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียนรู้และตรงกับความต้องการได้ทันที อีกทั้งมีคู่มือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทันสมัยให้บริการได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง และชุดเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่อง
เล่นดีวีดี จ านวน 4 ชุด 

- บริการห้องเธียเตอร์ เพื่อความสุขและความบันเทิงด้วยโปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 
เวลา 12.00 น. พร้อมอุปกรณ์และระบบเสียงรอบทิศที่มีคุณภาพ ระดับโรงภาพยนตร์ มีที่นั่งส าหรับบริการจ านวน 
36 ทีน่ั่ง  ผู้ใช้บริการที่สนใจ สามารถจองการใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Edutainment Zone 

- บริการห้องมินิเธียเตอร์ บริการสื่อส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการชมเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป  สามารถเลือกชมเรื่อง
ที่สนใจได้ตามต้องการ มีที่นั่งส าหรับบริการ 20 ที่น่ัง 

- บริการเคเบ้ิลทีว ีผู้ใช้บริการสามารถเลือกชมข่าวสาร เรื่องน่ารู้ต่างๆ และความบันเทิงจาก True Visions 
- บริการห้องสื่อผสม มีอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ / ดีวีดี เครื่องฉายสไลด์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับบริการผู้ใช้ที่ต้องการดูสื่อประเภท วีดิทัศน์ สไลด์ ซีดีรอมมัลติมีเดีย ฯลฯ   
 

3.6 บริการ e-request   

เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก แก่ อาจารย์ นักวิจัย  และนักวิชาการ ในการสืบค้นข้อมูล บทความ 
งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ จากฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดบอกรับ โดยสืบค้นข้อมูลให้ และส่งข้อมูลให้ผ่านระบบ e-request 
โดยเข้าใช้บริการได้ที่ http://resource.lib.ku.ac.th/ftp/index.htm  และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
lib_services@ku.ac.th 

 

  
 
 
 
 

 
3.7 บริการยืมและน าส่งระหว่างห้องสมุด (Service Delivery)  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในการค้นหาตัวเล่มหนังสือจากช้ัน และมีเวลาจ ากัดใน
การมาใช้ห้องสมุด ฝ่ายบริการได้จัดบริการน าส่งหนังสือวิชาการไปยังจุดรับหนังสือตามห้องสมุดคณะต่าง ๆ ที่สังกัด ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-form) การจองหนังสือเปิดให้บริการทุกวัน 

http://resource.lib.ku.ac.th/ftp/index.htm
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(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ภายในเวลา 14.00 น. ซึ่งการจองหนังสือหลังจากเวลา 14.00 น. นั้น ฝ่ายบริการจะน าส่งหนังสือให้
ภายในวันท าการถัดไป นอกจากนี้ส านักหอสมุดยังเพิ่มบริการถ่ายส าเนาบทความวารสาร ตามที่อาจารย์ นักวิชาการ  และ
นักวิจัยต้องการ โดยส านักหอสมุดจะน าส่งส าเนาบทความวาสาร ไปยังห้องสมุดคณะตามค าขออีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์(E-form) 
บริการยมืและน าส่งระหว่างห้องสมุด (Service Delivery) 

 
3.8 การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

ในการติดตามหนังสือค้างส่ง รายการค้างส่งจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันช่วยเตือนผู้ใช้ท าให้
ผู้ใช้ทราบการค้างส่งหนังสือได้รวดเร็ว และไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับหนังสือเป็นจ านวนมาก 
3.9 การน าเข้าข้อมูลสมาชิกห้องสมุดโดยการโอนไฟล์ข้อมูล 

จากการช าระเงินทางธนาคารเข้าในระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักหอสมุด 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และส านักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นการต่ออายุบัตรสมาชิกแก่นิสิตอัตโนมัติ ท าให้นิสิต
สามารถต่ออายุสมาชิกได้ก่อนวันหมดอายุในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องสามารถยืมหนังสือ
ได้ตลอดปีโดยไม่หมดอายุสมาชิก 

แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดกรณีการลงทะเบียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตในโครงการภาคพิเศษของ
คณะต่างๆ ซึ่งอาจมีความล่าช้าอยู่บ้าง ส านักหอสมุดจึงได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยส าหรับข้อมูลการลงทะเบียนของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการภาคพิเศษของคณะต่างๆ ที่เป็นผู้ส่งข้อมูลมายังส านักหอสมุดให้เร็วที่สุด เพื่อ
ส านักหอสมุดจะได้ด าเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกแก่นิสิตในระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่อไป  

 

4. การจัดการบริการสอนการรู้สารสนเทศ 

ส านักหอสมุดให้บริการสอนการรู้สารสนเทศใน 3 รูปแบบ คือ โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ หรือ
ผู้ใช้บริการขอมา โปรแกรมที่จัดเฉพาะช่วงเวลา ได้แก่ การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ซึ่งจะจัดในช่วงเปิดภาคการศึกษา และ
โปรแกรมที่มีการสอนตลอดปี 10 โปรแกรม นิสิตสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ โดยสามารถลงทะเบียน
ล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ http://158.108.80.13/ili/index.php 

 

 

 

http://158.108.80.13/ili/index.php
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4.1 โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ หรือผู้ใช้บริการขอมา 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสอนการใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดตามที่คณะวิชาต่างๆ ขอมา ซึ่งได้จั ดการ
บรรยายฐานข้อมูลตามค าขอดังนี้ 

- วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 บรรยายหัวข้อเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ" ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 บรรยายหัวข้อเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ" ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย” สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- วันที่ 22 ธันวาคม 2555 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลส านักหอสมุด” สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
ภาคพิเศษ คณะเกษตร 

- วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 กลุ่ม 

- วันที่  6 มกราคม 2556 บรรยาย"การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล "ให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมวัสดุคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- วันที่ 27 มกราคม 2556 บรรยายหัวข้อเรื่อง "การจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNoteและ
เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดส าหรับงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ " สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- วันท่ี 29 มกราคม 2556 บรรยายการใช้ EndNoteให้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- วันท่ี 30 มกราคม 2556 บรรยายฐานข้อมูล ScienceDirect ให้กับนิสิตคณะประมง 2 รอบ 

 
4.2 โปรแกรมที่จัดเฉพาะช่วงเวลา 

 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ถือเป็นหนึ่งในบริการสอนการรู้สารสนเทศของ ส านักหอสมุด ให้นิสิตทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน
การใช้ห้องสมุดและสามารถใช้บริการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555 ทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ วันละ 3 รอบ มีผู้ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจ านวน 2,007 คน คิดเป็นร้อยละ 167.2 และในส่วนของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการนั้น สามารถแบ่งออกเป็นจาก 2 โปรแกรม คือโปรแกรมภาคภาษาไทยรวมจ านวน 1,943 คน และภาคภาษาอังกฤษ 
ส าหรับทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ และนิสิตโครงการศึกษานานาชาติ รวมจ านวน 64 คน ผลที่ได้รับจากโครงการ
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดในครั้งนี้โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 
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 การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ  

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดดได้ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ จ านวน 3 รุ่น ณ 
ห้องฝึกอบรม ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ดังนี ้
 รุ่นที่ 15 (เฉพาะสาขาวิชา) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 – วันที่ 1, 5 และ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-
16.30 น.  
 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. 
 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันท่ี 14 – 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลส านักหอสมุด  

เป็นกิจกรรมบรรยายและสาธิตฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้จัดกิจกรรม
ดังนี ้

- จัดบรรยาย เรื่อง“EndNote X5 & EndNote Web: โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม” ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

- จัดอบรม ThaiLis ร่วมกับสกอ. และบริษัท Book promotion ระหว่างวันที่ 4-7 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2556 

- จัดอบรม ThaiLis ร่วมกับ สกอ. และบริษัท EBSCO วันท่ี 13 มีนาคม 2556 
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 โครงการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภททรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภททรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มีนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน  26,296 คน โดยแยกจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายกิจกรรม ได้ดังนี้  

3.1 กิจกรรม  Click e-Books for more knowledge  จัดทั้งหมด 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 887 คน ซึ่งแยกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด ได้ดังนี้ 

- ณ คณะประมง เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน 
- ณ คณะเกษตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 104 คน 
- ณ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 125 คน 
- ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 56 คน 
- ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 108 คน 
- ณ คณะวนศาสตร์ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 117 คน 
- ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันท่ี 30 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 116 คน 
- ณ คณะสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 54 คน 
- ณ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 87 คน 

3.2 กิจกรรมการแนะน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนชั้นแสดงหนังสือ ในชื่อ “eBook : Recommended 
for U”  จัดทั้งหมด 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25,399 คน ซึ่งแยกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่จัด ได้ดังนี ้

- ประจ าเดือน มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,975 คน 
- ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,068 คน 
- ประจ าเดือน มีนาคม  2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,177 คน 
- ประจ าเดือน เมษายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,673 คน 
- ประจ าเดือน พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,080 คน 
- ประจ าเดือน มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,563 คน 
- ประจ าเดือน กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,911 คน 
- ประจ าเดือน สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,703 คน 
- ประจ าเดือน กันยายน 2555 มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  6,249 คน 
 
 
 



 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การจัดการบริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 โครงการ Human Library  

  เป็นการจัดเสวนาและบรรยายห้องสมุดแบบมีชีวิต โดยการน าบุคคลมาถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีผลด าเนินงาน ดังนี ้

  1.1 จัดกิจกรรม เรื่อง รักษ์โลกด้วยภาษาการ์ตูน เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2555  
  1.2 จัดกิจกรรม เรื่อง ท าอย่างไรจะได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555  
  1.3 จัดกิจกรรม เรื่อง My Dream: สานฝันสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 
  1.4 จัดกิจกรรม เรื่อง พลังงานทดแทนและการก้าวกระโดดของโลกปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 25ตุลาคม 2555  
  1.5 จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ าโขง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  
  1.6 จัดกิจกรรม เรื่อง พลังแห่งวรรณกรรม วันที่ 28 มกราคม 2556  
  1.7 จัดกิจกรรมเรื่อง พัฒนาสมอง-พัฒนาประเทศ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556  
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 โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างเครือข่ายด้านการอ่าน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสัยรัก
การอ่าน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการและกลุ่มที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น และเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุดแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

1. กิจกรรม Let's Read "นักอ่านชวนเพ่ือนอ่าน" เป็นกิจกรรมที่น านิสิตนักอ่านของมหาวิทยาลัย ร่วมแนะน า
หนังสือท่ีตัวเองช่ืนชอบมาท าเป็นนิทรรศการจัดแสดงแนะน าให้นักอ่านมือใหม่ ได้ลองอ่านหนังสือท่ีน่าสนใจ 

2. กิจกรรมนิทานท ามือ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์นิทานด้วยตนเอง 
3. กิจกรรมเก่งบวกเฮง อ่านเล่มนี้โชคดี 2 ชั้น เป็นกิจกรรมรางวัลส าหรับนักอ่านคนเก่งที่ได้รับแต้มอ่านสูงสุด 
4. กิจกรรม 12 เดือน 12 เร่ืองราว For AEC รู้จักเรา รู้จักเพ่ือนบ้าน รู้จักอาเซียน แนะน าหนังสือเกี่ยวกับ

ประเทศต่างๆ อาทิ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
5. นิทรรศการหนังสือส าหรับเด็ก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดนิทรรศการเพื่อแนะน าหนังสือน่าอ่าน ส าหรับเด็กใน

ห้อง Kid reading space  
6. นิทรรศการ Read KU “อ่านเถอะ ชาวเกษตรศาสตร์” 
 

 

 

 

 

 
 

 ด้านบริการวิชาการ 
 

 โครงการห้องสมุดชุมชน 

ในปีท่ีผ่านมาส านักหอสมุดได้โครงการห้องสมุดชุมชน : กิจกรรมนนทรีน าความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลบ้านเลือก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยคณะท างานห้องสมุด
ชุมชนและคณะท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดห้องสมุด จัดเตรียมระบบ และจัดเตรียมหนังสือให้
พร้อมบริการ โดยได้รวบรวมหนังสือ อุปกรณ์และสื่อการศึกษาต่างๆ เพื่อมอบให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลบ้านเลือก ได้แก่ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 5 ชุด มอบให้ศูนย์เรียนรู้ 
โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนเครือข่าย หนังสือจ านวนทั้งสิ้น 1,210 เล่ม แบ่งเป็นหนังสือทั่วไป จ านวน 922 เล่ม หนังสือ
สิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 288 เล่ม วารสาร และหนังสือพิมพ์จ านวน 84 ฉบับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  จ านวน 5 ชุด ช้ันวางหนังสือ จ านวน 3 ตู้  โต๊ะรี ไซเคิลจากหนังสือเปียกน้ า  ด้วยนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 โต๊ะ แบบจ าลองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันการพังทลายของดินด้วยหญ้า
แฝกจ านวน 1 ชุด สมุดโน้ต อุปกรณ์การเขียนและของเล่นเสริมทักษะ อุปกรณ์กีฬา เมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตร  
เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองและขนมปัง รวมถึงเสื้อผ้าอีกจ านวนหนึ่ง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ จ านวน 
12 ทุน ทุนละ 500 บาท และให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของชุมชนอีก จ านวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมวิชาชีพและให้ความรู้แก่ชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ การท าตุ๊กตาจากถุงเท้า การท า
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ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด  และการสนทนาเรื่อง  สุขภาพดี วิถีไทย ในหัวข้อ “ศิลปะการนวดตนเองเพื่อสุขภาพ และ 
แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน” โดยมีคุณศสิญา เสือดี ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณ
อุทัยวรรณ กิจวิเชียร งานส่งเสริมและพัฒนางานทางวิชาการ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณเด่น 
แสงภิรมย์ และคุณก าไล ลิ่มสอน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งผลจากการส ารวจ
ความพึงพอใจของคนในชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มคีวามพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.69 (93.93%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการฝึกงานนิสิตและบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ส านักหอสมุด เป็นแหล่งให้การศึกษาส าหรับนิสิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันการศกึษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีท่ีผ่านมาได้จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง จ านวน 16 คน ได้แก่  
1) ฝึกงานนักศึกษา และบุคลากร จ านวน 5 แห่ง จ านวน 12 คน 

1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี  จ านวน   1 คน 
1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา     จ านวน   2 คน 
1.3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี  จ านวน   3 คน 
1.4) บุคลากรห้องสมดุสรุีย์วิมลโลหการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จ านวน   2 คน 
       คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.5) บุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จ านวน   4 คน 
       วิทยาเขตศรรีาชา 

2) ฝึกอบรมบุคลากร จ านวน 3 แห่ง จ านวน 4 คน 
2.1) บุคลากรศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้า  จ านวน   2 คน 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
2.2) บุคลากรห้องสมดุสาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน   1 คน  
2.3) บุคลากรห้องสมดุสาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน   1 คน  
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 กิจกรรมการให้บริการจัดท า CIP (Cataloging in Publication)  
  การจัดท า CIP (Cataloging in Publication) คือ การก าหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมู่หนังสือ หัวเรื่อง 
ของหนังสือก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้แก่ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อน าข้อมูลที่ก าหนดจัดพิมพ์ไว้หลังหน้าปกใน 
(Verso of title page) ของหนังสือ ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ให้บริการการจัดท า CIP จ านวน
ทั้งสิ้น 15 ช่ือเรื่อง ให้แก่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 การเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพ 
บุคลากรส านักหอสมุดได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการวิชาชีพ อาทิ คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร และ คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดุมศึกษา 

 
 การให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การให้บริการในด้านการสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งานจดหมายเหตุและหอประวัติ
นอกจากการเผยแพร่ให้ความรู้ในด้านนิทรรศการ และยังมีในส่วนของงานบริการให้สืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติ ความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยจากเอกสารจดหมายเหตุ และวัตถุหอประวัติ โดยงานบริการดังกล่าวจะให้บริการทั้งที่ ห้องส านักงานหอ
จดหมายเหตุ ช้ัน 4 และ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2555 มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ทั้งหมด 37 ครั้ง ด้วยกัน พร้อมกันนี้ยังมีฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และฐานข้อมูลวัตถุหอประวัติ
ให้บริการด้วย       

 

 

 

 

 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
- นิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตรสัญจร ณ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง' 55 
- นิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตรสัญจร ณ The 10th World Buffalo Congress และ The 7th Asian 

Buffalo Congress 
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 โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Ag-
eBook)  

ส านักหอสมุด โดยฝ่ายสารสนเทศผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และให้บริการบนระบบบริการรวมจ านวน 1,004 
ระเบียน และจัดท าเป็นดีวีดีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 999 เล่ม จ านวน 999 ชุด เพื่อให้บริการกับโรงเรียน หน่วยงาน และผู้สนใจ
ที่ไม่สะดวกในการใช้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ
บริการผ่านระบบลงทะเบียนขอรับดีวีดีบนระบบออนไลน์ท่ีมีการพัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

 

 

http://ebook.lib.ku.ac.th/ag-ebook/ebooks/add/login.php 

 

 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสบู่ด า 

ส านักหอสมุดโดยฝ่ายสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสบู่ด า โดยความร่วมมือและการ
สนับสนุนการด าเนินงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ด า มีการรวบรวม บันทึกจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ
ทางด้านสบู่ด าบนระบบอินเทอร์เน็ตแล้วจ านวนท้ังหมด 777 ระเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการบรรยายและฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่อง WorldCat Connexion (Connexion Service Training) ในวันพุธที่ 29 
พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 ณ ห้องฝึกอบรมช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เพื่อเป็นการพัฒนา
งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศให้ก้าวเข้าสู่การมาตรฐานระดับนานาชาติ  
ใ ห้ แ ก่ บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ล ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ส า นั ก ห อ ส มุ ด แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด ส า ข า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 46 คน 

http://ebook.lib.ku.ac.th/ag-ebook/ebooks/add/login.php
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- การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัลตามรูปแบบ  RDA (Resource 
Description and Access) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ให้แก่บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ของส านักหอสมุดและ
ห้องสมุดสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการ
ตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 72 คน  

- การฝึกปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัลตามรูปแบบ  RDA (Resource 
Description and Access) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ 
ห้องฝึกอบรมช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ให้แก่บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ของ
ส า นั กหอสมุ ด และห้ อ ง สมุ ด ส าขา  มหาวิ ทย าลั ย เ กษตรศาสตร์  แ ล ะบุ ค ล ากรภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 34 คน  

-  

 ด้านการวิจัย 

 

 โครงการบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (KULIB Research Information Service)  

เป็นบริการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักวิจัยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยสะดวก รวดเร็วและ
ครบถ้วน ประกอบด้วย 5 บริการ ดังนี้ 

- บริการให้ค าปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัย 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
- การอ้างอิงและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 
- การตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Routine to Research  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Routine to Research ได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน
วิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศส านักหอสมุดเป็นผู้ช่วยวิทยากรและท าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาตลอดหลักสูตรการอบรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 9-10 มกราคม, วันท่ี 13 กุมภาพันธ,์ วันที่ 5 และ 26 
มีนาคม 2555 รวม 6 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส านักหอสมุด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนท้ังหมด 20 
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คน และมีผู้ขอใช้บริการให้ค าปรึกษาระหว่างการอบรม จ านวน 12 คน ส านักหอสมุดคาดว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Routine to Research น่าจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง 

 
 โครงการอบรมให้ความรู้สนับสนุนการวิจัย  

 โครงการอบรมให้ความรู้สนับสนุนการวิจัย ได้ด าเนินการจัดอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้
ความรู้และทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 
2554 – 30 กันยายน 2555 โดยหัวข้อการอบรมที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย อย่างน้อย 2 หัวข้อ ส าหรับแต่
ละหัวข้อคาดว่าจะจัดอบรมในทุกภาคการศึกษาต่อปี ซึ่งในเบื้องต้นก าหนดหัวข้อ 3 หัวข้อ ดังนี ้

หัวข้อท่ี 1 เรื่อง การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร. ด ารง พิพัฒนวัฒนากุล รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์ 

หัวข้อที่ 2 การอบรม เรื่อง หลักการในการเขียนบทคัดย่อแบบสากล เป็นการให้แนวทางในการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาไทย และแปลงเป็นภาษาอังกฤษ (Abstract) อย่างเหมาะสม โดยเน้นนิสิตที่อยู่ระหว่างการเขียนบทคัดย่อหรือก าลังท า
วิจัย บรรยายโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น นักวิชาการเกษตร ผู้เช่ียวชาญด้านการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

หัวข้อท่ี 3 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติบรรยาย โดยคุณศิริรัตน์ จ าแนกสาร 
นักเอกสารสนเทศ บุคลากรสังกัดฝ่ายบริการ   

 

 โครงการคลังสมองห้องสมุด มก.  

โครงการคลังสมองห้องสมุด มก. จัดด าเนินการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมคลังสมอง มก. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัด
กิจกรรมทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยที่เกษียณอายุราชการ โดยให้ผู้เช่ียวชาญกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คลังสมองและระบุประเด็นที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่นิสิตและบุคลากร 
มก. การให้ข้อเสนอแนะด้านการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดซื้อและการให้บริการการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
อื่นๆ เช่น เป็นวิทยากร การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมห้องสมุดเพื่อชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคลังสมองด้วยจิตอาสา จ านวน 12 คน/ปี 
- จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากคลังสมอง จ านวน 61 คน/ปี 

 

 ด้านการบริหารจัดการ 

1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักหอสมุดได้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

จ านวนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ทรัพยากร จ านวน 

1. จุดให้บริการเครือข่าย 723 
2. อุปกรณ์เครือข่าย 55 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 24 
4. เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลและพกพา 738 
5. อุปกรณ์ RFID 17 
6. ระบบสารสนเทศ 45 
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1. จุดให้บริการเครือข่าย ส านักหอสมุดได้วางระบบเครือข่ายใช้สายพื้นฐานขนาดความเร็ว 100/1000 เม็กกะบิต
ต่อวินาที  ภายในอาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จ านวน 703 จุด โดยมีจุดให้บริการอยู่ที่อาคารช่วง
เกษตรศิลปะการจ านวน 205 จุด อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จ านวน 498 จุด ส าหรับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access 
Point) ส านักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากส านักบริการคอมพิวเตอร์ในการจั ดซื้ออุปกรณ์และการติดตั้ง โดยมีจุด
ให้บริการทั้งหมด 20 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสองอาคาร  นิสิตและบุคลากรสามารถเข้าใช้
เครือข่าย ณ พื้นที่ดังกล่าว ได้ตามอัธยาศัย  แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

ส านักหอสมุด 
เครือข่ายใช้สาย 

ความเร็ว 100/1000 Mbps  
(จ านวน Outlet)  

เครือข่ายไร้สาย 
ความเร็ว 11/54 Mbps 
(จ านวน Access point)  

รวม 

อาคารช่วงเกษตรศลิปการ 205 6 211 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชต ิ 498 11 509 

ภายนอกอาคาร - 3 3 
รวม 703 20 723 

 

2. อุปกรณ์เครือข่าย ส านักหอสมุดมีอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับจุดให้บริการเครือข่ายทั้งหมด 723 จุด โดยใช้ 
Switch จ านวน 54 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี Firewall จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายของ
ส านักหอสมุด แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

อุปกรณ์เครือข่าย จ านวน (เคร่ือง) รวม 
  Switch Firewall  

อาคารช่วงเกษตรศลิปการ 16 - 16 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชต ิ 38 1 39 

รวม 54 1 55 

 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 24 เครื่อง แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน (เคร่ือง) 
Sun  1 
IBM  6 
Dell 12 
Acer 1 
SVOA 1 

NetAPP 1 
PC ประสิทธิภาพสูง 2 

รวม 24 
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4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  ส านักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจ านวนทั้งหมด 738 เครื่อง จ าแนกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 578 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 160 เครื่อง   

 เมื่อจ าแนกตามเครื่องคอมพิวเตอร์และลักษณะการใช้งาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานจ านวน 212 
เครื่อง โดยจ าแนกออกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 172 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจ านวน 40 เครื่อง   
คอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการมีทั้งหมด 526 เครื่อง จ าแนกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  406 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 120 เครื่อง แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะการใช้งาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC) 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

(Laptop/IPAD) 

รวม     
 

1. ใช้ปฏิบัติงาน 172 40 212 
2. ให้บริการ 406 120 526 

2.1 ให้นิสิตยืมใช้งาน - 120 120 
2.2 ยืมทรัพยากรและตอบค าถามสารสนเทศ 34 - 34 
2.3 อินเทอร์เน็ต 164 - 164 
2.4 มัลติมีเดีย 112 - 112 
2.5 สืบค้นทรัพยากรฯ (OPAC) 42 - 42 
2.6 สืบค้นข้อมลูส าหรับบุคคลภายนอก 6 - 6 
2.7 บรรยาย/อบรม 48 - 48 

รวม 578 160 738 

 

 

5. อุปกรณ์ RFID  จ านวน 17 เครื่อง แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

อุปกรณ์ RFID จ านวน (เคร่ือง) 
ประตูป้องกันหนังสือสูญหาย 4 

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมตัิด้วยตนเอง 3 
อุปกรณ์อ่าน/เขียนลงรหัสข้อมลู 10 

รวม 17 
 

6. ระบบสารสนเทศ  มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา จ านวน 45 ระบบ ดังนี ้

6.1 ระบบตัดเงินการพิมพ์งานห้องบริการอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ
ส านักหอสมุดโดยนิสิตสามารถสั่งพิมพ์งานและรับงานพิมพ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอว่าเจ้าหน้าที่จะว่างให้บริการหรือไม่ 
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6.2 ระบบตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส านักหอสมุด (Netham) เป็น
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะตรวจสอบสถานะการท างานของเครือข่ายอัตโนมตั ิ
และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ  และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง  เพื่อน ามาสรุปภาพรวมประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ 

6.3 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส านกัหอสมุดได้น าโปรแกรมห้องสมุดแบบบูรณาการ INNOPAC Millennium 
มาใช้ในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ได้พัฒนาและเช่ือมโยงงานห้องสมุดสาขาและเครือข่ายเกือบทุกงาน
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมีห้องสมุดในเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 22 
แห่งใน 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในทุกภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
นอกจากน้ียังได้ขยายความสามารถของระบบ โดยท าให้ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ท างานได้ 

6.4 ระบบห้องสมุดจินดามณี เป็นการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส KOHA เวอร์ช่ัน 3 
เพื่อทดลองใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การจัดซื้อ การบันทึกข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการยืม -คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดบางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส าหรับใช้เป็นระบบส ารองของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการใช้งานเป็นระบบทดแทนได้ในอนาคต   

6.5 ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ เป็นระบบการให้บริการยืมหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ และยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการยืม-คืนโดยบุคลากรให้เร็วยิ่งขึ้น โดยระบบนี้ได้น าเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้ด้วย นอกจากนั้นยังได้
ติดต่อประสานงานจัดซื้อ SIP2 เพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ให้บริการยืมหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุดวิทยาเขต 

6.6 เว็บไซต์ส านักหอสมุด เป็นเว็บไซต์ในรูปแบบ Content Management System (CMS) โดยขณะนี้ได้
อัพเกรดเป็นเวอร์ช่ัน 2.5.4 บุคลากรที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลออกจาก
หน้าเว็บได้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาให้เป็นลักษณะ Library 2.0  คือ สามารถสื่อสารผ่านหน้าเว็บโดยใช้ Blog เป็นสื่อกลาง   

6.7 ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Blog) เป็นระบบที่พัฒนาให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่มีอยู่กับบุคลากรอื่น โดยเขียนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ลงในระบบและสามารถโต้ตอบสื่อสารระหว่างกันได้   

6.8 ระบบประกันคุณภาพ เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ โดยได้พัฒนาขึ้นให้เป็น
ลักษณะ Content Management System (CMS) ซึ่งผู้ด าเนินงานประกันคุณภาพสามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้เอง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน 

6.9 ระบบ KULINET เป็นระบบที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ประกอบด้วยห้องสมุด 22 แห่ง จากวิทยาเขต 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6.10 ระบบส ารองข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ
โดยใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักท้ังหมด  

6.11 ระบบควบคุมประตูทางเข้า (Access control) เป็นระบบควบคุมการเข้าอาคารส านักหอสมุดโดยใช้
บัตรนิสิต บัตรประจ าตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบัตรสมาชิกห้องสมุดในการเข้าใช้ห้องสมุด นอกจากนั้นยัง
สามารถเก็บสถิติการเข้าใช้ จ าแนกตามระดับคณะ สถาบัน และประเภทผู้เข้าใช้  
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6.12 ระบบงานสารบรรณ เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บเอกสารประเภทหนังสือรับของส านักหอสมุด โดย
บันทึกหนังสือรับเข้าของส านักฯ และสามารถเรียกคืนเอกสารที่เข้ามาในส านักฯ ได้อย่างรวดเร็ว  

6.13 ระบบ Video on demand เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูสื่อบันเทิงได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถ
ค้นหาสื่อได้จากช่ือสื่อ หรือปีที่ผลิต ท าให้สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ และผู้ให้บริการเองก็สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้
ด้วยตนเอง 

6.14 ระบบ Lanugage on demand เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูสื่อประเภทภาษาได้ด้วยตนเอง ท าให้
สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสื่อได้จากช่ือสื่อ หรือปีที่ผลิต และผู้ให้บริการเองก็สามารถน าข้อมู ล
เข้าระบบได้ด้วยตนเอง 

6.15 ระบบ e-Reservation ห้อง internet เป็นระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตของส านัก โดยผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบเวลาการเข้าใช้ล่วงหน้าได้ 

6.16 ระบบ e-Reservation ห้อง Multimedia เป็นระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ 
Video on demand และ Language on demand ของส านักฯ โดยผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบเวลาการเข้าใช้ล่วงหน้าได้  

6.17 ระบบ e-Reservation ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม เป็นระบบจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มโดยผู้ใช้สามารถเข้า
มาเช็คเวลาในการเข้าใช้ได้ล่วงหน้า 

6.18 ระบบ e-Request เป็นระบบส าหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดย
บรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินการ และส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการผ่านระบบ 

6.19 ระบบ e-Evaluation เป็นระบบส าหรับการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ส านักบอกรับ หรือ
ทดลองใช้เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

6.20 ระบบ e-News เป็นระบบแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ภายในส านักหอสมุด เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้
กิจกรรมและข่าวสารต่าง ๆ โดยทั่วถึง 

6.21 ระบบ e-Documents  เป็นระบบการจัดเก็บและให้บริการเอกสารโดยใช้ค าส าคัญ หรือ เรียกดูเอกสาร
ตามหมวดหรือประเภท เช่น ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ รายงานการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ันยังได้ใช้เป็นช่องทางส าหรับการจัดการความรู้และฐานข้อมูลองค์ความรู้ส านักหอสมุด  โดยบุคลากรสามารถจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  

6.22 ระบบ e-Info เป็นระบบที่ใช้เป็นช่องทางส าหรับบุคลากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

6.23 ระบบ e-Forum เป็นระบบกระดานข่าวภายในที่บุคลากรของส านักหอสมุดทุกคน สามารถตั้งกระทู้ 
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

6.24 ระบบ Event calendar เป็นระบบที่ช่วยให้บุคลากรส านักหอสมุดสามารถรับรู้ข่าวสารและข้อมูล
กิจกรรมต่าง ๆ ในส านักหอสมุด 

6.25 ระบบจองใช้ห้องประชุมออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถจองใช้ห้องประชุมของ
ส านักหอสมุดผ่านระบบ  นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบการใช้ห้องประชุมได้อีกด้วย 
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6.26 ระบบจัดเก็บภาพดิจิตอล เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุด โดยผู้น า
ข้อมูลเข้าสามารถน าข้อมูลเข้าในครั้งเดียวหลาย ๆ ภาพได้ท าให้สะดวกในการน าข้อมูลเข้าระบบ และผู้ใช้ก็สามารถเรียกดูภาพ
ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย  

6.27 ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ส านักหอสมุด เป็นระบบบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
ส านักหอสมุด และสามารถเรียกดูรายงานแยกตามฝ่ายได้ 

6.28 ระบบขอรับบริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Request) เป็นระบบรับค าร้อง หรือ แจ้งปัญหาการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยไอทีทีมของแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้แจ้งค าร้อง หรือ ปัญหาผ่านระบบ และสามารถตรวจสอบสถานะการ
ท างานได้ตลอดเวลา 

6.29 ระบบแบบฟอร์มขอใช้บริการออนไลน์ เป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอรับบริการผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย การสมัครสมาชิกห้องสมุด บริการหนังสือส ารอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการน าส่ งหนังสือ
และบทความ บริการสืบค้นข้อมูล และการแจ้งผลการช าระเงิน นอกจากน้ันยังติดตั้งระบบป้องกัน Spam ในระบบ 

6.30 ระบบเก็บข้อมูลการให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า เป็นระบบบันทึกสถิติงานบริการตอบค าถาม
ของฝ่ายบริการ สามารถเรียกดูรายงานสรุปเป็นรายเดือน รายปี หรือ รายงานตามความต้องการได้   

6.31 ระบบหนังสือน่าอ่านส าหรับบัณฑิต เป็นระบบรวบรวมข้อมูลหนังสือน่าอ่านส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยให้บริการบนหน้าเว็บส านักหอสมุด 

6.32 ระบบรายงานการเข้าใช้อาคารผ่านเว็บไซต์ เป็นระบบประมวลผลข้อมูลการเข้าใช้อาคารจากระบบ
ควบคุมประตูทางเข้า (Access control) ให้แสดงรายงานบนหน้าเว็บ ประกอบด้วย รายงานการเข้าใช้จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ 
บุคคล ประเภทคณะ กลุ่มประตู รายงานการเข้าใช้แบบผิดปกติ รายงานการเปิดประตูกรณีพิเศษ รวมทั้งการค้นหาข้อมูลการ
เข้าใช้หอสมุดแบบ Real Time 

6.33 ระบบ e-Idea เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ส านักหอสมุด เพื่อให้บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้บริหาร  โดยเข้าใช้งานด้วยการ
ล็อกอินผ่านบัญชีผู้ใช้ของ Nontri 

6.34 ระบบ Doku Wiki เป็นระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์การท างาน เอกสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส านักฯ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนด าเนินงานของ
ส านักหอสมุด  โดยบุคลากรสามารถบริหารจัดการเอกสาร สร้างเนื้อหา หรือ เขียนบทความออนไลน์ร่วมกัน    

6.35 ระบบแจ้งข่าวสารผู้ใช้ทางอีเมล์ (Mass mail) เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
การติดตามหนังสือเกินก าหนดส่ง โดยระบบจะแจ้งข้อความเตือนไปยังผู้ใช้ที่มีหนังสือของส านักหอสมุดเกินก าหนดส่งผ่านทาง
อีเมล์   

6.36 ระบบติดตามงาน (Job Tracking) เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่าย 
สามารถมอบหมายงานและติดตามความก้าวหน้าของงาน โดยท าการมอบหมายงาน ติดตาม โต้ตอบ และสามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีได้มอบหมาย 

6.37 ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Job Report) เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักหอสมุด เพื่อให้บุคลากรท าการลงบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันในฐานข้อมูล  โดยระบบสามารถประมวลผลจ านวน
งาน และท าการออกรายงานส าหรับผู้บริหารได้ 
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6.38 ระบบจัดเก็บข้อมูลพัฒนาบุคลากร เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย
เป็นโครงการที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาร่วมกับส านักงานเลขานุการ 

6.39 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เป็นระบบที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุด เช่น Human 
Library , YouPick WeBuy, Edutainment Day เป็นต้น โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส ารองที่นั่งเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างสะดวก และผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถจัดท ารายชื่อผู้ลงทะเบียนก่อนเข้างาน ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

6.40 ระบบเสนอซ้ือทรัพยากรใหม่ เป็นระบบที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารส าหรับผู้ใช้ห้องสมุดให้สามารถ
เสนอแนะรายการ หนังสือ วารสาร สื่อโสต ที่ต้องการ เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ส านักหอสมุดได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้   

6.41 ระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาร่วมกับส านักงาน
เลขานุการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้งเวียนหนังสือราชการ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้บุคลากร
ส านักหอสมุดได้รับทราบข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail ) ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

6.42 เว็บไซต์ห้องสมุด Eco-Library เป็นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการห้องสมุด 
Eco-Library และเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6.43 เว็บไซต์ระบบห้องสมุดจินดามณี เป็นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส Koha 
และเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้สนใจศึกษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหสัใน
ประเทศไทย  

6.44 ระบบประเมินผลระบบสารสนเทศ (IT assessment) เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และประมวลผลความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาขึ้น และมีความ
จ าเป็นต้องประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต่าง ๆ ซึ่งผู้ประเมินสามารถเข้าร่วมการประเมินผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผ่านทางเครือข่ายจากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมาก 

6.45 ระบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database searching skill) เป็นระบบที่ใช้เป็น
ช่องทางการสื่อสาร ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างสะดวก โดยการเล่นเกมส์
ตอบค าถามชิงรางวัลผ่านทางออนไลน์ นอกจากน้ีระบบยังช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดกิจกรรมให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ค าถาม-ค าตอบ ของรางวัล การสุ่มหารายชื่อผู้ชนะเลิศ ได้ด้วยตนเอง 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการบริการ ในรอบปีการศึกษา 2555 อาทิ 

 

เว็บไซต์ส านักหอสมุด    เว็บไซต์ระบบห้องสมุดจินดามณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบประเมินผลระบบสารสนเทศ (IT assessment  ระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านบุคลากร 

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจัดหาและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 
ถือเป็นก าลังส าคัญในการที่จะท าให้ภารกิจของส านักหอสมุดบรรลุผลได้ การที่บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ภ าษา หรือความรู้อื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมภารกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

ส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้ได้รับการ
พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในระดับ
มหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ (ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุด ใน e-Office) เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาตนเอง
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ของบุคลากรตามทักษะวิชาชีพและตามความเหมาะสม ความจ าเป็นตามภารกิจของส านักหอสมุด โดยในรอบปีที่ผ่านมา
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นเองสรุปผลสังเขปดังนี้ 

 

 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการบริการ 

ส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตพร้อมบริการ โดยจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่การ
พัฒนาด้านการบริการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาได้จัดโครงการอบรมจิตบริการหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรจึง
จะประทับใจผู้ใช้บริการ” และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” ในวันพุธที่ 
20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร คือ นายสมพงษ์ ศรีโสวรรณ มาให้ความรู้ใน
หัวข้อ “สื่อสารอย่างไรจึงจะประทับใจผู้ใช้บริการ” และ น.ส.ชัญญาภัค วิทยาอนุมาส มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” 

 

 
 

 

 

 

 การฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน ด้านการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักหอสมุดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน และแนวคิดใน
การท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพในการท างานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น าพาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
(ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน (บ้านผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์) อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “KU-LIB Green 2013” สถานการณ์พลังงาน KU-Lib (ผลที่ผ่านมา ค่าไฟฟ้าใหม่ และ TEA2013) 
เกณฑ์การแข่งขันลดการใช้พลังงานภายใน KU-Lib และ Work Shop ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของแต่ละ
ฝ่าย โดยวิทยากร อาจารย์ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อ านวยการสถาบันวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บ้าน
อัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทธสาคร ในวันสัมมนาบุคลากรประจ าปี ระหว่างวันท่ี 27-28 พฤษภาคม 2556 
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 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ 

ส านักหอสมุดได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 
5 เมษายน 2556 ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรโดยเน้นเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดย นางนงค์
ลักษณ์ เที่ยงธรรม นักเอกสารสนเทศ บุคลากรส านักหอสมุดสังกัดฝ่ายบริการ ผู้ซึ่งมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
 

 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักหอสมุด ร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  STKS วิทยากรโดย อาจารย์บุญ
เลิศ  อรุณพิบูลย์ จัดฝึกอบรมเรื่อง โอเพ่นซอร์สกับงานกราฟิค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 การอบรม "มาตรฐาน
สื่อดิจิทัลส าหรับงานจดหมายเหตุ" และ "การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลของส านักหอสมุด” เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2556 
 

 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "KM กับการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จิร

ประภา อัครบวร ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2555  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม โดย หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ (นางกาญจนา วสุสิริกุล) และ น.ส.อริสา เหรียญบุญยงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
ส านักงานเลขานุการ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับฝ่าย และการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ e-
QA โดย น.ส.ธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักงานเลขานุการ และ นายชาญณรงค์ 
เผือกพูนผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

-  

 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัยสถาบัน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรส านักฯ เรื่อง Routine to Research ส านักหอสมุด โดยวิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรีและทีมงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเน้นให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของการวิจัยแบบต่างๆ และระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติออกแบบการวิจัย เพื่อให้บุคลากรส านักฯ พัฒนางานประจ าสู่การวิจัย ซึ่งด าเนินงานในระหว่างวันที่ 
15, 16, 19 มีนาคม 2556 และ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
 

 การส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ 

ส านักหอสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์บ ารุง ไตรมนตรี ประธาน
ชมรมออกก าลังกายแบบยืดเส้นชุมชนวารุณประภา ช.รุ่งเรือง เทศบาลนครนนทบุรี มาแนะน าเทคนิคการออกก าลัง
กายแบบ “จินกังกง” ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ ห้องสมุดในสวน  
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 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน
ประ เพณี  วัฒนธรรม  ศาสนาของชาติ ไ ทย  และ เทิ ดพระ เกี ย รติ ร าชวงศ์  สื บสานวัฒนธรรมอันดี ง านของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต บุคลากรส านักหอสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และผู้ใช้ซึ่งเป็นประชาชนท่ัวไป โดยในรอบปีท่ีผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 

 

1. การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาของชาติไทย และเทิดพระเกียรติราชวงศ์ 

1.1 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง  
กิจกรรมการสอนประดิษฐ์กระทงในวันลอยกระทงให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 92 คน 

 

 

 

 

 

2. การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1 งานวันพฒันาและปลูกต้นไม้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555  

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ส านักหอสมุดได้ด าเนินกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ โดยได้จัด
กิจกรรม ดังน้ี 
- กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ กิจกรรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 7 

ส  บริเวณพื้นที่ให้บริการ และส านักงานตามฝ่ายต่างๆ โดยการสะสางเอกสาร กระดาษ คัดแยกขยะ ท า
ความสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกกับการใช้งาน และช่วงเย็นมีการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันมด 
แมลงสาบ บริเวณภายในของอาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และบุคลากรฝ่ายหอ
จดหมายเหตุและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ ณ อาคารหอประวัติ มก. โดยด าเนินการลอกท่อ
น้ าท้ิง กวาดเก็บใบไม้ จัดเก็บสิ่งของหลังอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   

- กิจกรรมการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอบอาคาร โดยปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นท่ีห้องสมุดใน
สวน ด้านข้างอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ท าความสะอาดและเก็บขยะ บริเวณสวนโดยรอบอาคาร
ส านักหอสมุดและหอประวัติ มก. 

 
 
 

 
 
 



 

89 

2.2 งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2555 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 3 
คน ได้แก่ นางละออ รอดมณี ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษและรองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศ นาง
วราภรณ์ ชุมพาลี ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดช านาญงาน และนายดุสิต ถวิลนอก ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษาช านาญการ และข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 2 คน ได้แก่ นางนภา เช่ียวชูวงศ์ ต าแหน่ง
บรรณารักษ์ช านาญการและรองผู้อ านวยการบริหาร และนางสหัทยา คล้ายหาญ ต าแหน่งต าแหน่งบรรณารักษ์
ช านาญการพิเศษและผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการ
และผู้เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดทั้ง 5 คนดังกล่าวซึ่งปฏิบัติราชการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส านักหอสมุด จึงจัด
งานขอบคุณผู้ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2555 ในวันศุกร์ที่  21 กันยายน 2555 ณ KU Home 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 

 

 
 

2.3 งานขอบคุณบุคลากรส านักหอสมุด 2555 และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556 

   เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร การสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานตามภาระ
งานจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ส านักหอสมุดจึงก าหนดให้จัดกิจกรรมขอบคุณบุคลากรส านักหอสมุดขึ้น เป็นประจ าทุกปี โดยร่วมกิจกรรม
สันทนาการ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันท่ี 4 มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

2.4 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการวันสงกรานต์ ...วันปีใหม่ไทย)  

ในระหว่าง วันที่ 10-12 เมษายน 2556 ส านักหอสมุด ได้จัดโครงการสงกรานต์...วันปีใหม่ไทยขึ้น เพื่อให้
นิสิตและบุคลากรที่เข้าใช้บริการส านักหอสมุดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่
งดงามของไทย โดยมีการจัดนิทรรศการ และตกแต่งสถานท่ีให้นิสิตและบุคลากร เข้าร่วมสรงน้ าพระ และรดน้ าขอพร
ผู้ใหญ่ นอกจากนั้น ได้มีการท าบุญเลี้ยงพระ โดยผู้บริหาร บุคลากรและอดีตสมาชิกส านักหอสมุดร่วมกันท าบุญตาม
ก าลังศรัทธา และร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับมหาวิทยาลัยในร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป สรงน้ าพระ ท าบุญและรด
น้ าขอพรบูรพาจารย์ 
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2.5 โครงการฝีกสมาธิและจิตบริการ 

เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านจิตใจ ส านักหอสมุดด าเนินโครงการฝึกสมาธิและจิตบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 
พฤษภาคม 2556 พร้อมท้ังการบ าเพ็ญประโยชน์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธาน ี

 

 

 

2.6 โครงการวันสถาปนา ส านักหอสมุด ครบรอบ 36 ปี 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการแก่ภารกิจการเรียนการสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้ใช้ที่
เป็นบุคคลทั่วไป มาเป็นระยะเวลา 36 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักหอสมุด ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการสารสนเทศเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในทุกๆ  ด้าน 
ตลอดจนกิจกรรมด้านบริการสังคม เนื่องในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2556 เป็นวาระครบรอบปีท่ี 36 ส านักหอสมุดจึงจัด
ให้มีพิธีการท าบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ผู้บริหารพบบุคลากรและรายงานผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างบุคลากรใน
องค์กร เป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารจะได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาและน ามาปรับแนวทางการด าเนินงาน  
และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น ส านักหอสมุด ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดสรุปได้
ดังตาราง  
 ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.70 4.69 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 
3 การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมาก ดี 

4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

5 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.56 4.33 4.70 4.69 4.62 4.45   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี   

 

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ

, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน (เต็ม 5)  หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 7 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   8 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร
ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

  
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าป ี
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ผลการด าเนินงาน  

1. ส านักหอสมุด มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ี่
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน คือ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งส านักหอสมุดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 1. การเป็นศูนย์บริการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. การเป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ 3. การเป็นห้องสมุดสีเขียว 4. การเป็นห้องสมุด
ที่มีการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ด าเนินการผ่านกระบวนการทีม่ีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ที่ถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้อ านวยการ ผ่านท่ีประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย โดยหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นจะเป็นผู้ถ่ายทอดและระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด (หลักฐาน 1.1-1-1) โดยอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน 
โอกาสและภัยคุมคามจากภายนอก (หลักฐาน 1.1-1-2) เพื่อประกอบเป็นข้อมูลส่วนส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ตามวาระแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส านักหอสมุดอย่างมีส่วนร่วม 
ส านักหอสมุดได้มีการถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากรทุกฝ่ายงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนฯ ผ่านการระดมข้อคิดเห็นจากฝ่าย (หลักฐาน 1.1-1-3) โดยหัวหน้าฝ่ายจะรวบรวมข้อคิดเห็น 
แนวทางและผลการด าเนินงานซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในปัจจุบัน และน ามาสรุปผลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนฯ ใน
ระดับส านักต่อไป การพิจารณาก าหนดเป็นแผนฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารส านักหอสมุด คือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับต้น คือ หัวหน้าฝ่าย อีก
ทั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลที่มาจากฝ่าย โดยแผนฯ ดังกล่าว ส านักหอสมุดจะ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ (หลักฐาน 1.1-1-4) ซึ่งกระบวนการในการจัดท าแผนฯ ข้างต้น เป็นผลให้เกิดการ
ยอมรับและมีความเข้าใจเรื่องการบริหารงานตามแผนฯ ในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ และที่ประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายแล้วนั้น ผู้อ านวยการได้มีการถ่ายทอดแผนฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยผ่านหัวหน้าฝ่าย (หลักฐาน 1.1-2-1) 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น อาศัยการประชุมฝ่าย (หลักฐาน 1.1-2-2) เพื่อถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานแก่บุคลากรส านักฯ 
ได้รับทราบ อีกทั้งการถ่ายทอดผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร คือ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (หลักฐาน 
1.1-2-3) และเว็บไซต์ส านักหอสมุด (หลักฐาน 1.1-2-4) นอกจากนี้ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์ และผลการด าเนินงานให้กับบุคลากรได้รับทราบ ในการประชุมบุคลากรทั้งส านักฯ เป็นประจ าทุกปี ในวันสถาปนา
ส านักหอสมุด ผ่านกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมร่วมในการรับรู้และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงใหก้ารบริหารจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (หลักฐาน 1.1-2-5) 

 ทั้งนี้ส านักหอสมุดได้ก าหนดแผนงาน โครงการ เป้าหมายของการด าเนินงาน และงบประมาณ รวมทั้งฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักหอสมุดบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจหลัก และเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
โดยแผนงานของส านักหอสมุดจะแบ่งออกเป็น 1. แผนงานยุทธศาสตร์ คือ แผนงานที่ระบุโครงการที่จะต้องด าเนินงานให้
บรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และ 2. แผนงานประจ า คือ แผนงานประจ าตามภาระหน้าที่ของ 7 ฝ่าย 
(หลักฐาน 1.1-2-6) 
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3. ส านักหอสมุดมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ/ภารกิจ ได้แก่ สนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจ าแนก
เป็นโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ภายใต้กล
ยุทธ์ของแผนงานต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด (หลักฐาน 1.1-3-1) อันน าไปสู่การจัดท าค าขอ
และการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนั้นได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง 5 ด้าน คือ 
ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร และทรัพยากร/งบประมาณ (หลักฐาน 1.1-3-2) 

 

4. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผน
ฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยผ่านมติที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย และเพื่อติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนฯ ถ่ายโอนเป้าหมายหลักของส านักฯ ลงสู่แผนงานระดับฝ่าย 
ใช้ก าหนดเป็นกรอบในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของส านักฯ และระดับฝ่าย (หลักฐาน 1.1-4-1) เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานได้มีเป้าหมายในการสรรสร้างผลงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจและผสานร่วมกันในการท างานปกติของแต่
ละฝ่ายและของบุคลากร 

 

5. ส านักหอสมุดมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ /ภารกิจ โดยจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน (หลักฐาน 1.1-5-1) เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ส านักหอสมุด
ได้ด าเนินงานตามแผนฯ และครบทุกภารกิจ คือ 1. การสนับสนุนการเรียนการสอน และ 2. การวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินงานในฐานะเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย และเป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย โดยมีกิจกรรมรองรับ 
คือ การจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  การพัฒนาคลังความรู้ การพัฒนา
ฐานข้อมูล การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตรโดยเฉพาะ 3. 
การบริการวิชาการแก่สังคม ส านักหอสมุดได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็น
ห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ ได้แก่ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมห้องสมุดชุมชนซึ่งด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภายใน มก. และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
4. การท านุศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี และตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ การจัดนิทรรศการในวันส าคัญต่างๆ ตามประเพณี(หลักฐาน 1.1-5-2) เพื่อให้บุคลากรส านักฯ 
และนิสิต ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 

6. การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้อ านวยการ
ส านักฯ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านแผนของส านักหอสมุด ได้มี
การติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ที่มีการประชุมทุกสัปดาห์ในวันพุธ เพื่อให้ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายช้ีแจงและร่วมรับทราบผลการด าเนินงาน ทั้งผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และ(หรือ) ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจาก
การด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน (หลักฐาน 1.1-6-1) นอกจากนี้ ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าของแต่ละฝ่าย เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานรายไตรมาส  เสนอต่อ
ผู้อ านวยการพิจารณา (หลักฐาน 1.1-6-2) กรณีเป็นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้
ในแผนฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเมื่อแล้วเสร็จ (หลักฐาน 1.1-6-3) เสนอต่อหัวหน้าฝ่าย งาน
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นโยบายและแผน และผู้อ านวยการส านักฯ ตามล าดับ เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป 

 

7. จากการติดตามผลการด าเนินงานของส านักหอสมุด (รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส และ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ) เป็นผลให้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ งานนโยบายและแผน
เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ โดยการรวบรวมผลการด าเนินงาน และน ามาวิเคราะห์ เทียบค่า
เป้าหมายที่ก าหนด และสรุปสาเหตุของการด าเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักหอสมุด (หลักฐาน 
1.1-7-1)  

 

8. การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการบริการวิชาการสู่สังคมตามภารกิจของ
ส านักหอสมุด การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดเป็นสิ่งส าคัญ ส านักหอสมุดจึงได้น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  มาใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแผน โครงการ และค่าเป้าหมายในรอบปีต่อไป อาทิ การก าหนดเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ก าหนดค่าเป้าหมาย คือ การลดใช้ปริมาณไฟฟ้า เป็นประสิทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้า (หลักฐาน 1.1-8-1)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2555 2556 

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2555 2556 

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ :  ....................................................................................... 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์ ส านักหอสมุด  
1.1-1-2 รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม/ผลการท า SWOT Analysis 
1.1-1-3 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักหอสมุด ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 22 สิงหาคม 2555 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556 
1.1-2-1 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักหอสมุด ครั้งท่ี 32/2554 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2554 
1.1-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายตา่งๆ 
1.1-2-3 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักหอสมุด http://eoffice.lib.ku.ac.th/eoffice 
1.1-2-4 เว็บไซตส์ านักหอสมุด www.lib.ku.ac.th 
1.1-2-5 กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากร วันสถาปนาส านักหอสมดุครบรอบ 36 ปี (วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556) 
1.1-2-6 แผนงานของฝ่าย จ านวน 7 ฝ่าย 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปสี านักหอสมุด 
1.1-3-2 แผนที่ยุทธศาสตรส์ านักหอสมุด 
1.1.4-1 ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการปฏิบตัิงานของส านักฯ ภายใต้แผนงาน 
1.1-5-1 ปฏิทินการด าเนินงานส านักหอสมดุ 
1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักหอสมุด ครั้งท่ี 6/2555 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2555 
1.1-6-2 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผน (รายไตรมาส) 
1.1-6-3 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.1-7-1 ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556 

กอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

http://www.lib.ku.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.80 4.80   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  4.27  4.00 33,908.50 4.39 35,972.73 4.39 4.39 4.39   
7,718 8,199.00 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ  5 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย   ค่าเฉลี่ย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักหอสมุด ได้ด าเนินงานตามภารกิจ คือ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง
การด าเนินงานให้บรรลุผลตามภารกิจ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการเป็นส าคัญ และเพื่อ
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ส านักฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจ าทุกปี และมีการรายงาน
ผลความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมย่อยต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยได้ก าหนดประเด็น
การส ารวจความพึงพอใจที่ครอบคลุมเกณฑ์ของมหาวิทยาทั้ง 4 ประเด็น คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยใช้เกณฑ์แบบประเมินค่า 5 
คะแนน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกส านักฯ (นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ใช้บริการประชาชนท่ัวไป) ต่อการให้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

โครงการ ค่าเฉลี่ย จ านวน 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส านักหอสมุด    
1. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักหอสมุด ประจ าปี
การศึกษา 2555 

4.05 992 4,017.60 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    
2. กิจกรรมมหกรรมหนังสือและสือ่การศึกษา ประจ าปี 2556 4.21 234 985.14 
3. กิจกรรม You pick...We buy ครั้งท่ี 3 4.24 94 398.56 
4. กิจกรรม You pick...We buy ครั้งท่ี 4 4.41 90 396.90 
5. กิจกรรมอบรมเรื่อง WorldCat Connexion (Connexion Service 3.71 30 111.30 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย จ านวน 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

Training) 
6. กิจกรรมบรรยายเรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจทิัล
ตามรูปแบบ RDA (Resource Description and Access) 

3.77 55 207.35 

7. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสือ่
ดิจิทัลตามรูปแบบ RDA (Resource Description and Access) 

3.76 34 127.84 

ฝ่ายบริการ    
8. โครงการบริการ Research Information Service 4.58 382 1,749.56 
9. โครงการส่งเสริมให้ความรู้สนับสนุนการวิจัย 4.25 54 229.50 
10. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ Open House 4.23 1,293 5,469.39 
11. โครงการอบรมฐานข้อมูลส านักหอสมุด 4.18 97 405.46 
12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ           
รุ่นที่ 15-17 

4.29 178 763.62 

13. โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.59 680 3,121.2 
14. โครงการ Human Library 4.02 389 1,563.78 
15. โครงการคลังสมองห้องสมุด มก. 3.71 23 85.33 
16. โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างเครือข่ายด้านการอ่าน 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.28 270 1,155.60 

17. โครงการบริการสารสนเทศส าหรับศิษย์เก่า มก. KU Alumni 
Service 

4.17 35 145.95 

18. โครงการพัฒนาห้องสมุด Eco-Library 4.37 66 288.42 
19. โครงการเสวนาการอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

4.39 119 522.41 

20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Routine to Research 
ส านักหอสมุด 

4.27 27 115.29 

ฝ่ายสารสนเทศ    
21. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย : กิจกรรที่ 2 การ
ฝึกอบรมเรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 

4.57 16 73.12 

22. โครงการห้องสมุดชุมชนภายใต้ โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี : นนทรีน า
ความรู้สู่ชุมชนต าบลบ้านเลือก 

4.69 47 220.43 

23. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร : นิทรรศการและ
ฐานข้อมูลเกษตรสัญจร ณ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง 55 

4.57 89 406.73 

24. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร : นิทรรศการและ
ฐานข้อมูลเกษตรสัญจร ณ The 10th World Buffalo Congress และ 

4.48 47 210.56 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย จ านวน 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

The 7th Asian Buffalo Congress 
25. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูล
การเกษตรของประเทศไทย 

4.66 393 1,831.38 

26. รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสด์้านการเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.74 268 1,270.32 

27. รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใช้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสด์้านการเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รูปแบบดีวีดี) 

4.29 134 574.86 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา    
28. โครงการ Edutainment Day ปี 2555 4.55 107 486.85 
29. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 4.35 249 1,083.15 
30. โครงการ Edutainment Day ปี 2556 ช่วงที่ 1  4.33 78 337.74 
31. โครงการ Edutainment Day ปี 2556 ช่วงที่ 2 4.30 59 253.70 
32. กิจกรรมบริการ Video on Demand 4.89 829 4,053.81 
33. กิจกรรมบริการ Language on Demand 4.90 59 289.10 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
34. โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจ าปี 2555 4.24 43 182.32 
35. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อกิจกรรม Database 
Searching Skill 

4.26 183 779.58 

ฝ่ายหอจดหมายเหตุ    
36. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการด้านจดหมายเหตุกิจกรรมท่ี 1 การ
ประชุมและอบรมสัมมนาในเรื่องมาตรฐาน ISAD และการจัดท าคู่มือ
การก าหนดรหัสเอกสารจดหมายเหต ุ

4.27 15 64.05 

37. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการด้านจดหมายเหตุกิจกรรมท่ี 2  
อบรม”มาตรฐานสื่อดิจิทัลส าหรับงานจดหมายเหต”ุ 

4.50 14 63 

38. โครงการนิทรรศการห้อง  “ก้าวสู่ทศวรรษท่ีเจ็ดและนิทรรศการ
เกษตรศาสตร”์ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4.89 80 391.20 

39. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ ณ ส านักราช
เลขาธิการ  

4.37 36 157.32 

40. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอประวตั ิ 4.45 284 1,263.80 
41. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหต ุ 4.69 27 126.63 

รวม  8,899 35,979.85 
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ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (35,979.85) 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม (8,899คน) 
 คะแนนท่ีได ้ =  4.388  = 4.39  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าไดค้ะแนนเท่าน้ัน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 12,593.08 4.38 37,709.03 4.28 33,908.50 4.39 4.38 4.28 4.39 4.00 บรรล ุ 4.00 
2,873 8,816 7,718 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 12,593.08 4.38 37,709.03 4.28 33,908.50 4.39 4.38 4.28 4.39 4.00 บรรล ุ 4.00 
2,873 8,816 7,718 

หมายเหตุ :  ....................................................................................... 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1 1. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.1-2 2. ผลการประเมินกิจกรรมมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2556 
2.1-3 3. ผลการประเมินกิจกรรม You pick...We buy ครั้งท่ี 3 
2.1-4 4. ผลการประเมินกิจกรรม You pick...We buy ครั้งท่ี 4 
2.1-5 5. ผลการประเมินกิจกรรมอบรมเรื่อง WorldCat Connexion (Connexion Service Training) 
2.1-6 6. ผลการประเมินกิจกรรมบรรยายเรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทลัตามรูปแบบ 

RDA (Resource Description and Access) 
2.1-7 7. ผลการประเมินกิจกรรมฝึกปฏบิัติการเรื่อง มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทลัตาม

รูปแบบ RDA (Resource Description and Access) 
2.1-8 8. ผลการประเมินโครงการบริการ Research Information Service 
2.1-9 9. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมให้ความรู้สนับสนุนการวิจัย 
2.1-10 10. ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ Open House 
2.1-11 11. ผลการประเมินโครงการอบรมฐานข้อมูลส านักหอสมุด 
2.1-12 12. ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 15-17” 
2.1-13 13. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1-14 14. ผลการประเมินโครงการ Human Library 
2.1-15 15. ผลการประเมินโครงการคลังสมองห้องสมุด มก. 
2.1-16 16. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างเครือข่ายด้านการอ่าน ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-17 17. ผลการประเมินโครงการบริการสารสนเทศส าหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 

Alumni Service 
2.1-18 18.ผลการประเมิน โครงการพัฒนาห้องสมุด Eco-Library 
2.1-19 19. ผลการประเมินโครงการเสวนาการอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
2.1-20 20. ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Routine to Research ส านักหอสมุด 
2.1-21 21. ผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย : กิจกรรที่ 2 การฝึกอบรมเรื่อง 

การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 
2.1-22 22. ผลการประเมินโครงการห้องสมุดชุมชนภายใต้ โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี: นนทรีน าความรู้สู่ชุมชนต าบลบ้านเลือก 
2.1-23 23. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร : นิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตร

สัญจร ณ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง 55 
2.1-24 24. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร : นิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตร

สัญจร ณ The 10th World Buffalo Congress และ The 7th Asian Buffalo Congress 
2.1-25 25. ผลการประเมินรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลการเกษตรของ

ประเทศไทย 
2.1-26 26. ผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสด์้านการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.1-27 27. ผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสด์้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (รูปแบบดีวดีี) 

2.1-28 28. ผลการประเมินโครงการ Edutainment Day ปี 2555 
2.1-29 29. ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.1-30 30. ผลการประเมินโครงการ Edutainment Day ปี 2556 ช่วงที่ 1  
2.1-31 31. ผลการประเมินโครงการ Edutainment Day ปี 2556 ช่วงที่ 2 
2.1-32 32. ผลการประเมินกิจกรรมบริการ Video on Demand 
2.1-33 33. ผลการประเมินกิจกรรมบริการ Language on Demand 
2.1-34 34. ผลการประเมินโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ ประจ าปี 2555 
2.1-35 35. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อกิจกรรม Database Searching Skill 
2.1-36 36. ผลการประเมินโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการด้านจดหมายเหตกุิจกรรมที่ 1 การประชุมและ

อบรมสมัมนาในเรื่องมาตรฐาน ISAD และการจดัท าคู่มือการก าหนดรหสัเอกสารจดหมายเหต ุ
 

2.1-37 37. ผลการประเมินโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการด้านจดหมายเหตกุิจกรรมที่ 2  อบรม”
มาตรฐานสื่อดิจิทลัส าหรับงานจดหมายเหต”ุ 

2.1-38 38. ผลการประเมินโครงการนิทรรศการห้อง  “ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร”์ 
ณ หอประวตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-39 39. ผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ ณ ส านักราชเลขาธิการ  
2.1-40 40. ผลการประเมินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอประวัติ 
2.1-41 41. ผลการประเมินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รบับริการ 

 
 

 2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ับบรกิาร 

 
 

 3.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

 
 

 4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 

 
 

 5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการใหบ้ริการในรอบปตี่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานการให้บริการ ต้องค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อการสร้างความพึ งพอใจต่อการให้บริการ
สูงสุด ดังนั้น ส านักหอสมุดเป็นหน่วยงานบริการแก่ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของผู้รับบริการเป็นหลัก ส านักหอสมุดมีแนวทางในการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการจากเอกสาร
แบบประเมินในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะปรากฏเป็นข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับบริการระบุความต้องการเพิ่มเติมจาก
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับความต้องการมาก
ที่สุด อาทิ การส ารวจความความต้องการของผู้รับบริการต่อการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ในช่วงสอบปลายภาค 
(หลักฐาน 2.2-1-1) การส ารวจความต้องการบริการเพิ่มเติมในแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการส านักหอสมุด (หลักฐาน 
2.2-1-2) การส ารวจความต้องการเพิ่มเติมด้านสุนทรียภาพในแบบส ารวจความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพฯ (หลักฐาน 
2.2-1-3) นอกจากน้ี ส านักหอสมุดได้พัฒนาช่องทางการรับสารความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง คือ ช่องทางข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน ทางหน้าเว็บไซต์ส านักฯ และกล่องข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ซึ่งมีการติดตั้งทั่วทั้งบริเวณภายในอาคาร
ส านักฯ จ านวน 10 จุด (หลักฐาน 2.2-1-4) ส าหรับส าหรับฝ่ายงานที่ได้รับโอนย้ายมาสังกัดส านักฯ คือ ฝ่ายหอจดหมายเหตุ ได้
มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการให้บริการหอจดหมายเหตุและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานหอจดหมายเหตุ 
(หลักฐาน 2.2-1-5) 

 ในฐานะเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการสูงสุด ส านักหอสมุดได้มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศผ่านแบบส ารวจความต้องการมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (หลักฐาน 2.2-1-6) และ การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ก าหนดรูปแบบการคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด รวมทั้งการส ารวจความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
จากผลการส ารวจพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย จึงได้ก่อให้เกิดการจัดอบรมโครงการ “Routine to Research” (หลักฐาน 2.2-1-7) 

การให้บริการของส านักหอสมุดยังครอบคลุมถึงการให้บริการของบุคลากรภายในส านักฯ เนื่องจากมีหน่วยงาน
ภายใน คือ ส านักงานเลขานุการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายสนับสนุนการให้บริการแก่บุคลากรภายในส านักฯ จึงได้
มีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรหรือระบบงานต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน 
อาทิ แบบส ารวจความต้องการของส านักงานเลขานุการที่มีข้อค าถามปลายเปิดที่สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือความต้องการที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างาน (หลักฐาน 2.2-1-8) การศึกษาความต้องการในการพัฒนาปรังปรุงระบบสารสนเทศของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักฐาน 2.2-1-9)  

 

2. จากการพิจารณา รวบรวมความต้องการของผู้รับบริการจากแบบส ารวจต่างๆ ส านักหอสมุดได้มีการวางแผนการ
จัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้น าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของโครงการ มีการวิเคราะห์ความต้องการตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน อาทิ 

- ส านักหอสมุดได้ส ารวจความต้องการในการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ในช่วงสอบปลายภาค ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่า ผู้รับบริการมีความต้องการให้ขยายเวลาเปิดให้บริการ  24 ช่ัวโมงในช่วงสอบปลายภาค 
ส านักหอสมุดจึงได้จัดท าแผนงาน/โครงการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ในช่วงสอบปลายภาค ภาค
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2555 (หลักฐาน 2.2-2-1) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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ส านักฯ ได้ขยายเวลาเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงก่อนสอบ 2 สัปดาห์ และขยายเวลาเปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์
ในช่วงสอบ จากเดิมเวลา 11.00-19.00 น. เป็น 09.00-19.00 น. ซึ่งได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ เสนอต่อ
ผู้อ านวยการและอธิการบดีตามล าดับ  

- ส านักหอสมุดได้จัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอี้เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการด้านพื้นที่นั่งอ่านที่เสนอแนะตามแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  (หลักฐาน 
2.2-2-2) 

- จากการส ารวจความต้องการมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส านักหอสมุดได้มอบหมายความรับผิดชอบไปยังฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน
มหกรรมหนังสือแห่งชาติ กิจกรรม You pick we buy  และงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 
2555 โดยให้นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ไว้ในแผนงานประจ า ซึ่งได้ระบุ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อด าเนินการไว้อย่างชัดเจน (หลักฐาน 2.2-2-3)  

 

3. ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ส านักหอสมุดได้ก าหนดเป็นแผนงาน และได้จัดท า
เป็นโครงการ/กิจกรรม ทีร่ะบุความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (หัวหน้าฝ่าย) งานนโยบายและแผน และผู้อ านวยการตามล าดับ ในรูปแบบรายไตรมาส (หลักฐาน 2.2-3-
1)  และรายงานโครงการ/กิจกรรม (หลักฐาน 2.2-3-2) เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์จากความ
ต้องการของผู้รับบริการ อาทิ 

- การด าเนินโครงการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค (หลักฐาน 2.2-3-3) 
- การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีนั่งอ่าน (หลักฐาน 2.2-3-4) 
- โครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ You pick we buy (หลักฐาน 2.2-3-5) 
- โครงการงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2555 (หลักฐาน 2.2-3-6) 

 

4. ในการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานจากความต้องการของผู้รับบริการ ส านักหอสมุดก าหนดให้ทุก
โครงการ/กิจกรรมจะต้องจัดท าแบบประเมินผล เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรมของส านักฯ (หลักฐาน 2.2-4-1) พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและ
ความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบส ารวจ มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป อาทิ 

- รายงานผลความพึงพอใจโครงการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค (หลักฐาน 2.2-4-2) 
- รายงานผลพึงพอใจต่องานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ You pick we buy (หลักฐาน 2.2-4-3) 
- รายงานผลโครงการมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2555 (หลักฐาน 2.2-4-4) 
- รายงานผลโครงการ Routine to Research (หลักฐาน 2.2-4-5) 
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5. ส านักหอสมุดให้ความส าคัญต่อความต้องการ ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าหนดให้น าประเด็นข้อเสนอแนะจากแบบประเมินผลตามแบบส ารวจ 
และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ เข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายทุกสัปดาห์ เพื่อ
มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไข และติดตามการด าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
จะต้องรายงานผลในสัปดาห์ต่อไป (หลักฐาน 2.2-5-1) อาทิ  

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ (หลักฐาน 2.2-5-2)  
- การด าเนินงานซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ด้านกายภาพ อาคาร สถานท่ี (หลักฐาน 2.2-5-3)   
- การจัดท าโครงการขยายเวลาเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงช่วงสอบจากเดิม เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ เป็น 

เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ และช่วงสอบ (หลักฐาน 2.2-5-4)   

นอกจากน้ี ในกรณีของข้อเสนอแนะจากแบบประเมินผล/แบบส ารวจ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องน าผลมาปรับปรุงการด าเนินการ
ให้บริการในรอบต่อไป อาท ิการก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
และผลตามแบบประเมินการให้บริการส านักหอสมุดประจ าปีการศึกษา 2555 (หลักฐาน 2.2-5-5) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 1 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5  
ข้อ 

1 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
ข้อ 

บรรล ุ 5  
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 1 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5  
ข้อ 

1 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
ข้อ 

บรรล ุ 5  
ข้อ 

หมายเหตุ :  ....................................................................................... 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการขยายเวลาเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงช่วงสอบปลายภาค   
2.2-1-2 การส ารวจความต้องการบริการเพิม่เติม ในแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการส านักหอสมุด 
2.2-1-3 การส ารวจความต้องการเพิ่มเติมดา้นสุนทรียภาพใ นแบบส ารวจความพึงพอใจการพัฒนา

สุนทรียภาพฯ 
2.2-1-4 ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ประกอบด้วย เว็บไซตส์ านักฯ และกล่องข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีน  
2.2-1-5 การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานจดหมายเหตุ และการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนางานหอจดหมายเหต ุ
2.2-1-6 แบบส ารวจความต้องการมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
2.2-1-7 การส ารวจความต้องการจัดอบรมสารสนเทศสนบัสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
2.2-1-8 แบบส ารวจความต้องการของส านกังานเลขานุการ 
2.2-1-9 การศึกษาความต้องการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2-2-1 โครงการขยายเวลาเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.2-2-2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะและเก้าอี้ 
2.2-2-3 โครงการ You pick We buy 
2.2-2-4 โครงการมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา 
2.2-3-1 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฝ่าย (รายไตรมาส)  
2.2-3-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.2-3-3 โครงการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค  
2.2-3-4 การด าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อเพ่ิมพืน้ท่ีนั่งอ่าน  
2.2-3-5 โครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ You pick we buy   
2.2-3-6 โครงการงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2555  
2.2-4-1 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.2-4-2 รายงานผลความพึงพอใจต่อการขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค  
2.2-4-3 รายงานผลความพึงพอใจโครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ You pick we buy   
2.2-4-4 รายงานผลโครงการงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2555  
2.2-4-5 รายงานผลโครงการ Routine to Research  
2.2-5-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่ายส านักหอสมุด (การจดัการตามข้อเสนอแนะและ

ร้องเรียน) 
2.2-5-2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ 
2.2-5-3 การด าเนินงานซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์ดา้นกายภาพ อาคาร สถานท่ี 
2.2-5-4 การจัดท าโครงการขยายเวลาเปิดบริการวันอาทิตย์ และช่วงสอบ 24 ช่ัวโมง  
2.2-5-5 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 
เป้าหมาย   5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

  
 

3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนรว่ม
อย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 

1. การบริหารงานของส านักหอสมุด ผู้บริหารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามภารกิจหลักของส านักหอสมุด  ส าหรับด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมได้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการในการด าเนินงานร่วมกัน และเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผสานการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ทางสุนทรียภาพ ดังนี้ 

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  
- อนุรักษ์พลังงาน (หลักฐาน 2.3-1-1) ตามนโยบายบริหารการเป็นห้องสมุดสีเขียว แผนงานอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมส านักหอสมุด  
- ห้องสมุดในสวน (หลักฐาน 2.3-1-2) การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่นั่งอ่านภายใต้นโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
การเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม มก. (จัดโดยส านักหอสมุด) 

- กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจ าปี 2555 มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักหอสมุด  

- กิจกรรม “งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ” เพื่อแสดงความขอบคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งปฏิบัติ
ราชการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส านักฯ (หลักฐาน 2.3-1-4) 

- กิจกรรมวันสถาปนาส านักหอสมุด ครบรอบ 36 ปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของหน่วยงาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อหน่วยงาน  และสร้างความสามัคคีภายในหมู่บุคลากร โดยการ
จัดกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ สามบูรพาจารย์ และท าบุญเลี้ยงพระร่วมกัน (หลักฐาน 2.3-1-5) 

การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย  
- โครงการวันสงกรานต์..วันปีใหม่ไทย โดยจัดสถานที่ให้นิสิตและบุคลากร เข้าร่วมท าบุญเลี้ยงพระ สรงน้ า

พระ และรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ เป็นประจ าทุกปี (หลักฐาน 2.3-1-6) 
- กิจกรรมขอบคุณบุคลากรส านักหอสมุด (วันปีใหม่) เพื่อการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร (หลักฐาน 2.3-1-7) 

 

2. ส านักหอสมุดมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารและสถานที่โดยรอบอาคารส านักหอสมุด เพื่อเป็น
การรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ มีหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ งานอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล และรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารและ
สถานท่ีของส านักหอสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยผ่านระบบโทรทัศน์และกล้องวงจร
ปิด (CCTV) โดยมีบุคลากรส่วนงานอาคารและสถานท่ีเป็นผู้ตรวจสอบและคอยบันทึกความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ที่ผิดปกติและ
การกระท าความผิดทางกฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา (หลักฐาน 2.3-2-1) 2. การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ส านักหอสมุดมีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและและตรวจตรา
ทั่วทั้งบริเวณอย่างใกล้ชิด ทั้งภายในและภายนอกส านักหอสมุด ตลอด 24 ช่ัวโมง (หลักฐาน 2.3-2-2)  

ในด้านความสะอาด การถูกสุขลักษณะที่ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้บริการ ส านักหอสมุดจึงได้จัดจ้างบ
ริษัทรักษาความสะอาด (หลักฐาน 2.3-2-3) เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ส านักฯ และได้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานเพื่อให้อาคาร สถานท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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ในด้านการตกแต่งพื้นที่ในสวนรอบอาคาร เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของส านักหอสมุด และการให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน
ทั้งภายนอกอาคารและห้องสมุดในสวน ได้จัดจ้างบริษัทดูแลสวน เพื่อรับผิดชอบการตกแต่งและรักษาภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ 
(หลักฐาน 2.3-2-4)  

 

3. ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ส านักฯ 
จึงได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสมุดสีเขียว ที่
ก าหนดแผนงานและกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาพื้นที่การให้บริการสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  

- การจัดพื้นที่น่ังอ่านในสวนรอบอาคารส านักหอสมุด โดยการจัดหาโต๊ะ-เก้าอี้หินอ่อนให้บริการ 
- การปรับพื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติเป็นพื้นที่จอดรถจักรยาน เพื่อการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับนโยบายการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัย 
- การพัฒนาห้องสมุด Eco Library (หลักฐาน 2.3-3-1) โดยพัฒนาการด าเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 

เป็นการปรับแต่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ เป็นห้องสมุดที่สอดรับกับแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมของการให้บริการห้องสมุด Eco 
Library ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

- การพัฒนาห้องสมุดในสวน (หลักฐาน 2.3-3-2) ส านักหอสมุด ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ได้ปรับแต่งพื้นที่ระหว่างอาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติให้เป็นพื้นที่นั่งอ่านภายใต้บรรยากาศในสวน ที่ประหยัดพลังงาน และปรับภูมิทัศน์ที่นั่งอ่าน
หนังสือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ 

 

4. นอกเหนือจากการให้บริการทางวิชาการ ส านักหอสมุดยังได้ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต
หรือบุคลากรมีส่วนร่วม โดยได้จัดสรรพื้นที่ 1. บริเวณโถงกิจกรรมช้ัน 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ไว้ส าหรับจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2. บริเวณเวทีกิจกรรม ภายในห้องสมุดในสวน ที่เปิดโอกาสให้นิสิตที่ต้องการแสดงความสามารถทาง
ดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม 3. ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ส าหรับจัดกิจกรรม Human Library 4. พื้นที่
บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก ช้ัน 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  

ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่นิสิตและบุคลากร มก. ตลอดจน
ผู้ใช้บริการห้องสมุด  (หลักฐาน 2.3-4-1) อาทิ  

- การจัดแสดงนิทรรศการตามวาระโอกาสส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ นิทรรศการ “อาคารส าคัญของ มก.” 
“รับน้องใหม”่ และ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” (หลักฐาน 2.3-4-2) 

- การจัดพื้นที่ส าหรับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย เช่น การจัดพื้นที่ส าหรับสรงน้ าพระ 
และรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ (หลักฐาน 2.3-4-3) 

- กิจกรรม Human Library (หลักฐาน 2.3-4-3) โดยการจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง พลังงานทดแทนและการ
ก้าวกระโดดของโลกปัจจุบัน และ กิจกรรมการเสวนา เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ าโขง  
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5. ส านักหอสมุดได้พัฒนาสุนทรียภาพของการให้บริการในมิติศิลปะและวัฒนธรรม  อาทิ การพัฒนาพื้นที่บริการ 
ห้องสมุดในสวน การจัดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อสร้างความประทับและความพึง
พอใจของผู้รับบริการ จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพของการให้บริการในมิติศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ท าการส ารวจผู้รับบริการ (หลักฐาน 2.3-5-1) และบุคลากรส านักหอสมุด (หลักฐาน 2.3-5-2) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 ผลการ
ประเมินระดับดี (หลักฐาน 2.3-5-3) 

- บุคลากรส านักหอสมุดมีระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ที่ค่าเฉลี่ย 
4.10 ผลการประเมินระดับดี (หลักฐาน 2.3-5-4) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
ข้อ 

บรรบ ุ 5 
ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
ข้อ 

บรรบ ุ 5 
ข้อ 

หมายเหตุ :  ......................................................................... 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอนุรักษ์พลังงาน 
2.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องสมุดในสวน 
2.3-1-3 กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจ าปี 2555 
2.3-1-4 กิจกรรม“งานขอบคุณผู้เกษยีณอายุราชการ” 
2.3-1-5 กิจกรรมวันสถาปนาส านักหอสมุด ครบรอบ 35 ปี 
2.3-1-6 กิจกรรมวันสงกรานต์... วันปีใหม่ไทย 
2.3-1-7 กิจกรรมขอบคณุบุคลากรส านักหอสมุด (วันปีใหม่) 
2.3-2-1 ระบบรักษาความปลอดภัย-กล้องวงจรปิด 
2.3-2-2 สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
2.3-2-3 สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด 
2.3-2-4 สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสวนรอบอาคาร 
2.3-3-1 การพัฒนาห้องสมุด Eco Library 
2.3-3-2 โครงการห้องสมุดในสวน 
2.3-4-1 ระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมส านักหอสมุด http://158.108.80.13/cpermine/ 
2.3-4-2 นิทรรศการตามวาระโอกาสส าคัญของมหาวิทยาลัย 
2.3-4-3 เว็บไซต์ http://kulc.lib.ku.ac.th/human/ 
2.3-5-1 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ใช้บริการ)  
2.3-5-2 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (บุคลากร) 
2.3-5-3 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
2.3-5-4 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักหอสมุดต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  

 

http://kulc.lib.ku.ac.th/human/
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.40   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ  7 7  7  7  5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
 

ข้อ  5 5 5 4 5.00 4.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

ข้อ 6  6  6  6  5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 
 

ข้อ  7 7  4  4  3.00 3.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 100.00 100.00  126  126  126  126 100.00 100.00   

  126 126 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพัฒนาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมลูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว ้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ได้รับค าช้ีแจงและท าความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ 2550 นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี (หลักฐาน 3.1-1-1) อย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (หลักฐาน 3.1-1-2) พร้อมทั้งเปิดเผยประวัติการเป็นคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ให้สาธารณชน
ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ (หลักฐาน 3.1-1-3) และปฏิบัติหน้าท่ีให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารแก่
ผู้บริหารส านักฯ ร่วมพิจารณาวางนโยบายและแผนงานของส านักหอสมุดให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของประเทศ (หลักฐาน 3.1-1-4) อาทิ การพิจารณาแผนและผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี การด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น 

 

2. การบริหารงานของส านักหอสมุดมีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 3.1-2-1) มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนโดย
ถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ผ่านนโยบายการบริหารงาน และก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย และ มหาวิทยาลัยสีเขียว” แผนงานของส านักฯ จึงได้ก าหนดแผนงานที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือการเป็นห้องสมุดสีเขียว มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนโดยมุ่งหวัง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยแนวนโยบายและแผนฯ 
ของส านักหอสมุด ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ และผู้อ านวยการได้ถ่ายทอดแผนฯ ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เพื่อให้ถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรฝ่ายได้รับทราบ (หลักฐาน 3.1-2-2) อีกทั้งการสื่อสารแผน
และผลโดยการประชุมบุคลากรเป็นประจ าทุกปีในกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรที่จัดขึ้นวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด 
(หลักฐาน 3.1-2-3) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรับรู้และท าความเข้าใจแนวนโยบาย วิสัยทัศน์และร่วมการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุดร่วมกัน  

นอกจากน้ี ผู้อ านวยการส านักฯ ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกใช้ในการสื่อสารและตรวจสอบผลการด าเนินตามแผน
ที่ก าหนด โดยมีนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อน ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานและการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบจดหมายเวียน ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ระบบบันทึกงานประจ าวัน ระบบการพัฒนาบุคลากร ในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักหอสมุด e-Office 
(หลักฐาน 3.1-2-4) 

 

3. เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดได้มีก ากับติดตามการด าเนินงานตามที่
มอบหมายโดยผ่าน 1) การติดตามการด าเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ทุกสัปดาห์ (วันพุธ เวลา 09.30-12.00 
น.) อาทิ การก าหนดวาระการประชุมการติดตามงานด้านกายภาพ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
ในแต่ละสัปดาห์ (หลักฐาน 3.1-3-1) เพื่อให้ส านักหอสมุดสามารถปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึง
พอใจ 2) การติดตามโดยให้หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานเทียบเป้าหมายรายไตรมาส (หลักฐาน 3.1-3-2) 
ซึ่งเป็นแผนงานประจ าภารกิจหลักของฝ่าย เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 3) การติดตามผลการด าเนิน
โครงการ โดยได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานในอนาคต  (หลักฐาน 3.1-3-3) รวมทั้งมี
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การสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานให้กับบุคลากรทั่วทั้งหน่วยงานให้รับทราบปีละครั้ง ในกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ที่จัด
ขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนาส านักฯ การสื่อสารผ่านจดหมายข่าวผู้บริหารถึงบุคลากร ซึ่งใช้ช่ือว่า “เล่าสู่กันฟัง.. ประจ าเดือน...” 
(หลักฐาน 3.1-3-4) 

 

4. ผู้บริหารส านักหอสมุดเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ  โดยให้มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การก าหนด
แผนงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและก าหนดทิศทางการบริหารงานร่วมกัน (หลักฐาน 3.1-4-1) มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าและให้อ านาจแก่บุคลากรตัดสินใจตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความคล่องตัวและ
สร้างความมั่นใจในงานที่ตนได้รับมอบหมาย อาทิ การแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานรักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย และ
หัวหน้างาน (หลักฐาน 3.1-4-2) การได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการ/
คณะท างานของส านักหอสมุด (หลักฐาน 3.1-4-3) มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
ผู้บริหารพบบุคลากรวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด โดยกิจกรรมผู้บริหารจะรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
อีกทั้งการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการด าเนินงานของบุคลากร การเข้าร่วมประชุมกับบุคลากรในฝ่าย
ต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรฝ่าย (หลักฐาน 3.1-4-4)  

และเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ผู้อ านวยการส านักฯ ได้ก าหนดให้ด าเนินโครงการบริการ
ดีมีคุณธรรม โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีตามคุณลักษณะคุณธรรม 8 ประการที่กระทรวงศึกษาประกาศให้
เป็นคุณธรรมพื้นฐาน และคุณภาพการให้บริการ 4 ประการ ซึ่งสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการให้คัดเลือกบุคลากรผู้
ให้บริการที่ตนช่ืนชอบตามเกณฑ์ให้ได้รับการพิจารณารับรางวัล (หลักฐาน 3.1-4-4) การจัดกิจกรรมแข่งขันประหยัดพลังงาน
ระหว่างฝ่าย ที่สร้างจิตส านึกให้บุคลากรร่วมกันประหยัดการใช้พลังงาน และมุ่งหวังการลดงบประมาณค่าไฟฟ้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน (หลักฐาน 3.1-4-5) การจัดโครงการประกวนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานท่ีปฏิบัติ 

 

5. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในส านักฯ โดยก าหนดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศและการนิเทศงานบุคลากรใหม่ส านักหอสมุดเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (หลักฐาน 3.1-5-1) มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ตรงให้กับคนรุ่นใหม่ที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการให้ได้เรียนรู้ในการบริหารงาน โดยผู้อ านวยการได้ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (หลักฐาน 3.1-5-2) นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
ได้รับความรู้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู้ (หลักฐาน 3.1-5-3) โดยได้ด าเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากร อาทิ การจัดโครงการอบรมจิตบริการเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินโครงการฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องการสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ จึงก าหนดหัวข้ออบรม “สื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ใช้บริการ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้การบริการที่
เป็นเลิศ” (หลักฐาน 3.1-5-4) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การจัดการความรู้หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม” เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรที่รับผิดชอบในการร่างหนังสือ เลขานุการคณะกรรมการ/คณะท างานที่ต้องบันทึกรายงานการประชุมให้ได้รับความรู้
ตามระเบียบงานสารบรรณ (หลักฐาน 3.1-5-5) 
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6. ผู้บริหารส านักหอสมุดบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการก าหนดแผนงาน เป้าหมายความส าเร็จ มีการติดตามประเมินผลตามระบบกลไกที่ก าหนด (หลักฐาน 3.1-6-
1) โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ลดต้นทุนในการจัดการ เช่น การพัฒนาระบบ
การสื่อสารภายในองค์กร e-Office (หลักฐาน 3.1-6-2) มีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการตามความต้องการและคาดหวัง 
โดยการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน (หลักฐาน 3.1-6-3) มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การเป็นห้องสมุดสีเขียว พัฒนาทั้งด้านกายภาพและส่งเสริมด้านจิตส านึกให้อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม คือ ห้องสมุดในสวน Eco Library (หลักฐาน 3.1-6-4)  

ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการให้บุคลากรได้รับทราบจากการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย 
ผ่านระบบบันทึกรายงานการประชุม Dokuwiki (หลักฐาน 3.1-6-5) ด้านการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน เช่น การจัดโครงการวันคุณภาพ กิจกรรม “ห้องสมุดวันนี้ ..ผ่านมุมมอง
ผู้ใช้บริการ” (หลักฐาน 3.1-6-6) ด้านการกระจายอ านาจ ได้มีการมอบอ านาจให้บุคลากรได้ตัดสินใจ โดยการตั้งแต่บุคลากรให้
เป็นประธาน รองประธาน ในคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ (หลักฐาน 3.1-6-7) ด้านหลักนิติธรรม มีการออกกฎระเบียบ
เพื่อใช้เป็นข้อบังคับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ยึดหลักความถูกต้อง จึงได้ขอความอนุเคราะห์กับส านักงานกฎหมาย มก . 
ตรวจสอบและออกกฎระเบียบการใช้ห้องสมุด (หลักฐาน 3.1-6-8) นอกจากนี้ ผู้บริหารได้ให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุก
ระดับ โดยรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของบุคลากร ผ่านกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร (หลักฐาน 3.1-6-9)  

ในด้านฉันทามติ ได้มีการหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกัน เช่น การพิจารณาผลงานของ
ส านักหอสมุดเสนอรับการพิจารณารางวัลภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2556 (หลักฐาน 3.1-6-10) และเพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส านักหอสมุดได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รายงานทางด้านการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินรายได้ โดยส านักงานตรวจสอบภายใน มก. การด าเนินงานและการติดตาม
ผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เป็นประจ าทุกปี (หลักฐาน 
3.1-6-11) 

 

7. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดได้ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักหอสมุด ตามเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารงานของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย (หลักฐาน 3.1-7-1) และให้
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการบริหารจัดการส านักฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ ทั้งที่เป็นการรายงานในที่ประชุม และการส่งเสนอทางรูปแบบเอกสาร (หลักฐาน 
3.1-7-2) อาทิ 1. การให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของการลดการใช้พลังงาน ซึ่งก าหนดเป็นการลดลงของ
ปริมาณการใช้พลังงานท่ีต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ให้เป็นประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน โดยส านักหอสมุดได้รายงานผล
การค านวณค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานเทียบ EUI : Energy Utilization Index ที่สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มก. ได้
เปรียบเทียบให้ และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ (หลักฐาน 3.1-7-3) รับทราบผลการใช้พลังงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลในปี 2554 และ 2555 ทั้งนี้ส านักฯ จะปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสมในการทบทวนแผนใน
รอบปีต่อไป (หลักฐาน 3.1-7-4) 2. การปรับแก้ข้อความในระเบียบการใช้ห้องสมุด และการน าระเบียบฯ ดังกล่าว เสนอให้
ส านักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากมีเรื่องของการก าหนดบทลงโทษ และสิทธิส่วนบุคคล 
(หลักฐาน 3.1-7-5)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7 
ข้อ 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 
ข้อ 

บรรล ุ 7 
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7 
ข้อ 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 
ข้อ 

บรรล ุ 7 
ข้อ 

หมายเหตุ : …………………………………………………  

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
3.1-1-2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
3.1-1-3 เว็บไซตส์ านักหอสมุด (รายนามคณะกรรมการประจ าส านักฯ) 
3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556 
3.1-2-1 วิสัยทัศน์การบริหารงาน และแผนผังความเชื่อมโยงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
3.1-2-2 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 32/2554 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 
3.1-2-3 กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากรที่จดัขึ้นวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด 
3.1-2-4 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักหอสมุด e-Office 
3.1-3-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 
3.1-3-2 แบบฟอร์มและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานเทียบเป้าหมาย (รายไตรมาส) ของฝ่าย 
3.1-3-3 แบบฟอร์มและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
3.1-3-4 จดหมายข่าวจากผู้บริหารถึงบุคลากร “เล่าสู่กันฟัง... ประจ าเดือน...” 
3.1-4-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 
3.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ผู้รกัษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย และ ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง

หัวหน้างาน 
3.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักหอสมุด e-Office 
3.1-4-4 กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากรฝ่าย และรายงานการประชุมฝา่ย 
3.1-4-5 โครงการรางวัลบริการดี.. มีคุณธรรม 
3.1-4-6 กิจกรรมการแข่งขันประหยัดพลังงานระหว่างฝา่ย 
3.1-5-1 กิจกรรมการปฐมนเิทศและการนิเทศงานบุคลากรใหมส่ านักหอสมุด 
3.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
3.1-5-3 แผนพัฒนาบุคลากรและการจดัการความรูส้ านักหอสมุด 
3.1-5-4 โครงการอบรมจิตบริการ หัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ใช้บริการ” 
3.1-5-5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม” 
3.1-6-1 แผนและผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.1-6-2 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักหอสมุด e-Office 
3.1-6-3 รายงานผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บรกิาร 
3.1-6-4 รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.1-6-5 ระบบบันทึกรายงานการประชุม Dokuwiki 
3.1-6-6 โครงการวันคณุภาพส านักหอสมุด ครั้งท่ี 1 
3.1-6-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักหอสมุด e-Office 
3.1-6-8 ระเบียบการใช้ห้องสมุด และ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับการใช้

ห้องสมุด 
3.1-6-9 กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากรที่จดัขึ้นวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-6-10 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 11/2556 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2556 
3.1-6-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556  
3.1-7-1 การประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
3.1-7-2 รายงานสถานะทางการเงินของส านักหอสมุด ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
3.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556 
3.1-7-4 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 3 เมษายน 2556 
3.1-7-5 บันทึกข้อความของความอนุเคราะห์ตรวจสอบระเบียบการใช้ห้องสมุด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุดมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงานเป็นสถาบันการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ที่เน้นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักหอสมุด (หลักฐาน 3.2-1-1) ขึ้น เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการเป็นรองประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการ 
ท าหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดได้ก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลักฐาน 3.2-1-2) ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในส านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด โดย
การก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุมขึ้น (หลักฐาน 3.2-
1-3) 

 

2.  ส านักหอสมุดได้ให้ความส าคัญเรื่องความรู้ของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยแต่ละประเด็นความรู้ ส านักฯ ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อีกด้วย เพื่อให้การบริหาร
จัดการของส านักฯ บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้พัฒนามากยิ่งขึ้น  มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผน อีกทั้งก าหนดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามประเด็นทั้งที่เป็นบุคลากรส านักฯ และบุคคลภายนอก (หลักฐาน 3.2-2-1) อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“KM กับการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ” ที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการความรู้ รองศาตราจารย์ ดร. จิร
ประภา อัครบวร 

 

3. ส านักหอสมุดส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จึงได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติภายในส านักฯ ผ่าน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เช่ียวขาญเฉพาะด้าน รวมทั้ง
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและลดข้อผิดพลาด/ความล่าช้าที่อาจจะเป็นผลให้การด าเนินงานไม่ราบรื่น โดยในปี
การศึกษา 2555 ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “KM กับการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ” (หลักฐาน 3.2-3-1) 
เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและกลการการจัดการความรู้ในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” (หลักฐาน 3.2-3-2) 

 

4. ส านักหอสมุดได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้ด าเนินการผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เป็นช่องทางส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ และการเข้าถึงความรู้ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบด้านระบบฯ ได้
ด าเนินการจัดการความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หัวข้อ e-
Document หัวข้อย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลักฐาน 3.2-4-1) อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
และรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 
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5. ส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง“การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” โดยผู้มี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นบุคลากรของส านักฯ คือ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้ความรู้ 
ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้อย่างเป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติจริง เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุมเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขานุการคณะกรรมการ/คณะท างาน ผู้ร่าง/พิมพ์
หนังสือราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นการให้ความรู้เพื่อการปรับปรุงกระบวนงานการท างานที่เป็นจริง มีการ
วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ (หลักฐาน 3.2-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3  
ข้อ 

4 
ข้อ  

5  
ข้อ 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5  
ข้อ 

บรรล ุ 5  
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3  
ข้อ 

4 
ข้อ  

4 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
ข้อ 

ไม่บรรล ุ 5  
ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานตามเกณฑ์ข้อ 5 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีเพียง
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลหลังการจัดการความรู้ต่อไป 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรูส้ านักหอสมุด 
3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจดัการความรูส้ านักหอสมุด ครั้งท่ี 1/2555 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 

3.2-1-3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” 

3.2-2-1 แผนพัฒนาบุคลการและการจดัการความรู ้

3.2-3-1 โครงการและรายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “KM กับการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉรยิะ” 
3.2-3-2 กิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงาน

การประชุม” 
3.2-4-1 การจัดเก็บประเด็นความรู้ในระบบ e-office เรื่อง การเขียนหนังสอืราชการและรายงานการประชุม 
3.2-5-1 แบบเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” 

โครงการจดัการความรู้ มก. 1 KM 1 หน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมผีู้บริหารระดับสูง และตัวแทน
ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

 
 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเป็นมูลเหตุต่อ
ความเสียหายของหน่วยงาน จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด (หลักฐาน 3.1-1-1) ที่
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด เป็นประธานกรรมการ และมีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเป็นรองประธานกรรมมการ มีหัวหน้าฝ่ายทั้งทุกฝ่ายเป็นตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจหลั กของแต่ละฝ่าย
ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ตามค าสั่งดังนี้ 

- ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  

- ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง   

- เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด  

- ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินควบคุมภายในข้อ 6 ของ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของส านักหอสมุดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 
 

2. ในการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุดได้ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเพื่อการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สร้างความเสียหาย (หลักฐาน 3.3-2-1) สอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 (หลักฐาน 3.3-2-2) ซึ่ง
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) ตามภารกจิ 

- ด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจดัการ 
(การบริหาร การเงิน การบญัชี การผลิตตามภารกิจ งานบุคลากร ดา้นระบบสารสนเทศ และการพสัดุ) 

- ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาต/ิความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงหัวข้อ การป้องกันหนังสือสูญหาย และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง 2 เรื่อง คือ การป้องกันหนังสือสูญหาย (หลักฐาน 3.3-2-3) 
ซึ่งเป็นการด าเนินต่อเนื่องจากปีก่อน และการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติน้ าท่วม (หลักฐาน 3.3-2-4) 

 
3. ส านักหอสมุดได้ด าเนินการประเมินโอกาสเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า และผลกระทบของ

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  สรุปดังนี้  
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- การป้องกันหนังสือสูญหาย (หลักฐาน 3.3-3-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติน้ าท่วม (หลักฐาน 3.3-3-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ส านักหอสมุดได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ การป้องกันหนังสือสูญหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุ
ของการสูญหาย และลด/ป้องกันหนังสือสูญหายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส านักหอสมุด และน าผลจากการวิเคราะห์ประเมินที่มีความเสี่ยงและผลกระทบระดับสูงมาจัดล าดับ และด าเนินการอย่าง
เหมาะสม (หลักฐาน 3.3-4-1) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน มีผลการด าเนินงานตามแผนงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จัดการความเสี่ยงตามแผนงานท่ีก าหนด (หลักฐาน 3.3-4-2) 
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5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้บริหารส านักหอสมุดให้ความส าคัญใน
การติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนด โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานในท่ีประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย (หลักฐาน 3.3-5-1) ในกรณีที่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
จะได้หาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันถ่วงที (หลักฐาน 3.3-5-2) และก าหนดให้รายงานแผนและผลประเมินการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพื่อพิจารณาเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น (หลักฐาน 3.3-5-3) 

 

6. ผู้บริหารส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนิน
มาตรการที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ การจัดท าคู่มือความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติของส านักหอสมุด  (หลักฐาน 3.3-6-1) ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ ที่ให้ส านักหอสมุดด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดต่อไป  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6  
ข้อ 

6 
ข้อ  

6  
ข้อ 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5  
ข้อ 

บรรล ุ 5  
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6  
ข้อ 

6 
ข้อ  

6  
ข้อ 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5  
ข้อ 

บรรล ุ 5  
ข้อ 

หมายเหตุ :  ............................................................. 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งส านักหอสมุด 
3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด วนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 
3.3-2-2 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 
3.3-2-3 การบริหารความเสี่ยง “การป้องกนัหนังสือสูญหาย” 
3.3-2-4 การบริหารความเสี่ยง “การป้องกนัผลกระทบจากภยัพิบัติน้ าท่วม” 
3.3-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบ การบริหารความเสี่ยง “การป้องกันหนังสือสูญหาย” 
3.3-3-2 การประเมินโอกาสและผลกระทบ การบริหารความเสี่ยง “การป้องกันผลกระทบจากภยัพิบัติน้ าท่วม” 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง “การป้องกันหนังสือสูญหาย” (ตามแบบฟอร์ม ERM) 
3.3-4-2 รายงานผลตามแผนการบริหารความเสีย่ง “การป้องกันหนังสือสูญหาย” 
3.3-4-3 แผนบริหารความเสี่ยง “การป้องกันผลกระทบจากภยัพิบัติน้ าท่วม” 
3.3-5-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 5/2555 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 
3.3-5-2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 1/2556 ลงันท่ี 30 เมษายน 2556 
3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 1/2556 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2556 
3.3-6-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ครั้งท่ี 8/2555 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรทีม่ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบคุลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบตั ิ
 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุดมีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของการพัฒนา
หน่วยงาน (หลักฐาน 3.4-1-1) และมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยใช้วิธีการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ มีการจัดการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของบุคลากรโดยตรง 
โดยได้ส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรในกรณีการจัดอบรมภายในส านักฯ ผ่านแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อ “เรื่องที่ท่านต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม” (หลักฐาน 3.4-1-2) พร้อมนี้ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาตามสาขาวิชาชีพท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

 นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการโดยตรง ถือเป็นข้อมูล
ป้อนกลับที่มีผลลัพธ์คือ ความประทับใจหรือพึงพอใจต่อบุคลากรที่มีการให้บริการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ส านักฯ ได้จัดกิจกรรม “บริการดี มีคุณธรรม” ขึ้นเพื่อยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (หลักฐาน 3.4-1-3) 

 

2. การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของส านักหอสมุดได้ก าหนดแผนงานไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ การสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรใหม่และทดแทนบุคลากรอย่างโปร่งใส ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนด มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคลากรใหม่ (หลักฐาน 3.4-2-1) ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามกรอบ
การวิเคราะห์งาน และความรู้ความสามารถตามศักยภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (หลักฐาน 3.4-2-2) รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับต าแหน่งงาน (หลักฐาน 3.4-2-3)  มี
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน เพื่อส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร เพื่อเป็นการถ่ายทอดกระบวนการบริหารงานในฐานะของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เป็นต้น 
(หลักฐาน 3.4-2-4)   

 

3. ส านักหอสมุดได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นฟันเฟืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนส านักหอสมุดให้
ด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดให้มีกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของส านักหอสมุดในการดูแลและพัฒนาส านักฯ ให้มีผลลัพธ์การ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้สร้างขวัญและก าลังใจ ดังนี้  

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาล (หลักฐาน 3.4-3-1) สนับสนุนด้านสถานที่ใน
การออกกลังกาย “จิน กัง กง” (หลักฐาน 3.4-3-2) และกิจกรรมฟื้นฟูการนวดเพื่อสุขภาพ (หลักฐาน 3.4-3-3) 

- ด้านรางวัลการสร้างขวัญและก าลังใจ ได้แก่ เสนอช่ือบุคลากรเข้าพิจารณารางวัล “บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555”(หลักฐาน 3.4-3-4)  ผลการประเมินบุคลากร
โครงการบริการดี มีคุณธรรม  พร้อมทั้ง ท าการประชาสัมพันธ์บุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นการยอกย่องเชิดชูผ่าน
วันสถาปนาส านักหอสมุด (หลักฐาน 3.4-3-5)   

- ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมท าบุญ สรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์เทศกาลวันสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี (หลักฐาน 3.4-
3-6) 
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- ด้านศาสนา ได้แก่ โครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร “โครงการเพิ่มโอกาสชีวิตบวช
เนกขัมมะบารมี” (หลักฐาน 3.4-3-7) 

 
4. ส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการน าความรู้และทักษะที่บุคลากรได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ดู

งาน มาพัฒนาในการปฏิบัติงาน โดยให้กรอกแบบบันทึกผลการได้รับความรู้ รายงานต่อหัวหน้าฝาย และผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด (หลักฐาน 3.4-4-1)  และด้วยการรณรงค์การลดใช้กระดาษในส านักงานจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล (หลักฐาน 
3.4-4-2) ในการจัดเก็บขอ้มูลการไปอบรม สัมมนา ประชุม ของบุคลากรหน่วยงาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการสัมมนา อบรม ประชุม ต่อตนเอง ต่องานที่รับผิดชอบ และต่อหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ตนเองได้รับ และแนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เป็นการ
แลกเปลี่ยนรู้อีกทางหนึ่ง  

 

5. ส านักหอสมุด มีการสนับสนุนการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณที่บุคลากรของหน่วยงาน
ควรรู้ และการแจ้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของกฎระเบียบดังกล่าว ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่ างๆ ของหน่วยงาน เช่น 
จดหมายเวียน e-News ในระบบ e-office ภายในหน่วยงาน (หลักฐาน 3.4-5-1)  

 

6. ไม่ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

7. ส านักหอสมุดได้ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีต่อไป อาทิเช่น การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ / การเขียนรายงานการประชุม” (หลักฐาน 3.4-7-1) โครงการอบรมจิต
บริการ “สื่อสารอย่างไรจึงจะประทับใจผู้ใช้บริการ” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็น
เลิศ” (หลักฐาน 3.4-7-2) “โครงการสัมมนาบุคลากรส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2556” (หลักฐาน 3.4-7-3) จาก
ข้อเสนอแนะการประเมินผลการด าเนินการได้ให้มีการเสนอ ประเด็นต่าง ๆ เช่น หัวข้อที่ต้องการในการฝึกอบรมหรือจัดการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป และมีการขอเอกสารประกอบการบรรยาย จึงได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินดังกล่าวน ามาด าเนินการ 
ได้แก่ การน าเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดการความรู้ในหัวข้อต่างๆ น าขึ้นเผยแพร่ในระบบส านักงานอัตโนมัติ ใน
ส่วนของ e-document  (หลักฐาน 3.4-7-4) นอกจากนี้ยังได้ก าหนดหัวข้อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นเรื่องของการ
จัดการความรู้ในรอบปีต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

5 
ข้อ 

บรรล ุ 4 
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

5 
ข้อ 

บรรล ุ 4 
ข้อ 

หมายเหตุ :  ............................................. 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรและการจดัการความรูส้ านักหอสมุด 
3.4-1-2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (ความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติม) 
3.4-1-3 โครงการ บริการดี มคีุณธรรม 
3.4-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ 
3.4-2-2 มาตรฐานคุณสมบตัิแต่ละต าแหน่ง 
3.4-2-3 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
3.4-2-4 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 
3.4-3-1 แบบฟอร์มการขอรับบริการสถานพยาบาล  
3.4-3-2 กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ออกก าลังกาย จิน กัง กง  
3.4-3-3 กิจกรรมฟิ้นฟูสุขภาพ การนวดกดจุด 
3.4-3-4 การเสนอช่ือบุคลากรรบัการพิจารณา “บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555” 
3.4-3-5 ผลการประเมินโครงการบริการดี มีคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.4-3-6 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2556 
3.4-3-7 โครงการเพิ่มโอกาสชีวิตบวชเนกขัมมะบารมี 
3.4-4-1 แบบบันทึกผลการได้รับความรู ้
3.4-4-2 ระบบเก็บข้อมลูพัฒนาบุคลากร (การสรุปเนื้อหา/ประเด็นส าคัญจากการไดร้ับการพัฒนาความรู้) 
3.4-5-1 จดหมายเวียนเรื่องจรรยาบรรณ ในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office 
3.4-7-1 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้การบรรยายและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ / การเขียนรายงานการประชุม” 
3.4-7-2 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้โครงการอบรมจติ

บริการ “สื่อสารอย่างไรจึงจะประทับใจผู้ใช้บริการ” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลศิ” 

3.4-7-3 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ “โครงการ
สัมมนาบคุลากรส านักหอสมดุ ประจ าปีงบประมาณ 2556” 

3.4-7-4 เอกสาร e-document การจัดการความรู ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย   ร้อยละ 100 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

ผลการด าเนินงาน 

  ทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานเป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ถือเป็นฟันเฟืองของหน่วยงานที่ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักหอสมุดได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง เป็นการยกระดับองค์ความรู้ภายในตัวบุคคลให้แสดงศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน จึงได้มีการจัดฝึกอบรมภายในส านักฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมทั้งการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาภายนอกส านักฯ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน (หลักฐาน 3.5-1) 

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักหอสมุดมีบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ และการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการภายในประเทศ จ านวน 126 คน และมีลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน และมีบุคลากรจ านวน 2 คน ใน 123 คน 
(หลักฐาน 3.5-2) ได้เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการที่ต่างประเทศอีกด้วย (หลักฐาน 3.5-3) ซึ่งเมื่อค านวณผลการ
ด าเนินงานแล้ว พบว่าบุคลากรส านักหอสมุดได้รับการพัฒนาความรู้ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี คิดเป็น ร้อยละ 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 129 100.00 128 100 126 100.00 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

100.00 บรรล ุ 100.00 
129 128 126 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 129 100.00 128 100 126 100.00 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

100.00 บรรล ุ 100.00 
129 128 126 

หมายเหตุ :  ................................................ 
 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.5-1 ตารางสรุปการประชุมอบรม สมัมนา ดูงานของบุคลากร 
3.5-2 จ านวนบุคลากรและอตัราก าลัง ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.5-3 ระบบการจัดเก็บข้อมลูการส่งตัวไปราชการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ  7 7  5   5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

  3. มีงบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบตัิการในแตล่ะภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลูจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุด จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 (หลักฐาน 4.1-
1-1) โดยมีคณะท างานซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย บุคลากรงานคลังและ
พัสดุ และบุคลากรงานนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือวางแผน (หลักฐาน 4.1-1-2) เพื่อพิจารณาจัดท าค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน โดยการจัดท าแผนงานจะระบุแหล่งที่มา
ของรายได้ และแหล่งใช้ไปขอเงินงบประมาณ ผ่านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินได้อย่างเหมาะสม ทั้งที่เป็นงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
แผ่นดิน รวมทั้งงบอุดหนุนที่ได้จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการด้านการเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (หลักฐาน 4.1-1-3) 

 

2. ส านักหอสมุดมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการเสนอขอ
งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน (หลักฐาน 4.1-2-1) เพื่อน าไปใช้ในภารกิจตามเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบมหา
อุทกภัย ท าให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงต้องจัดหางบประมาณเพื่อบูรณาการ เยี่ยวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยในปัจจุบันและอนาคต  โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดและทีมผู้บริหารด าเนินการหาแหล่งเงินจากภายนอก
ส านักหอสมุด เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักฐาน 4.1-2-2) และมีกระบวนการวางแผนการใช้เงิน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ มีเงินทุนสะสมส าหรับการพัฒนาในอนาคต เป็นการจัดการทางการเงินที่
ตรงตามเป้าหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ (หลักฐาน 4.1-2-3) 

 

3. ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 (หลักฐาน 4.1-1-1) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานตามแต่ละภารกิจ/แต่ละแผนงาน เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในแต่ละฝ่ายงาน จัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกแผนงาน อาทิ แผนพัฒนาบุคลากร แผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริการวิชาการเพื่อสังคม ตลอดจนด าเนินการในโครงการต่างๆ  เพื่อให้สอดคลองกับยุทธ์ศาสตร์
ของส านักหอสมุด ฯลฯ (หลักฐาน 4.1-3-1) 

 

4. ส านักหอสมุดก าหนดให้ผู้รับผิดชอบทางการเงินหน่วยงาน คือ งานคลังและพัสดุ จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานเสนอต่อผู้บริหารส านักหอสมุด เป็นประจ าทุกเดือน และรายไตรมาส ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
(หลักฐาน 4.1-4-1) และ (หลักฐาน 4.1-4-2) และต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ (หลักฐาน 4.1-4-3) เพื่อให้ได้รับทราบ
สถานะทางการเงิน รายได้หลังหักรายจ่าย และเงินเหลือจ่าย ซึ่งเป็นเงินทุนสะสมส ารองจ่ายในการพัฒนาส านักฯ ในอนาคต 

 

5. จากข้อมูลรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 (หลักฐาน 4.1-5-1) ส านักหอสมุด จัด
รายงานการวิเคราะห์การเงิน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 (หลักฐาน 4.1-5-2) เพื่อน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ประเภทต่างๆ เปรียบเทียบในแต่ละงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานะการเงินและ
ความมั่นคงของส านักหอสมุดต่อเนื่อง ในการด าเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 
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ส านักหอสมุด  มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ฝ่ายเสนอ
ของบประมาณด าเนินการ (หลักฐาน 4.1-5-3) 

 

6. ส านักหอสมุดได้แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เป็นประจ าทุกวัน 
(หลักฐาน 4.1-6-1) และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Audit Committee) (หลักฐาน 4.1-6-
2) เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ได้มีผู้ตรวจสอบ
จาก ส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงาน ในวันที่ 7 
มีนาคม 2556 (หลักฐาน 4.1-6-3)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 2555 เพื่อจัดท ารายงานตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 2555 และจัดท ารายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจ าปี 2555 (เงินรายได้) (หลักฐาน 4.1-6-4) 

 

7. ผู้บริหารมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายติดตามการใช้เงินตามแผ่นจัดสรรงบประมาณ และให้งานคลังและพัสดุ จัดท า
รายงานกันเงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 ประจ าเดือน (หลักฐาน 4.1-7-1) โดยจัดท ารายงานการขอใช้เงิน (กันเงิน) เป็น
ประจ าทุกเดือน หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะด าเนินการเร่งรัดติดตามให้เป็นตามแผนที่วางไว้  และน าข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อด าเนินการของบประมาณในรอบปี
ต่อไป (หลักฐาน 4.1-7-2) และมีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เงินรายได้) ประจ าปี 2556 (หลักฐาน 4.1-7-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 
ข้อ 

บรรล ุ 7 
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 
ข้อ 

บรรล ุ 7 
ข้อ 

หมายเหตุ :  .................................... 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
4.1-1-2 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย เรื่อง การจัดท าค าของบประมาณ 
4.1-1-3 แผนค าของบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได ้
4.1-2-1 รายงานสรุปงบประมาณแผ่น และ เงินรายได้ ท่ีไดร้ับจัดสรร 
4.1-2-2 รายงานเงินอุดหนุนส านักหอสมุดจากภายนอก 
4.1-2-3 แผนการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 งปม.แผ่นดิน, งปม.รายได ้
4.1-3-1 รายงานสรุปจัดสรรงบประมาณแผ่น และ เงินรายได้ พ.ศ. 2555 
4.1-4-1 รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 ประจ าเดอืน/ไตรมาส  
4.1-4-2 รายงานงบกระทบยอด งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 ประจ าเดอืน 
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ประจ าปี 2555 
4.1-5-1 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 
4.1-5-2 รายงานการวิเคราะห์การเงิน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 
4.1-5-3 การวิเคราะห์งบประมาณ ด าเนินโครงการ 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงนิ,รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-6-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของส านักหอสมดุ 
4.1-6-3 การตรวจสอบภายในของส านักหอสมุด วันท่ี 7 มีนาคม 2556 
4.1-6-4 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ, รายงานตรวจสอบพสัด ุประจ าปี 2555 
4.1-7-1 รายงานกันเงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
4.1-7-2 ค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ.2556 
4.1-7-3 รายงานแผนการจัดซื้อครุภณัฑ์ (เงินรายได้) ประจ าปี พ.ศ.2556 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9  9 7  5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   9 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเรื่องการประกันคณุภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิตามลกัษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมินคณุภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน และจัดส่งส านักประกันคณุภาพตามก าหนดเวลา และ 3) 
การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพัฒนาคณุภาพของหนว่ยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และสง่ผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  
 

6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนับสนุนการประกันคณุภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการประกันคณุภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยดา้นการประกันคณุภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุดมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และไปเป็นไป
ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านักฯ ได้ถ่ายทอดระบบกลไกการประกันคุณภาพลงสู่ระดับฝ่าย ถือเป็น
การน าระบบฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ 
ประเมินและปรับปรุงการพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพ (หลักฐาน 5.1-1-1)  จาก
บุคลากรของแต่ละฝ่ายงาน รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพในระดับฝ่ายและส านัก เพื่อให้กระบวนการบริหาร
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในมีทิศทางการในการท างานเดียวกันอย่างมีส่วนร่วม มีผู้บริหารเป็นประธานและรองประธาน
ในคณะกรรมการเพื่อติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และมีผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกัน
คุณภาพเป็นผู้รับนโยบายการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพโดยตรง ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง (หลักฐาน 5.1-1-2)  

 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1. การประเมินคุณภาพภายในระดับ
ฝ่าย (Peer Review) เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการด าเนินงานของ 7 ฝ่ายงาน และ 2. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับส านัก เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานท้ังหมดของส านักฯ ในรอบปีนั้นๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
การตรวจประเมินคุณภาพทั้งระบฝ่ายและระดับส านักมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(หลักฐาน 5.1-1-3) เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมีการติดตามผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

2. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพภายใต้รูปแบบคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับฝ่ายและระดับส านัก ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรที่มาเป็นผู้แทนคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพ (หลักฐาน 5.1-2-1) มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การประสานงานการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในส านักฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักหอสมุด 
(หลักฐาน 5.1-2-2) เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักฯ อย่างเป็นระบบ และ
ผู้อ านวยการส านักฯ ยังได้ตระหนักถึงการบริหารงานคุณภาพ จึงได้ประกาศ “นโยบายคุณภาพ” เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของส านักหอสมุด 4 ประการ (หลักฐาน 5.1-2-3) และม  การติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานสม่ าเสมอผ่านผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ เพื่อรับทราบการด าเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักฐาน 5.1-2-4) 

 

3. นอกเหนือจากการก าหนดตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ส านักหอสมุด
ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของส านักหอสมุด ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ คือ ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ (หลักฐาน 5.1-3-1) ถือเป็นเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นทรัพยากรหลักของส านักหอสมุด และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง 
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4. ส านักหอสมุดมีแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานในการประกันคุณภาพ คือ การ
ควบคุม การติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานส านักฯ โดย
แต่ละโครงการ/กิจกรรมของส านักฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อจะได้รายงานผลโครงการ/
กิจกรรมตรงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการด าเนินงานตามแผนงานประจ าที่ปรากฎเป็นรายงานไตรมาส เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนงานต่างๆ (หลักฐาน 5.1-4-1) และเพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพตามวงจร PDCA อย่างเป็นระบบ 
ส านักฯ มีการประเมินคุณภาพ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพระดับฝ่าย (Peer Review) (หลักฐาน 5.1-4-2) เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีคุณภาพการให้บริการ และยังมีการประเมิน
คุณภาพระดับส านักฯ เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของส านักฯ โดยจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง ที่รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น (หลักฐาน 5.1-4-3) 

 

5. การด าเนินงานตามวงจร PDCA ส่งผลให้มีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่ง
ในรอบปี 2554 ส านักหอสมุดน าผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินในปีก่อน จ านวน 11 ประเด็น มา
จัดท าเป็นแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (หลักฐาน 5.1-5-1) โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เป็นผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ดังนี้ 1.ด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะส าเร็จ 8 กิจกรรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การจัดท ารายงานสรุปผลการใช้เงิน และ 2.การด าเนินกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม เช่น การจัด
กิจกรรมให้ความรู้จัดท ารายงานผลประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การพัฒนาบุคลากร และการจัดการอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ (หลักฐาน 5.1-5-2)  

 

6. ส านักหอสมุดมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
เว็บไซต์ประกันคุณภาพส านักฯ ระบบการสื่อสารภายในองค์กร e-office (หลักฐาน 5.1-6-2) ที่ประกอบด้วยระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกรายงานการประชุม Dokuwiki เป็นต้น ซึ่งบุคลากรส านักฯ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามระดับสิทธิการเข้าใช้ในแต่ละระบบ 

 

7. ส านักหอสมุดได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วยด้วย 1. บุคลากร ส านักฯ มีนโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยฝ่ายงานส่งผู้แทนของบุคลากรฝ่ายแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก และฝ่ายงานก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของฝ่าย โดยมีหัวหน้า
ฝ่ายเป็นประธานฯ คณะกรรมการฯ ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและประสานความร่วมมือของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายงานอย่างมีส่วนร่วม และ 2. ผู้รับบริการ ส านักฯ ได้ด าเนินการตามวงจร PDCA เป็นการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการให้บริการของส านักฯ สามารถสะท้อนมุมมองที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจาก
การเข้าร่วมโครงการวันคุณภาพส านักหอสมุด (หลักฐาน 5.1-7-1) และในลักษณะค าถามปลายเปิดที่สื่อถึงความต้องการและ
ข้อคิดเห็นที่อยู่นอกเหนือเพิ่มเติมจากที่ก าหนด เพื่อน าผลการประเมินนมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (หลักฐาน 5.1-7-2) 
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8. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อและ
เปลี่ยนเรียบรู้ร่วมกัน พร้อมกับการสร้างแนวปฏิบัตัที่ดีร่วมกันระหว่างสถาบันหรือหน่วยงาน ได้แก่ 

- เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด 4 วิทยาเขตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักฐาน 5.1-8-1) เพื่อให้การบริการ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

- เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน (หลักฐาน 5.1-8-2) มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (หลักฐาน 5.1-8-3) โดยมีผล
การด าเนินงานด้านการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของแต่
ละสถาบันร่ วมกัน ที่ประกอบด้ วย ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

9. ส านักหอสมุดได้พัฒนานวัตกรรมด้านงานประกันคุณภาพเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการท างานและหน่วยงานซึ่ง
นับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ www.lib.ku.ac.th/qa โดยใช้เทคโนโลยี WEB Joomla 2.0 
(หลักฐาน 5.1-9-1) 

- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับฝ่ายในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความสะดวกและรวดเร็วในกา รจัดท า / 
การประเมิน / การรายงานผล และช่วยประหยัดงบประมาณค่าถ่ายเอกสารเป็นจ านวนมาก  

- การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า การใช้ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท า
แผนงานในระดับฝ่าย มีเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดสู่บุคลากร มีการรายงานผลทุก 3 เดือน มีการ
ประเมินผลโครงการ / กิจกรรม โดยมีรูปแบบการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- ส านักหอสมุด ได้มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุรภาพภายในให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพในการน าไปปรับใช้ได้อย่างมีคุ ณภาพ ได้แก่ 
บุคลากรจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (หลักฐาน 5.1-9-2) และ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน (หลักฐาน 5.1-9-3) 

- งานวิ จั ยสถาบัน  เ รื่ อ ง  “การมี ส่ วนร่ วม ในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากร  ส านั กหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  ส านักฯ ได้จัดท างานวิจัยช้ินนี้ข ึ้น โดยพัฒนางานวิจัยต้นแบบจากเครือข่ายประกันคุ
รภาพระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในงานประกันคุณภาพในเชิงประจักษ์ พร้อมทั้งการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพอย่างมีส่วนร่วม (หลักฐาน 5.1-9-4)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 8  
ข้อ 

9  
ข้อ 

9 
ข้อ 

4.00  
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

9  
ข้อ 

บรรล ุ 9  
ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 8  
ข้อ 

9  
ข้อ 

9 
ข้อ 

4.00  
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4.00  
คะแนน 

9  
ข้อ 

บรรล ุ 9  
ข้อ 

หมายเหตุ :   
- จากการตรวจเอกสารพบว่าหลักฐานข้อ 3 ของตัวบ่งช้ี 5.1 (5.3-3-1) เป็นเอกสารแสดงตัวบ่งช้ีที่ก าหนดเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจหลักของส านักหอสมุดตรงตามเกณฑ์มาตรฐานส่วนแรกคือก าหนดตัวช้ีวัด  "ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ" แต่เกณฑ์มาตรฐานก าหนดให้ ตัวบ่งช้ีนี้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่พบ
เอกสารแสดงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบ ในขณะที่มีการระบุยุทธศาสตร์
ส านักหอสมุดที่ 1 เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหน้า 45 ของเล่ม sar ในทางปฏิบัติที่จะช่วย
ให้เอกสารหลักฐานตรงกับการด าเนินงานคือ ปรับแก้ตัวช้ีวัดที่ระบุเพิ่มเติมในองค์ประกอบที่  5  เป็นตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร์ที่  1 ของส านักหอสมุด 

- ยังไม่แสดงให้เห็นว่าการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานแล้วส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี เพียงแต่แสดงหลักฐานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเท่าน้ัน 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพภายในส านักหอสมุด 
5.1-1-2 แผนงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในส านักหอสมดุ 
5.1-1-3 หนังสือเชิญ และ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักหอสมุด 
5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพภายในส านักหอสมุด 
5.1-2-2 คู่มืองานประกันคณุภาพการศึกษาภายในส านักหอสมดุ 
5.1-2-3 นโยบายคณุภาพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในส านักหอสมุด 
5.1-3-1 (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม) ระดับความส าเรจ็ของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
5.1-4-1 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 
5.1-4-2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555 
5.1-4-3 แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน สปค 01  สปค 02 
5.1-5-2 โครงการอบรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
5.1-6-1 ระบบการสื่อสารภายในองค์กร e-Office 
5.1-7-1 โครงการและรายงานผลโครงการวันคุณภาพส านักหอสมุด ครั้งท่ี 1 
5.1-7-2 แบบส ารวจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
5.1-8-1 รายงานการประชุมเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต 
5.1-8-2 พิธีลงนามและรายงานการประชุมเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างห้องสมดุ 5 สถาบัน ครั้ง

ที่ 1/2555 วันที่ 28 กันยายน 2555 
5.1-8-3 เอกสารและรายงานการประชุมผูบ้ริหารและคณะท างานเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษาระหว่าง

ห้องสมุด 5 สถาบัน 
5.1-9-1 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคณุภาพ www.lib.ku.ac.th/qa 
5.1-9-2 การเข้าเยีย่มชม ดูงานจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
5.1-9-3 เอกสารขอศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
5.1-9-4 งานวิจัยสถาบัน “การมสี่วนร่วมในการประกันคณุภาพภายในของบคุลากรส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” 
 

http://www.lib.ku.ac.th/qa
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  
 

1. การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  

  
 

2. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ 80 ของจ านวนการจัดหาในรอบปี  

  
 

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล  

  
 

4. มีการตดิตามและประเมินผล  

  
 

5. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมลูอย่างสม่ าเสมอ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ด้วยส านักหอสมุดเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุด ส านักฯ จึง ได้จัดให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการใช้ช่องทางการเสนอทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมุด (หลักฐาน 5.2-1-1) ได้แก่ 1) แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณจุดบริการต่างๆ ในส านักหอสมุด 
2) เสนอซื้อทรัพยากรใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด www.lib.ku.ac.th 3) บันทึกข้อความเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
โดยอาจารย์และบุคลากร เพื่อจัดหารทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของการจัดกิจกรรม ส านักหอสมุดได้จัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง โดยได้จัดกิจกรรม You 
pick … We buy (หลักฐาน 5.2-1-2) กิจกรรมงานแสดงหนังสือวิชาการ (หลักฐาน 5.2-1-3) และกิจกรรมมหกรรมหนังสือและ
สื่อการศึกษา (หลักฐาน 5.2-1-4) 

 นอกจากน้ี ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ได้จัดท า
แบบสอบถามเกี่ ยวกับความต้องการมีส่ วนร่ วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของผู้ ใ ช้บริการ  ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขึ้น (หลักฐาน 5.2-1-5) เพื่อที่จะได้ก าหนดรูปแบบการคัดเลือกและการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด  

 

2. ส านักหอสมุดมีสามารถในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 93.39 ของ
จ านวนการจัดหา (หลักฐาน 5.2-1) 

 

3. มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนหนังสือ/ตัวเล่มหนังสือก่อนน าหนังสือออกให้บริการโดยระบุ
ผู้รับผิดชอบ/หน้าท่ี ในเขตข้อมูล 999 (หลักฐาน 5.2-1) 

 

4. ส านักหอสมุดติดตามการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยแบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (หลักฐาน 5.2-4-1) ที่แสดงประเภททรัพยากร จ านวน ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันเดือนปี และ
ผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลการด าเนินงาน ด้วยแบบบันทึกความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งจะแสดงประเภท
ทรัพยากร รายการผิดพลาด เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (หลักฐาน 5.2-4-2)  

 

5. ส านักหอสมุด มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุง
หลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานการลงรายการ MARC21 ได้แก่ การแก้ไขการลงรายการเขตข้อมูล 043 และการ
เพิ่มเติมเขตข้อมูล 008 ส าหรับระเบียนบรรณานุกรมที่ยังไม่มีเขตข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรองรับการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Thailand Union Catalog) ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายงานการประชุมฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี 9/2555 วันอังคารที ่27 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อรับทราบ  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.2 3 ข้อ ... ข้อ 3 คะแนน 3. คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  .................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แบบฟอร์มการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ 
5.2-1-2 กิจกรรม You pick We buy 
5.2-1-3 กิจกรรมงานแสดงหนังสือวิชาการ 
5.2-1-4 งานมหกรรมหนังสือลสื่อการศึกษา 
5.2-1-5 รายงานผลความต้องการมสี่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
5.2-2-1 ผลการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
5.2-3-1 ตัวอย่างระเบยีนบรรณานุกรมที่ไดร้ับการตรวจสอบความถูกต้อง 
5.2-4-1 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
5.2-4-2 แบบบันทึกความผิดพลาดของข้อมูล 
5.2-5-1 รายงานการประชุมฝ่ายจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ส านักหอสมุด มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 0.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ  5 4   4   4.00 0.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลมุการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง
กัน 

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จดัท ามาตรฐานและจดัท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผูร้ับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็น
ต้น 

  5.  มีการก ากับตดิตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักหอสมุด มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่มีความส าคัญต่อภารกิจ 
โดยผู้บริหารได้ให้ความส าคัญที่สนับสนุนให้กระบวนงานของส านักฯ มีการทบทวนกระบวนงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายของส านักฯ และมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกันในการท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย (หลักฐาน 6.1-1-1) มีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายงาน เพื่อท าการวิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 
(หลักฐาน 6.1-1-2) ในการจัดคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

2. ส านักหอสมุด ด าเนินการมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของการให้บริการวิชาการในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้รับบริการ  ซึ่งจัดให้มีการรับฟัง
เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการที่ให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงทัศนคติที่มีต่อการให้บริการ และน าไปต่อยอดโดยอาศัยการจัดท าหรือ
ทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Progress) ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง ส านักฯ จึงมีนโยบายให้ฝ่ายงานจัดท าหรือทบทวนงานกระบวนการหลักในการ
ให้บริการ สรุปผลการด าเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนงานหลักในการน า WorldCat 
Collection Analysis และ Connexion Service มาใช้ในการปฏิบัติงาน (6.1-2-1) และได้มีการจัดอบรมเรื่อง 
Connexion Services Training ให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่รับผิดชอบในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล
ระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดเพื่อน าเข้าสู่ฐานข้อมูล OCLC WorldCat ของฝ่ายจัดการฯ 
(6.1-2-2) และให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของส านักหอสมุด และห้องสมุดสาขา (6.1-2-3) และมีการ
ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพื่อน าเข้าสู่ฐานข้อมูล 
OCLC WorldCat (6.1.2-4) 

ฝ่ายสารสนเทศ จากการทบทวนกระบวนงานของแผนการด าเนินงานของฝ่ายสารสนเทศ พบว่า การจัดการ
หนังสือเพื่อพัฒนาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในงานพัฒนาฐานข้อมูล และการด าเนินงานผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Buffalo Bulletin นั้น พบว่า บางขั้นตอนมีความซ้ าซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการมาก ท าให้การด าเนินงานมีความ
ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ จึงได้ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาระบบในการจัดการหนังสือ และการผลิตวารสารฯ เพื่อลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (หลักฐาน 6.1-2-5 และ 6.1-2-6) 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดท ากระบวนการด าเนินงานทางด้านการบริการสื่อการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ (หลักฐาน 6.1-2-7)  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนกระบวนงานของฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดท า
ข้อก าหนดการด าเนินการให้บริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเว็บไซต์ (หลักฐาน 6.1-2-8) พิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยง (หลักฐาน 6.1-2-9) พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมทั้ ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบ (หลักฐาน 6.1-2-10) 

ส านักงานเลขานุการ มีการส ารวจและประมาณความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ปลายปี 2554 และจัดท า
รายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซใความเสียหายให้
สามารถกลับมาให้บริการได้ดีดังเดิม (หลักฐาน 6.1-2-11) 
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ฝ่ายบริการ มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานหลักต่างๆ อาทิเช่น คู่มือปฏิบัติงานบริการประตูทางเข้าออก คู่มือ
ปฏิบัติการยืมคืน คู่มือปฏิบัติงานบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ยังไม่มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากข้อมูลให้บริการยัง
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน แต่ได้มีข้อตกลงร่วมกันของฝ่ายในการจัดท าคู่มือการมช้บริการห้องสมุด เพื่อแก้ไขข้อมูลเนื้อหา
เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (หลักฐาน 6.1-2-12)  

ฝ่ายหอจดหมายเหตุ มีการทบทวนระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุต่างๆ จึงได้มีการจัดประชุมเครือข่ายหอ
จดหมายเหตุระหว่าง 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและมาตรฐาน
เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อร่วมก าหนดแนวทางการจะดการระบบฯ ในทิศทางเดียวกัน (หลักฐาน 6.1-2-13) 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระดับส านัก จ านวน 3 เรื่อง คือ 

1. การลดข้อผิดพลาดของงานเอกสาร (Zero error) (หลักฐาน 6.1-2-14) 
  การปรับปรุงกระบวนงานเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ การตรวจทาน และการอนุมัติ สามารถลด
ขั้นตอน และลดข้อผิดพลาดจาก ร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 10 

2. การลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและบริการสื่อดิจิทัล (หลักฐาน 6.1-2-15) 
การปรับปรุงกระบวนงานบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล โดยการก าหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัล การก าหนด

นโยบายและแนวทางการด าเนินการตามาตรฐาน รวมทั้งการจัดท าคู่มือมาตรฐานสื่อดิจิทัล ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์  ช่วยให้การจัดการเอกสารดิจิทัลของส านักหอสมุด เป็นระบบ มีระเบียบ ค้นหาง่าย ได้
มาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อน และลดความเสี่ยงท่ีข้อมูลจะถูกทับซ้อนหรือสูญหาย  

3. การปรับปรุงกระบวนงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (หลักฐาน 6.1-2-16) 
ส านักหอสมุด ได้ปรับปรุงกระบวนงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ท าให้ข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ได้รับการพิจารณาด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด และผู้บริหารรับทราบปัญหา
ภายในเวลา 1 สัปดาห์ และมีการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้
ปัญหาและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการได้รับการพิจารณาเร็วข้ึนจากเดิมซึ่งก าหนดเวลาไม่แน่นอน เป็น 1 สัปดาห์ 

 

3. ส านักหอสมุดได้จัดท าและทบทวนข้อก าหนดของการบวนการให้บริการที่เกิดจากความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ โดยการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักฯ มีประสิทธิภาพและก่อให้เปิด
ประสิทธิผลต่อผู้รับบริการสูงสุด ประกอบด้วย (หลักฐาน 6.1-3-1) ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน WorldCat Connexion 
Service (Getting Started with OCLC Connexion Client : OCLC Connexion Client Guides) มาช่วยในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการน าขอ้มูลเข้าสู่ฐานข้อมูล OCLC WorldCat (หลักฐาน 6.1-3-2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของการก าหนดเลข
รหัสเอกสารจดหมายเหตุขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการด าเนินงานกับระบบจดหมายเหตุที่ได้เริ่มพัฒนาขึ้น  (หลักฐาน 6.1-3-3) 
กระบวนการลดข้อผิดพลาดของงานเอกสาร (Zero error) (หลักฐาน 6.1-2-14) กระบวนการลดความผิดพลาดในการจัดเก็บ
และบริการสื่อดิจิทัล (หลักฐาน 6.1-2-15) การปรับปรุงกระบวนงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (หลักฐาน 6.1-2-16) 
เป็นต้น 

 

4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการปฎิบัติงาน ลดข้อร้องเรียนที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่ลดลง และลดค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือจากภาระงานที่ก าหนด กระบวนการท างานของส านักฯ มีการทบทวนข้อก าหนดตามคู่มือการ
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ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อหวังผลลัพธ์ด้าน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักฯ อาทิ กระบวนการลดข้อผิดพลาดของงานเอกสาร (Zero error) (หลักฐาน 6.1-2-
14) กระบวนการลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและบริการสื่อดิจิทัล (หลักฐาน 6.1-2-15) การปรับปรุงกระบวนงานรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (หลักฐาน 6.1-2-16) 

 

5. ส านักหอสมุดมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยยึดแนวปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA และให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้
มีการจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
ข้อ 

ไม่บรรล ุ 5 
ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และระบเุหตผุลในกรณีที่มผีลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
ข้อ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
ข้อ 

ไม่บรรล ุ 5 
ข้อ 

หมายเหตุ :  .............................................................................. 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 เอกสารแสดงแผนภาพกระบวนการต่างๆ 
6.1-1-2 รายงานการประชุมผู้บริหารและหวัหน้าฝ่าย ประเด็นการทบทวนคู่มอืปฏิบัติงาน 
6.1-2-1 บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 0513.13502/0177 เรื่อง ขอซื้อ/ค่าฐานข้อมูล (Connexion Service) ลง

วันท่ี 13 มีนาคม 2556 
6.1-2-2 จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ถึงบรรณารักษ์และผู้ปฏิบตัิงานห้องสมุดทีร่บัผิดชอบให้เข้าร่วมการอบรมตาม

จดหมายเชิญ เรื่อง ขอเชิญอบรม Connexion Services Training และมาตรฐานการลงรายการ
สารสนเทศสื่อดิจิทัลตามรูปแบบ RDA (Resource Description and Access) ในระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.1-2-3 บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 0513.135/1139 เรื่อง ขอเชิญอบรม Connexion Services Training 
และมาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทลัตามรูปแบบ RDA (Resource Description and 
Access) ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

6.1-2-4 ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือท่ีไดม้ีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่ฐานข้อมูล OCLC WorldCat  
6.1-2-5 Work Flow การด าเนินงานจัดการหนังสือฝ่ายสารสนเทศ 
6.1-2-6 Work Flow การผลติวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ Buffalo Bulletin ตามกระบวนการเดมิ 
6.1-2-7 ปรับปรุงกระบวนการบริการสื่อการศึกษา 
6.1-2-8 ข้อก าหนดการด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องของระบบห้องสมดุอัตโนมัติและเว็บไซต์ของ

ส านักหอสมุด 
6.1-2-9 รายงานการประชุมฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 
6.1-2-10 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง เรื่อง การให้บริการอย่างต่อเนื่องของระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเว็บไซต์

ส านักหอสมุด 
6.1-2-11 บันทึกเสนอโครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักหอสมุด 
6.1-2-12 รายงานการประชุมบรรณรารักษ์/นักเอกสารสนเทศฝ่ายบริการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 16 มีนาคม 55 
6.1-2-13 รายงานการประชุมเครือข่ายหอจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต ครั้งท่ี 1/2555 
6.1-2-14 กระบวนการลดข้อผดิพลาดของงานเอกสาร (Zero error)  
6.1-2-15 กระบวนการลดความผดิพลาดในการจัดเก็บและบริการสื่อดิจิทลั  
6.1-2-16 การปรับปรุงกระบวนงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงานภายหลังจากการทบทวนและปรับปรุง 
6.1-3-2  จดหมายอเิล็กทรอนิกส์แจ้งผูร้ับผดิชอบ WorldCat Collection Analysis ในระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
6.1-3-3 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานทางด้านจดหมายเหต ุ
6.1-4-1 รายงานเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร (โครงการรางวัลคณุภาพการให้บริการ 

มก. ครั้งท่ี 5) 
6.1-4-2 รายงานผลการด าเนินงานเพื่อร่วมประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจ าปี

งบประมาณ 2554 กระบวนงาน Kulib Theater Service ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(อ้างอิง 2.2-2-1) 



167 

 

 

  



 

167 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพการสนับสนนุตามพันธกจิทั้ง 4 ด้าน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักหอสมุด พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของ มก. จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดประเมินดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.70 4.69 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5   
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.56 4.33 4.70 4.69 4.62 4.45   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี   
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักหอสมุด 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  

 จุดแข็ง 
1. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

เกิดจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ เป็นผลให้การด าเนินของส านักหอสมุด
ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีการประกาศนโยบายคุณภาพ ส านักหอสมุด เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของส านักหอสมุดตามระบบ
บริหารงานคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง   

3. มีการถ่ายทอดแผนและผลการด าเนินงานให้บุคลากรส านักฯ รับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีตรงกันและสร้างการยอมรับร่วมกัน 

  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   -  
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน เสนอผู้บริหารตามช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่การปรับแผนท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้ง
ระดับส านักหอสมุด และระดับฝ่าย 

  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ ก่อน

การจัดท าแผนในรอบปีต่อไป 
  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน ผ่านผู้บริหารในแต่ละล าดับขั้น คือ หัวหน้าฝ่าย และ

ผู้อ านวยการ 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  

 จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศและคลังความรู้ ในรูปสิ่งพิมพ์และอิ เล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการที่หลากหลายและ

ทันสมัย เช่น e-Books, e-Journals, Reference Database 
2. มีการพัฒนางานบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อการให้บริการ เช่น บริการให้ยืมหนังสือด้วยตนเอง  บริการยืม Laptop บริการห้อง
ศึกษาด้วยตนเอง (Self study room) บริการ Internet, บริการสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ eBook และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

3. เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และมีบทบาทเป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมหลากหลายฐานข้อมูล  

4. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการ/กิจกรรมทุกประเภท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

5. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ผา่นแบบส ารวจ
ความต้องการในโครงการ/กจิกรรมต่างๆ 

6. มีการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพบริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อสร้างพื้นที่ทางสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และ
มิติการส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบให้แก่ผู้รับบริการ อาทิ ห้องสมุด Eco Library และห้องสมุดในสวน เป็นต้น 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการแสดงออกเชิงประจักษ์ 

  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรน าผลการประเมินทุกโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินงาน พร้อมท้ังสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาหาแนวทางการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม 
   

 จุดที่ควรพัฒนา 
   -  
  

 ข้อเสนอแนะ 
   -  
  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และมีการออกแบบส ารวจประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของส านักหอสมุด เป็นผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการพัฒนาด้านกายภาพ อาคารสถานท่ี ท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาห้องสมุด KU 

Eco Library ซึ่งเป็นห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดในสวนเพื่อให้บริการแบบประหยัด
พลังงาน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
  

  จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบทุ่มเทบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารทกุระดับ บริหารงานตามหลักธรรมภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
3. บุคลากรส านักหอสมุดมีจิตบริการ เป็นผลให้การบริการมีคุณภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการของ

ส านักฯ อยู่ในระดับดี 
4. มีการก าหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
5. มีการส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  

  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีการประเมินผลความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร 
2. ควรมีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวช้ีวั ด

ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับสายวิชาชีพอย่างแท้จริง 
   

 จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน 
2. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร  
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบคุลากรและการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถรองรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน โดยก าหนด

รายละเอียดของแหล่งรายได้และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในรอบปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานเสนอต่อผู้บริหารส านักหอสมุด และคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 
1. มีการสร้างเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพกับห้องสมุดวิทยาเขตภายในมหาวิทยาลัย และห้องสมุด

มหาวิทยาลัยต่างสถาบัน เพื่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ และงานตามภารกิจ 
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลงานประกันคุณภาพ ลดขั้นตอนและสามารถเผยแพร่

ให้กับบุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูล 
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในรูปแบบของ

คณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพ  
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในด้านงานประกันคุณภาพให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. การมีเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนางานด้าน

ประกันคุณภาพและงานตามภารกิจ 
 



 

174 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  

  จุดแข็ง 
1. มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
2. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน และจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ

พิจารณาเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

  
 



บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักหอสมุด ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26-27 
กรกฏาคม 2555 นั้น ส านักหอสมุด ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดย
มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลความส าเร็จตามแผนให้กับบุคลากร เพื่อจัดท ารายงาน
ประเมินผลฯ ตามแผนงานของฝ่าย  

2. ระบบการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดยังไม่เป็นตามวงจร PDCA ที่ครบถ้วน คือ การก าหนดแนวทาง
ประเมินผลการน าความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการพัฒนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3. การทบทวนพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธ์ิผล โดยเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายงาน

ในส านักหอสมุด 

  รายละเอียดดังนี ้



4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านกัหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2554    รายงาน ณ วันที่ 17  กันยายน 2555 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
1. การติดตามประเมินผลของส านักฯ ยังไม่
ชัดเจน ได้แก่ การประเมินผลตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ การประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลและวิเคราะหค์วามส าเร็จ
ของการบริหารงบประมาณ การประเมินผล
ความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน  

ส านักหอสมุดมรีายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผน แต่ไมไ่ด้
ประเมินผลและ
วิเคราะหค์วามส าเรจ็
ของแผน 

สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประเมินผล เพื่อให้
สามารถน าผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลความส าเร็จตาม
แผน 
2.จัดท ารายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนปีงบประมาณ 
2555 
3.จัดท ารายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนปีงบประมาณ 
2556 

1.ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 
 
 
2.มีรายงานประเมินผล 
ตามแผนประจ าปี 2555 
จ านวน 1 ฉบับ 
3.มีรายงานประเมินผล 
ตามแผนประจ าปี 2556 
จ านวน 2 ฉบับ 

- 1.กันยายน 2555 
 
2.ตุลาคม 2555 
 
3.มีนาคม 2556 
และ กันยายน 
2556 

1.ผู้บริหาร และ
หัวหน้าฝ่าย 
2.ประธานคณะ
กรรมการฯ 
3.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
4.นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

2. การส ารวจความต้องการผู้ใช้บริการควร
มีระบบที่ชัดเจน เช่น มีแผนการส ารวจ มี
กลุ่มเป้าหมายทีร่ะบุจ านวนและความ
เกี่ยวข้องที่ยอมรับได้ มีนัยส าคัญ รูปแบบ
การส ารวจ การวิเคราะห์ผล และน าผลไป
วางแผนที่ทวนสอบกลับได้ว่ามาจากการ
ส ารวจความต้องการ โดยอาจปรับระบบท่ี
ก าหนดไว้ให้เข้ากับงาน/กิจกรรมของแต่ละ
ฝ่าย แต่ยังมรีูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งส านัก 

ส านักหอสมุดไม่มี
แผนการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างเป็นระบบและ
รูปธรรม 

จัดประชมุผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวาง
แผนการส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการประจ าป ี 

1.จัดท าแผนการส ารวจความ
ต้องการฯ ประจ าป ี
2.ก าหนดรูปแบบ/ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการฯ   
3.วิเคราะหผ์ลส ารวจฯ เพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
5.ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
6.จัดงานวันคุณภาพส านักหอสมุด 

มีแผนการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
ประจ าป ี

- 1.กันยายน 2555 
2. - 4. 
ตุลาคม –ธันวาคม 
2555 
 
5.มกราคม 2556 
6.กุมภาพันธ์ 
2556 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้า
โครงการ 
 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. ควรก าหนดนโยบายคณุภาพของ
ส านักหอสมุดให้ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของการปรบัปรุงงาน
ที่เป็นผลมาจากการประกันคุณภาพภายใน 
 

ส านักหอสมุดไม่ได้
ก าหนดนโยบาย
คุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดนโยบาย
คุณภาพของ
ส านักหอสมุด  

1.ก าหนดนโยบายคุณภาพ
ส านักหอสมุด 
2.ด าเนินงานพร้อมตดิตาม
ประเมินผล 

มีนโยบายคุณภาพของ
ส านักหอสมุด 

- กันยายน 2555 ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานควร
จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ มิ เช่นนั้นจะ
น าไปแก้ไขปรับปรุงแผนฯ ไม่ได้ เนื่องจากไม่
ทราบสาเหตุของการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
อย่างชัดเจน  

ส านักหอสมุดได้ปรับ
แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการด าเนินงาน โดย
ให้ผู้รับผิดชอบระบุ
สาเหตุของการ
ด าเนินงานท่ีไม่บรรลุผล
ตามแผน เพื่อน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการ
วางแผนต่อไป 

- - - - มกราคม 2555 ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้า
โครงการ และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. ขาดเอกสาร
แผนการปฏิบัติงาน
บริการในภาพรวมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ  

 ส านักหอสมุดไม่มี
แผนงานจัดการบริการ 
ที่มาจากการวิเคราะห์
ผลส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
วิเคราะหผ์ลส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1.จัดท าแผนงานการจดัการบริการ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
2.ด าเนินงานพร้อมตดิตาม
ประเมินผล 

มีแผนงานการจดัการ
บริการ ท่ีมาจากการ
วิเคราะหผ์ลส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

- ตุลาคม –ธันวาคม 
2555 
 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการยังมี
ความแตกต่างกันไป
ตามงานของแต่ละ
ฝ่าย ท าให้ข้อมูลมี
ความแตกต่างกัน 

 

การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการควรมี
ระบบท่ีชัดเจน โดย
อาจปรับระบบท่ี
ก าหนดไว้ให้เข้ากับ
งาน/กิจกรรมของแต่
ละฝา่ย แต่ยังมี
รูปแบบที่ใกล้เคียง
กันท้ังส านัก 

ส านักหอสมุดไม่มี
แผนการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างเป็นระบบและ
รูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวาง
แผนการส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการประจ าป ี 

1.จัดท าแผนการส ารวจความ
ต้องการฯ ประจ าป ี
2.ก าหนดรูปแบบ/ส ารวจความ
ต้องการฯ   
3.วิเคราะหผ์ลส ารวจฯ เพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
5.ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
6.จัดงานวันคุณภาพส านักฯ 
 
 

มีแผนการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
ประจ าป ี

- 1.กันยายน 2555 
2. - 4. 
ตุลาคม –ธันวาคม 
2555 
 
5.มกราคม 2556 
6.กุมภาพันธ์ 
2556 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้า
โครงการ 
 

 ควรน าผลการส ารวจ
มาวิเคราะห์หา
สาเหตุของค่าเฉลี่ยที่
ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา  
ดังนั้น เสนอให้มีการ
ค้นหาวิธีการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย
ที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
 
 

ส านักหอสมุดไม่ได้
วิเคราะหห์าสาเหตุของ
ผลส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ของส านักหอสมุด ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยลดลงจากปี
ก่อน (จากค่าเฉลี่ย 
4.04 ลดลงเป็น 3.94) 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับทราบข้อมลู
รายงานผลการ
วิเคราะห์ ที่น าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงาน  

จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบผลส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุด เสนอต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

มีรายงานผลการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบผลส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
ส านักหอสมุด 

- กันยายน 2555 ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ควรพัฒนาแนวคิด
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือประกัน
คุณภาพห้องสมุด
อุดมศึกษาในระดับ
ส่วนกลาง และมีการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

ส านักหอสมุดก าลัง
ด าเนินการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ประกันคณุภาพ
ห้องสมุด กับห้องสมดุ
อุดมศึกษา 5 สถาบัน 
(มศว./มธ./นิด้า/ศรี
ปทุม/มก.) 
 

- จัดกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือประกันคุณภาพ 

มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ปีละ 1 กิจกรรม 

- กันยายน 2555 – 
สิงหาคม  2556 

ผู้บริหาร และ 
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ระบบการพัฒนาบคุลากรส านักหอสมุดยังไม่
เป็นตามวงจร PDCA ที่ครบถ้วน นอกจากน้ี
ระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตังิานยัง
ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน และยังไม่มกีาร
ประเมินความส าเรจ็ของแผนพัฒนา
บุคลากรและน าผลไปปรับปรุงแผน 

ส านักหอสมุดไม่มี
แผนพฒันาบุคลากรที่
เป็นรูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2.ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
3.ติดตามผลการด าเนินงาน 
4.รายงานผลการด าเนินงาน 
5.วิเคราะห์ประเมินผลตามแผน 
6.ก าหนดแนวทางประเมินผลการ
น าความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจากการ
พัฒนามาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ใช้
เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน 

- ตุลาคม 2555 –  
กันยายน 2556 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ควรมีการประเมินผล และวิเคราะห์
ความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ ท่ี
ส่งผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 

ส านักหอสมุดไม่มีการ
วิเคราะห์ และ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของการบริหาร
งบประมาณฯ 

วิเคราะห์ และ
ประเมินผล
ความส าเร็จของการ
บริหารงบประมาณฯ 

จัดท ารายงานประเมินผลการ
วิเคราะหค์วามส าเรจ็ของการ
บริหารงบประมาณ ต่อการบริหาร
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 
 

มีรายงานผลประเมินผล
ความส าเร็จของการ
บริหารงบประมาณ 

- กันยายน –ตุลาคม 
2555 

1.ผู้บริหาร และ
หัวหน้าฝ่าย 
2.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
3.นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ควรน าผลการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและเพื่อพัฒนาส านักหอสมุดตาม
แผนพัฒนาท่ีก าหนดอย่างชัดเจน 

ส านักหอสมุดน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
มาทบทวนและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนและ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ี ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานตามหลัก
วงจร PDCA  

1.วางแผนงานประกันคณุภาพและ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
2.พัฒนาการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ี 
3.ปรับปรุงการด าเนินงาน 
4.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2555 
ไม่น้อยกว่า 4.27 

- กันยายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

2. ควรด าเนินการปรับปรุงประเด็นท่ียังเป็น
จุดควรพัฒนาส าหรับระบบการประกัน
คุณภาพ ได้แก่ มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
ในระบบประกันคุณภาพที่ท าให้บุคลากร
เห็นประโยชน์จากการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคณุภาพ และควรก าหนดนโยบาย
คุณภาพที่ชัดเจน 

ส านักหอสมุดไม่ได้
ก าหนดนโยบาย
คุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดนโยบาย
คุณภาพของ
ส านักหอสมุด  

1.ก าหนดนโยบายคุณภาพ
ส านักหอสมุด 
2.ด าเนินงานพร้อมตดิตาม
ประเมินผล 
 

1. มีนโยบายคณุภาพของ
ส านักหอสมุด 
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพให้กับบุคลากร 

- ๑.กันยายน 2555  
๒.ตลุาคม 2555 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย 
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน และ
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
ควรมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรบัปรุง
เสนอต่อผูม้ีอ านาจเพื่อให้พิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนด
กระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น ควรพฒันาระบบ
ด าเนินงาน การจดัท าแผน การปรบัปรุงงาน
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงทุกฝ่ายใน
ส านักหอสมุดเป็นภาพรวมเดียวกนัเพื่อ
เป้าประสงค์เดยีวกันในรอบหนึ่งป ี

ส านักหอสมุดไม่มีการ
ก าหนดให้บุคลากร
ทบทวนกระบวนงานท่ี
รับผิดชอบ เสมือนงาน
ประจ าที่จะต้อง
ด าเนินการ และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ก าหนดแผนงานและ
ปฏิทินการทบทวน
กระบวนงาน 

1.ทบทวนกระบวนงานของแต่ละ
ฝ่าย/กจิกรรม 
2.พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
3.จัดท าคู่มือการด าเนินงานท่ี
เชื่อมโยงกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.รายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
 

1.ทุกฝ่ายงานมีการ
ทบทวนกระบวนงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
๒.มีกระบวนการที่ทบทวน
อย่างน้อย ๗ เรื่อง 

- กันยายน – 
ธันวาคม 2555 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 



4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554  รายงาน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
1. การติดตามประเมินผลของส านักฯ ยังไม่ชัดเจน 

ได้แก่ การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร การประเมินผลและวิเคราะห์

ความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ การ

ประเมินผลความส าเร็จของการปรบัปรุง

กระบวนการด าเนินงาน  

ส านักหอสมุดมรีายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผน แต่ไม่ได้ประเมินผล
และวิเคราะหค์วามส าเรจ็
ของแผน 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประเมินผล 
เพื่อให้สามารถน าผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลความส าเร็จตาม
แผน 
2.จัดท ารายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามแผน
ปีงบประมาณ 2555 
3.จัดท ารายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนปี 2556 

1 80 - 1.ผู้บริหาร และ
หัวหน้าฝ่าย 
2.ประธานคณะ
กรรมการฯ 
3.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
4.นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

2. การส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการควรมี
ระบบท่ีชัดเจน เช่น มีแผนการส ารวจ มี
กลุ่มเป้าหมายทีร่ะบุจ านวนและความเกี่ยวข้องที่
ยอมรับได้และมีนัยส าคญั รูปแบบการส ารวจ การ
วิเคราะหผ์ล และการน าผลไปวางแผนที่ทวนสอบ
กลับได้วา่มาจากการส ารวจความต้องการ โดยอาจ
ปรับระบบที่ก าหนดไว้ใหเ้ข้ากับงาน/กิจกรรมของ
แต่ละฝ่าย แตย่ังมีรูปแบบท่ีใกลเ้คยีงกันท้ังส านัก 
 

ส านักหอสมุดไม่มีแผนการ
ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ
และรูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนการส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการประจ าป ี 

1.จัดท าแผนการส ารวจความ
ต้องการฯ ประจ าป ี
2.ก าหนดรูปแบบ/ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการฯ   
3.วิเคราะหผ์ลส ารวจฯ เพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
5.ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
6.จัดงานวันคุณภาพส านักหอสมุด 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้า
โครงการ 
 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

1. ขาดเอกสารแผนการ
ปฏิบัติงานบริการใน
ภาพรวมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

 ส านักหอสมุดไม่มีแผนงาน
จัดการบริการ ที่มาจาก
การวิเคราะหผ์ลส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวิเคราะหผ์ลส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1.จัดท าแผนงานการจดัการ
บริการ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
2.ด าเนินงานพร้อมตดิตาม
ประเมินผล 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

2. การส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ยังมีความแตกต่างกันไป
ตามงานของแต่ละฝ่าย 
ท าให้ข้อมูลมีความ
แตกต่างกัน 

 

การส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการควรมี
ระบบท่ีชัดเจน โดยอาจ
ปรับระบบที่ก าหนดไว้
ให้เข้ากับงาน/กิจกรรม
ของแต่ละฝ่าย แต่ยังมี
รูปแบบที่ใกล้เคียงกันท้ัง
ส านัก 

ส านักหอสมุดไม่มีแผนการ
ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ
และรูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนการส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการประจ าป ี 

1.จัดท าแผนการส ารวจความ
ต้องการฯ ประจ าป ี
2.ก าหนดรูปแบบ/ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการฯ   
3.วิเคราะหผ์ลส ารวจฯ เพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
5.ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
6.จัดงานวันคุณภาพส านักหอสมุด 
 
 
 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้า
โครงการ 
 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ควรน าผลการส ารวจมา
วิเคราะหห์าสาเหตุของ
ค่าเฉลี่ยทีล่ดลงกว่าปีท่ี
ผ่านมา  ดังนั้น เสนอให้
มีการค้นหาวิธีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายที่
เหมาะสม ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
 
 

ส านักหอสมุดไม่ได้
วิเคราะหห์าสาเหตุของผล
ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
ส านักหอสมุด ท่ีมีค่าเฉลี่ย
ลดลงจากปีก่อน (จาก
ค่าเฉลี่ย 4.04 ลดลงเป็น 
3.94) 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรับทราบข้อมลู
รายงานผลการวิเคราะห์ 
ที่น าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน  

จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบผลส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุด เสนอต่อผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 ควรพัฒนาแนวคิดการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือประกันคุณภาพ
ห้องสมุดอุดมศึกษาใน
ระดับส่วนกลาง และมี
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ส านักหอสมุดก าลัง
ด าเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือประกัน
คุณภาพห้องสมุด กับ
ห้องสมุดอุดมศึกษา 4 
สถาบัน (มศว./มธ./นิดา้/
ศรีปทุม) 
 
 
 
 
 
 

 จัดกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือประกันคุณภาพ 

2 100 - ผู้บริหาร และ 
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ระบบการพัฒนาบคุลากรส านักหอสมุดยังไม่เป็น
ตามวงจร PDCA ที่ครบถ้วน นอกจากน้ีระบบการ
ติดตามให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานยังไมไ่ด้ก าหนดไว้ชัดเจน และยัง
ไม่มีการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและน าผลไปปรับปรุงแผน 

ส านักหอสมุดไม่มี
แผนพัฒนาบุคลากรที่เป็น
รูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2.ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
3.ติดตามผลการด าเนินงาน 
4.รายงานผลการด าเนินงาน 
5.วิเคราะห์ประเมินผลตามแผน 
6.ก าหนดแนวทางประเมินผลการ
น าความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจากการ
พัฒนามาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
 
 
 

1 70 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรมีการประเมินผล และวิเคราะห์ความส าเร็จของ
การบริหารงบประมาณ ทีส่่งผลตอ่การบริหาร
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ส านักหอสมุดไม่มีการ
วิเคราะห์ และประเมินผล
ความส าเร็จของการบริหาร
งบประมาณฯ 

วิเคราะห์ และ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของการบริหาร
งบประมาณฯ 

จัดท ารายงานประเมินผลการ
วิเคราะหค์วามส าเรจ็ของการ
บริหารงบประมาณ ต่อการบริหาร
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

2 100 - 1.ผู้บริหาร และ
หัวหน้าฝ่าย 
2.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
3.นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
 
 
 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

2. ควรน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ี เพื่อบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและเพื่อพัฒนาส านักหอสมุดตาม
แผนพัฒนาท่ีก าหนดอย่างชัดเจน 

ส านักหอสมุดน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
มาทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงาน เพื่อให้เกดิ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนและ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ตามหลักวงจร PDCA  

1.วางแผนงานประกันคณุภาพ
และด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
2.พัฒนาการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ี 
3.ปรับปรุงการด าเนินงาน 
4.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

3. ควรด าเนินการปรับปรุงประเด็นท่ียังเป็นจุดควร
พัฒนาส าหรับระบบการประกันคณุภาพ ได้แก่ มี
กิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคณุภาพที่
ท าให้บุคลากรเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคณุภาพ และควรก าหนดนโยบาย
คุณภาพที่ชัดเจน 

ส านักหอสมุดไม่ได้ก าหนด
นโยบายคณุภาพอย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดนโยบาย
คุณภาพของ
ส านักหอสมุด  

1.ก าหนดนโยบายคุณภาพ
ส านักหอสมุด 
2.ด าเนินงานพร้อมตดิตาม
ประเมินผล 
 

2 100 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย 
คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ
ภายใน และ
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
 
 
 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 

ควรมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรบัปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะที่จะ
เป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น ควรพัฒนา
ระบบด าเนินงาน การจัดท าแผน การปรับปรุงงาน
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงทุกฝ่ายในส านักหอสมดุ
เป็นภาพรวมเดียวกันเพื่อเป้าประสงค์เดียวกันใน
รอบหนึ่งปี 
 
 
 

ส านักหอสมุดไม่มีการ
ก าหนดให้บุคลากรทบทวน
กระบวนงานท่ีรับผดิชอบ 
เสมือนงานประจ าที่จะต้อง
ด าเนินการ และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 

ก าหนดแผนงานและ
ปฏิทินการทบทวน
กระบวนงาน 

1.ทบทวนกระบวนงานของแต่ละ
ฝ่าย/กจิกรรม 
2.พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
3.จัดท าคู่มือการด าเนินงานท่ี
เชื่อมโยงกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.รายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

1 50 - ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

   ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามตาราง 
 

6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 0  = ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำร 

1  = อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 
     2  = ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน 
 

    7. ร้อยละผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  
     ให้พิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการที่ด าเนินงานเสรจ็สิ้นต่อกิจกรรมทั้งหมด
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บทที่ 5   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
  

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตว์แพทย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ ์
 รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กรรมการและเลขานกุาร 
 นางสาวณัฐยา เบ้าสภุ ี  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ส านักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน   ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการ
ในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 21 คน 

ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่ง ช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนฯ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.70 4.69 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 
3 การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมาก ดี 

4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

5 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.56 4.33 4.70 4.69 4.62 4.45   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี   
 
 ส าหรับการประเมินภายใน ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ส านักหอสมุดรักษามาตรฐานการให้บริการได้อย่างดียิ่ง ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในทุกกิจกรรมและ

งานบริการ  
2. ส านักหอสมุดมีการพัฒนาและบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีความเป็นระเบียบ

และมีสุนทรียภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ส านักหอสมุดยังขาดความเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างเรื่องแผน กับการประกันคุณภาพ รวมทั้งการก าหนด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยังไม่เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลไกการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุดทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อให้เห็นภาพรวม

ของการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังหมด และเกิดมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักหอสมุดมีความตั้ งใจในการพัฒนางานอย่างจริงจัง ส่งผลให้ได้รับ “รางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ” ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) อย่าง
ต่อเนื่อง  

2. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็น Green Library 
 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ส านักหอสมุดมีการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู้อ านวยการส านักฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การด าเนินงานที่
สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ   ส านักหอสมุดเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเป็นแกนน าระดมภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ   ส านักหอสมุดเป็นคลังความรู้ เกษตร 

ของประเทศ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ        ส านักหอสมุดเป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
4. Green Campus       Green Library  
จากผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้อ านวยการส านักหอสมุดในปีการศึกษา 2555 พบว่า สามารถสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

1. ด้านการสนับสนุนการเรียน การสอน ส านักหอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด มีการจัดโครงการอ่านทุกที่ใน มก. – Read@KU เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และสร้าง
บรรยากาศการอ่านให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดท าห้องสมุดในสวนเพ่ือใช้เป็นที่น่ังอ่านหนังสือแบบประหยัดพลังงาน 
มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ รวมทั้งอยู่ระหว่างการน าระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากฐานข้อมูลทรัพยากรส านักหอสมุดเข้าสู่ฐานข้อมูล OCLC เพื่อด าเนินการเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกับห้องสมุดนานาชาติ และเริ่มทดลองใช้บริการสืบค้นแบบ Single Search คือ การสืบค้นครั้ง
เดียวจะได้ผลการสืบค้นจากทุกฐานข้อมูล 

2. ด้านการสนับสนุนการวิจัย ส านักหอสมุดมีการจัดโครงการคลังสมองห้องสมุด มก. ในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยที่เกษียณอายุราชการมาร่วมเป็นคลังสมองด้วยจิตอาสา  มี
การให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย โดยให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักวิจัยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 

3. ด้านการสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม ส านักหอสมุดมีการจัดโครงการห้องสมุดชุมชน ในกิจกรรม
นน ทรี น า ค ว า ม รู้ สู่ ชุ ม ชน  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษต ร ศ า ส ต ร์  ณ  ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ชน  ต า บ ล บ้ า น เ ลื อ ก  อ า เ ภ อ  
โพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยได้มอบหนังสือ อุปกรณ์ และสื่อการศึกษาต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริม
วิชาชีพและให้ความรู้กับชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้การสนับสนุนการฝึกงานนิสิตและบุคลากรด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั้งจัดท าคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยผลิต 
e-Book ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแรกของประเทศจ านวน 999 เล่ม พร้อมทั้งจัดท าใน
รูปแบบของดีวีดี 999 ชุด มอบให้ห้องสมุดโรงเรียน และองค์กรการเกษตรทั่วประเทศ และในปีการศึกษา 2555 ผลิตเพิ่มเติม
ได้เป็น 1,004 เล่ม 
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4. ด้านการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส านักหอสมุดมีการจัดบริการสืบค้นข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการห้อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการ
เกษตรศาสตร์” ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดท าคู่มือการก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับการด าเนินโครงการระบบจดหมายเหตุดิจิทัล 
 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 พบว่า ส านักหอสมุดม
การพัฒนาปรับปรุงแก้ใขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ โดยมีกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จ านวน 11 
กิจกรรม สามารถด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งขี้ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 3 กิจกรรม ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลความส าเร็จตามแผนให้กับบุคลากร เพื่อจัดท ารายงาน
ประเมินผลฯ ตามแผนงานของฝ่าย 

2. ระบบการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดยังไม่เป็นตามวงจร PDCA ที่ครบถ้วน คือ การก าหนดแนวทางประเมินผล
การน าความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการพัฒนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3. การทบทวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเช่ือมโยงกับทุกฝ่ายงาน
ในส านักหอสมุด 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 12 ตัว
บ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี 
 
 
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธ
กิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

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

 
 
ก าหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการปรึกษาหารือ วางแผนการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์

วิทยาโชติ ส านักหอสมุด 
เวลา 09.00 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารส านักหอสมุด และผู้บริหารส านักหอสมุด

กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ  
เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธ านค ณะกร รม กา รฯ  ก ล่ า วแนะ น า คณะกร รมกา ร  ช้ี แ จ ง วั ต ถุ ป ร ะส งค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารส านักหอสมุด รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
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5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ และบุคลากร ดังน้ี 
เวลา 10.30 – 11.00 น. กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรภายใน มก. จ านวน 6 คน 
เวลา 11.00 – 11.30 น. กลุ่มที่  2 ผู้รับบริการที่ เป็นนิสิต (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ) และนิสิตต่างชาติ   

จ านวน 8 คน 
เวลา 11.30 – 12.00 น. กลุ่มที่ 3 บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จ านวน 7 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมกันวิเคราะห์ และ

สรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น 
 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของส านักหอสมุด รับทราบ ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน การศึกษา
เอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตใน
การประเมิน 
  2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ และก าหนดเวลาการประเมิน ผู้อ านวยการแนะน าผู้บริหารของหน่วยงาน และ
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ บุคลากรภายใน มก. นิสิต มก. และนิสิตต่างชาติ 
รวมทั้งบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค) จ านวน 21 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการ
ประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
  3. การด าเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และร่วมอภิปราย
ผลการประเมิน น าเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานทักท้วง ปรับแก้ไข จัดท ารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และ
ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินตาม

เกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 
เป็นดังนี ้

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  หมายถงึ การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีการประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนประเมนิ การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2555 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม  4.62 4.45   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 4.00 4.00 
 

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ 8 7 
(ข้อ 1 – 7) 

7 
(ข้อ 1 – 7) 

4.00 4.00 ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.80 4.80   

2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 33,908.50 4.39 35,972.73 4.39 4.39 4.39 บรรล ุ
7,718 8,199.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  
แก้ไขตัวเลขของโครงการที่  12 จาก 4.29 เป็น 4.25 และแก้ไขตัวหารทั้งหมดจาก 8,899 เป็น 8,199  
แต่ค่าคะแนนคงเดิม 

2.2 ระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 บรรล ุ

2.3 ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพในมิติ
ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 4.60 4.40   

3.1 ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าหน่วยงาน 
และผู้ บริหารทุก
ร ะ ดั บ ข อ ง

ข้อ 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

7 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 บรรล ุ



196 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนประเมนิ การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2555 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

หน่วยงาน 

3.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

4 
(ข้อ 1 – 4) 

5.00 4.00 ไม่บรรล ุ

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง   

ไม่พบหลักฐานตามเกณฑ์ข้อ 5 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีเพียงการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีได้รับเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลหลังการจัดการความรู้ต่อไป 

3.3 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 6 6 
(ครบ 6 ข้อ) 

6 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 บรรล ุ

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 7 4 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5) 

4 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5) 

3.00 3.00 ไม่บรรล ุ

3.5 ร้อยละของบุคลากร 
ที่ ไ ด้ รั บ กา รพัฒนา
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้อง
กั บก า รปฏิ บั ติ ง าน  
ทั้ ง ในประ เทศหรื อ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 126 100.00 126 100.00 5.00 5.00 บรรล ุ

126 126 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   

4.1 ระบบและกล ไก
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

7 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 
(ครบ 9 ข้อ) 

7 
(ข้อ 1, 2, 4, 6, 7, 8 

และ 9) 

5.00 4.00 ไม่บรรล ุ

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  
1. จากการตรวจเอกสารพบว่าหลักฐานข้อ 3 ของตัวบ่งช้ี 5.1 (5.3-3-1) เป็นเอกสารแสดงตัวบ่งช้ีที่ก าหนดเพิ่มขึ้นตามภารกิจหลักของ

ส านักหอสมุดตรงตามเกณฑ์มาตรฐานส่วนแรกคือก าหนดตัวช้ีวัด "ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ" แต่เกณฑ์
มาตรฐานก าหนดให้ ตัวบ่งช้ีนี้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่พบเอกสารแสดงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบ  ในขณะที่มีการระบุยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดที่  1 เป็นศูนย์บริการความรู้ของ
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนประเมนิ การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2555 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหน้า 45 ของเล่ม sar ในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เอกสารหลักฐานตรงกับการด าเนินงานคือ ปรับแก้
ตัวช้ีวัดที่ระบุเพิ่มเติมในองค์ประกอบท่ี  5  เป็นตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่  1 ของส านักหอสมุด 

2. ยังไม่แสดงให้เห็นว่าการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานแล้วส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี เพียงแต่แสดงหลักฐานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเท่าน้ัน 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  4.00 4.00   

6.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุ งกระบวน 
การด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 
(ข้อ 1 – 4)  

4 
(ข้อ 1 – 4)  

4.00 4.00 ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
    

จุดแข็ง 
   - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิธีการค านวณผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการพัฒนาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้วิ ธี

ค านวณไม่ถูกต้อง ค านวณแล้วเกินร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 
2. ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการลดการใช้พลังงานไม่เหมาะสม เนื่องจากคิด

จากร้อยละการใช้พลังงานท่ีลดลงเพียงมิติเดียว 
3. โครงการอบรมต่างๆ ใช้จ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือจ านวนกิจกรรมเป็นตัวช้ีวัดเพียงอย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงแก้ไขวิธีค านวณให้ถูกต้อง ถ้ามีจ านวนผลงานที่คงค้างจากปีที่แล้วให้น ามารวมเป็นฐานของการ

ค านวณผลงานท่ีต้องบันทึกท้ังหมด 
2. ควรน าประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาก าหนดเป็นตัวช้ีวัดจะเหมาะสมมากกว่า 
3. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่  2 ภารกิจหลัก จ านวน 3  

ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
   

จุดแข็ง 
1. มีการให้บริการและโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมงานบริการจ านวนมากที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่

ในระดับดีถึงดีมาก แสดงถึงการรักษามาตรฐานการให้บริการได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2. มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีความเป็นระเบียบและมี

สุนทรียภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั้ งด้านสิ่ งแวดล้อมและ  

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อรวบรวมผลด าเนินงานต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการต่างๆ ของส านักฯ ให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกได้รับทราบ และ
ยังเป็นเอกสารอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเองได้ด้วย ทั้งนี้ ควรพิจารณามอบหมายให้ เป็นผลงานของ
ส านักงานเลขานุการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางท่ีรวบรวมเรื่องจากงานของทุกฝ่าย 

2. ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสวนพฤกษศาสตร์เนื่องจากเป็น
พื้นที่ติดต่อกับส านักหอสมุด ซึ่งหากได้รับการปรับปรุงเป็นท่ีนั่งอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น หรือเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม
ของส านักหอสมุดเพื่อลดการรบกวนผู้ใช้บริการตามปกติ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ติดคูน้ าข้างคณะ
เกษตรให้สวยงาม 

3. ควรพิจารณาจัดห้องละหมาด และที่ล้างเท้า ส าหรับนิสิตมุสลิม เพื่อให้นิสิตใช้บริการได้สะดวกขึ้น รวมทั้ง
ควรมีเคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับนิสิตต่างชาติเพื่อให้ง่ายต่อการให้บริการ 

4. ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของบุคลากร และเพื่อสร้างความสุขในองค์กร อาทิ 
สัปดาห์อาหารสุขภาพ ช่ัวโมงนั่งสมาธิตอนเที่ยงหรือหลังสี่โมงเย็น เพื่อให้บุคลากรปรับสมดุลจิตใจและลด
ความเครียดหลังการท างานเป็นระยะ กิจกรรมร่วมออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยมีการประกวดให้
รางวัล เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้จากการ

ส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีถึงร้อยละ 83  และมีอาจารย์และนักวิจัยเพียงร้อยละ 1.2 

ท าให้ผลประเมินบางประเด็นอาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป อาทิ วัตถุประสงค์ของผู้รับบริการที่มีคะแนนสูง 3 ล าดับ

แรก คือ 1) เพื่อทบทวนการเรียน ท าการบ้าน อ่านหนังสือ (ร้อยละ 19.57) 2) เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  (ร้อยละ 17.66) 

และ 3) เพื่อค้นคว้าประกอบการเรียน การสอน  (ร้อยละ 16.51) ส่วนเพื่อท าวิจัยมีเพียงร้อยละ 4.03 ทั้งนี้ เพราะผู้ประเมิน
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เป็นนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งผลประเมินความพึงพอใจด้านบริการต่างๆ (ส่วนท่ี7) มีผลประเมินความพึงพอใจระดับพอใช้มากถึง 

15 รายการจาก 21 รายการ เนื่องจากบริการที่ให้ประเมิน นิสิตปริญญาตรีอาจไม่ค่อยได้ใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาการจัดท ารายงานผลประเมินความพึงพอใจในบริการของส านักฯ โดยแยกเป็นประเภทที่ตรงกับ

ผู้มารับบริการนั้นๆ รวมทั้งพิจารณาการจัดท าและแจกแบบประเมินให้ตรงกับกลุ่มผู้ รับบริการ เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่สะท้อนความพึงพอใจท่ีแท้จริง ส่วนผลความพึงพอใจในภาพรวมควรพิจาณาเก็บตัวอย่างผู้ประเมินให้

กระจายไปในแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจใช้ผู้รับส ารวจข้อมูลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นในผลประเมินท่ีได้ 

2. ควรทบทวนความสอดคล้องและความเหมาะสมของตัวช้ีความส าเร็จด้านการให้บริการของแผนยุทธศาสตร์ 

กับผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้สะท้อนความส าเร็จในการด าเนินงานได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัว

บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในส านักฯ หลายระบบ เช่น ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระบบประกันคุณภาพ ระบบงานสารบรรณ ระบบติดตามงาน และระบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น ว่าได้มีการใช้อย่างคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักฯ ยังไม่เป็นไปตามวงจร PDCA กล่าวคือ มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แต่แผนฯ ก็ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนฯ 
ได้ 

2. ในรอบ 1 ปี มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพียงครั้งเดียว (30 เมษายน 2556) ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัด
ที่ท าให้กรรมการฯ ไม่ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง ณ ปัจจุบัน และ
อนาคต และมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 

2. ควรพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส านักฯ โดยควรมีตัวแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการของ
คณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาร่วมเป็นกรรมการ และมีก าหนดการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เช่น รายไตรมาส 
หรือตามภาคการศึกษา 

ข้อสังเกตจากการประเมิน 
1. การรายงานข้อมูลในตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ยังไม่มีความสอดคล้องในการอธิบายผล

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ ดังนั้น ถ้าส านักฯ มีการยกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว ควรจะต้องเขียนให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ตลอดแนว 

2. การเลือกประเด็นการจัดการความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ไม่มีการเขียนเป็น
โครงการที่อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน แต่มีการ
รายงานในแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลของ มก. ที่ท าให้เห็นถึงกระบวนการจัดการความรู้เรื่องนี้ 

3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรไม่ได้แสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราก าลัง แนวโน้มการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ เป็นเพียงแผนสนับสนุนการเข้าอบรม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง 

4. การก าหนดประเด็นความเสี่ยงภายในส านักฯ ยังไม่แสดงให้เห็นที่มาและความส าคัญในการพิจารณาเลือก
ประเด็นความเสี่ยง 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
   

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัว
บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
    

จุดแข็ง 
มีกระบวนการจัดท าการเงินและงบประมาณที่ชัดเจนตรวจสอบได้ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ 
-  
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
มีพัฒนาการอย่างชัดเจนในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะในการก าหนดให้มีการวิจัยสถาบันเรื่องการมี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
ชัดเจน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการด า เนินงานด้ านการประกันคุณภาพภายในของ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยอาจใช้ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยมาเป็น

แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม 
2. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส านักหอสมุดและมหาวิทยาลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ขาดความเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างองค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 5  ของการประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากองค์ประกอบที่ 5 เป็นข้อก าหนดหลักของส านักหอสมุดในกระบวนการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุด
ควรน าองค์ประกอบที่ 1 และ 5 มาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้กระบวนการตามแผนผนวกรวมกับ
กระบวนการประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

จุดแข็ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเมื่อการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ 

ระบบการด าเนินงานของส านักหอสมุดจะมีผลสัมฤทธ์ิชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดท าเอกสารประกอบการวิเคราะห์ปัญหา การเช่ือมโยงปัญหา เช่ือมโยงผลกระทบปัญหาต่อระบบ
ด าเนินงานในภาพรวมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
ทุกกระบวนการปรับปรุงการด าเนินงาน ยังไม่พบการรวบรวมปัญหาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาผลกระทบของ

ปัญหาต่อการด าเนินงานและก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมก่อนลงมือด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรม/การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการบริหารจัดการ เช่น อบรมแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ 
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ภาคผนวกที่ 1ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มก.  จ านวน 6 คน 

 ความประทับใจในการรับบริการ 

1. ส านักหอสมุดมีการจัดหาหนังสือท่ีเป็น Best Seller มาจัดบริการได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

2. ส านกัหอสมุดมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี และให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี รวมทั้งพยายาม

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  

4. ส านักหอสมุดเอาใจใส่ต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นว่าส านักหอสมุดได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อรองรับการบริการอย่าง

ต่อเนื่อง แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ e –Journal ควรให้มีความทันสมัย และสอดรับกับสาขาวิชาภายใน

มหาวิทยาลัย 

2. ฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์มีน้อย  

3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การให้บริการของส านักหอสมุดยังมีน้อย ดังนั้น ถ้าส านักฯ สามา รถ

ประชาสัมพันธ์ได้ในวงกว้างจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างช่ือเสียงให้ส านักฯ มากข้ึน 

4. การสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุดยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 

5. ควรมีการเก็บสถิติการยืมหนังสือ โดยรวบรวมข้อมูลของผู้ยืม การให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม เพื่อให้

สามารถจัดอันดับหนังสือยอดนิยม ส าหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ใช้ประกอบการพิจารณาเลือก

หนังสือ 

6. ควรจัดกิจกรรมอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม R to R กิจกรรมการเขียน

บทความวิจัยเพื่อการขอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น  

7. ผู้รับบริการไม่สามารถด าเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ ดังนั้น ส านักหอสมุดควรสร้างความเข้าใจในการเข้าใช้

บริการยืมต่อด้วยตนเองให้กับผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 

8. ควรมีการจัดบริการเกมภายในส านักหอสมุด เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วม และสนใจศึกษาค้นคว้าหา

ค าตอบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

9. ควรหาแนวทางในการปรับเป้าหมายในการใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้มุ่งสู่การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ 

หรือการวิจัย ให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเป็นสถานท่ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือ ท ารายงาน และติวข้อสอบเท่านั้น 
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กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต จ านวน 8 คน 
 

 จุดแรกที่นิสิตต้องการไปในมหาวิทยาลัย 

นิสิตได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปห้องสมุดคณะ เพราะมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีที่ต้องการรับบริการเพิ่มเติมในส่วนของการยืมหนังสือที่หาไม่ได้จากห้องสมุดคณะ หรือการรับบริการในส่วนของ 

Edutainment Zone การสืบค้นข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ นิสิตก็จะมาใช้บริการที่ส านักหอสมุด 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

1. ควรขยายช่วงเวลาการให้บริการในวันปกติจากที่ปิดให้บริการเวลา 20.00 น. เป็น 22.30 น. 

2. ควรมีสื่อทางด้านภาษาอาหรับเพิ่มขึ้น 

3. ควรจัดบริการล๊อกเกอร์ส าหรับการให้บริการรายเดือน/รายภาคการศึกษา 

4. ควรจัด Zone ส าหรับนิสิตต่างชาติ ที่จะใช้ในการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไว้คอยให้บริการ 

5. ควรเพิ่มบริการเครื่องพิมพ์งานของส านักหอสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ และควรทบทวน

การปรับลดราคาค่าบริการต่อแผ่นให้มีความเหมาะสม 

6. ควรจัดสถานที่ละหมาดที่มิดชิด เหมาะสม ส าหรับนิสิตมุสลิม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมี

นิสิตจากหลายเช้ือชาติ รวมทั้งจัดให้มีสถานท่ีล้างเท้าเพื่อช าระร่างกายก่อนละหมาด ซึ่งในปัจจุบันห้องน้ าในห้องสมุดห้ามฉีดน้ า

ลงพื้น ท าให้ไม่สามารถล้างเท้าก่อนละหมาดได้ 

 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 7 คน 
 

 การรับรู้ข้อมูลด้านแผนของส านักหอสมุด 

บุคลากรได้มีการรับรู้ข้อมูลด้านแผนของส านักฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ การสัมมนาบุคลากรของส านักการ

ถ่ายทอดจากหัวหน้าฝ่ายในท่ีประชุมของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และผ่านทางเว็บไซต์  

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

ควรมีร้านจ าหน่ายอาหารในบริเวณที่ใกล้กับส านักหอสมุด เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่ต้องให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง  

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที ่156 / 2556 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านกัหอสมุด ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) 
---------------------------------------------------------------------------------  

เพื่อให้การด าเนินงานประกันคณุภาพภายในส านักหอสมดุ ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังรายนาม
ต่อไปนี ้

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด      ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่าย       กรรมการ 
5. นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ ์(ผู้แทนฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)  กรรมการ 
6. นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล (ผู้แทนฝ่ายบริการ)   กรรมการ 
7. นางสาวสุราภรณ์ คงผล (ผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ)    กรรมการ 
8. นางสาวไพลิน จติเจริญสมุทร (ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา)   กรรมการ 
9. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกลุ (ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)   กรรมการ 
10. นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน (ผู้แทนฝ่ายหอจดหมายเหตุ)   กรรมการ 
11. นางสาวอุไรพร เหล่าอัน (ผู้แทนส านักงานเลขานุการ)    กรรมการ 
12. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคณุภาพ   รองประธานกรรมการและเลขานกุาร 
13. นางสาวพันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินงานประกันคณุภาพภายในประจ าป ี
2. ประสานและติดตามการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในของส านกัหอสมุด 
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายใน 
4. จัดท าและจัดเก็บเอกสารระบบงานประกันคณุภาพภายในของส านกัหอสมุด 
5. จัดการและด าเนินการตรวจประเมินระบบประกันคณุภาพภายในของส านักหอสมุด 
6. จัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงานจากผลการตรวจประเมินฯ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีวาระ 1 ปี 

 
       สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 
             (นางอารีย์  ธัญกิจจานกุิจ) 
               ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 



 
 

    
 
 

                     
ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ 157 / 2556 
เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักหอสมดุ ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) 

---------------------------------------------------------------------------------  
 
เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในส านักหอสมุด ประจ าปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) ดังรายนามต่อไปนี ้

 
1.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

1. นางสาวสุดารัตน์ รัตนราช   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางวรรนิภา รพีพัฒนา    อนุกรรมการ 
3. นางวราภรณ์ แดงช่วง    อนุกรรมการ 
4. นางสาวเสาวภา จารสุกุล    อนุกรรมการ 
5. นางวนิดา ศรีทองค า    อนุกรรมการ 
6. นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท์    อนุกรรมการ 
7. นางนาถศจี พันธุ์ใย    อนุกรรมการ 
8. นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ ์  อนุกรรมการ 
9. นายกนก สุขมณ ี    อนุกรรมการ 
10. นางสาวรัสรินทร์ เกตุชาต ิ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวจุไรวรรณ ประสิทธิสุข   อนุกรรมการ 
12. นางสาวปัณฑ์ชนิกา พลดงนอก   อนุกรรมการ 
13. นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวชุติมาส  บญุหนุน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายบริการ 

1. นางนภาลัย ทองปัน    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนัยนา ตรีเนตรสมัพันธ์   อนุกรรมการ 
3. นางเพื่อนแก้ว ทองอ าไพ    อนุกรรมการ 
4. นางสาวสมใจ ขุนเจริญ    อนุกรรมการ 
5. นางสาวสารภี สสีุข    อนุกรรมการ 
6. นางสาวศิริรตัน์ จ าแนกสาร   อนุกรรมการ 
7. นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม   อนุกรรมการ 
8. นางศสิญา เสือด ี    อนุกรรมการ 
9. นางสาวนุชนาต สิงห์ปัญญา   อนุกรรมการ 



10. นายวินัย มะหะหมัด    อนุกรรมการ 
11. นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวจารุวรรณ มีศีล    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 3.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายสารสนเทศ 

1. นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง   อนุกรรมการ 
3. นายเฉลมิเดช เทศเรียน    อนุกรรมการ 
4. นายบดินทร์ ผลพันผัว    อนุกรรมการ 
5. นางสาวสมใจ หกหน ู    อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุนีย์ ฉัตรศิรยิิ่งยง   อนุกรรมการ 
7. นางณราวดี วงศ์ลังกา    อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุราภรณ์ คงผล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
4.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

1. นางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางทรงศิริ พิมพิเสน    อนุกรรมการ 
3. นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง    อนุกรรมการ 
4. นางสาวไพลิน จติเจริญสมุทร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 5.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวดลนภา แว่วศร ี    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวศศินพร นาคเกษม   อนุกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์ เผือกพูลผล   อนุกรรมการ 
4. นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน ์   อนุกรรมการ 
5. นายประจักษ์ สุขอร่าม    อนุกรรมการ 
6. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกลุ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
6.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าฝ่ายหอจดหมายเหตุ 

1. นางสาวพฏา พุทธสมัย    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย ์  อนุกรรมการ 
3. นางรุ่งรัชนี ฮาร์เลย ์    อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุจรรยา สว่างเดือน   อนุกรรมการ 
5. นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
7.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าส านักงานเลขานุการ 

1. นางกาญจนา วสุสริิกุล    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางพิสมัย ถวิลนอก    อนุกรรมการ 
3. นายอารุณ นกยูงทอง    อนุกรรมการ 



4. นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค์   อนุกรรมการ 
5. นางสาวกรรยา คงข า    อนุกรรมการ 
6. นางสุพัตรา ริ้วทองชุ่ม    อนุกรรมการ 
7. นางสมใจ เพาพาน    อนุกรรมการ 
8. นางสาวกมลวรรณ เขียวรจนา   อนุกรรมการ 
9. นางสาวน้ าฝน ยอดนลิ    อนุกรรมการ 
10. นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์   อนุกรรมการ 

 
 

11. นางสาวพันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์   อนุกรรมการ 
12. นางสาวอังคณา วันทยะกลุ   อนุกรรมการ 
13. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสภุะ   อนุกรรมการ 
14. นางสาวอุไรพร เหล่าอัน    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
     มีหน้าที ่

1. วางแผนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในของฝ่าย 
2. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในฯ ท่ีก าหนด 
3. จัดท ารายงานประเมินตนเองของฝ่าย เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ 
4. แจ้งผลการตรวจประเมินฯ ให้บุคลากรฝ่ายทราบ และปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจประเมินฯ 
5. ประสานงานการประกันคุณภาพภายในกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

       สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
             (นางอารีย์  ธัญกิจจานกุิจ) 
                  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 



 

ภาพกิจกรรม 
   

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

                              

   
      

 



แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2554 
  รายงาน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
1. ส ำนักหอสมุดยังขำดควำมเช่ือมโยงกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงเรื่องแผนกับกำรประกัน
คุณภำพ รวมทั้งกำรก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเรจ็
ของแผนยังไม่เหมำะสม 

   ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
และบุคลำกรส ำนักหอสมุดได้
ร่วมกันก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) พร้อมท้ังก ำหนด
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยที่
เหมำะสม  
   โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงเรื่องแผนกับกำร
ประกันคณุภำพ เพื่อให้ได้ผล
กำรด ำเนินงำนท่ีสะท้อน
ควำมส ำเร็จของแผนที่ก ำหนด 
 
 
 
 

  - - - - ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2556 

1. ผู้บริหำร และ
หัวหน้ำฝ่ำย 
2. นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน 
3. บุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. วิธีกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำนตำม
ตัวช้ีวัดโครงกำร
พัฒนำคลังควำมรุ ้
มหำวิทยำลยัเกษตรศ
ำสตร์ ใช้วิธีกำร
ค ำนวณไม่ถูกต้อง 
ค ำนวณแล้วเกินร้อย
ละ 100 ซึ่งเป็นไป
ไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงแก้ไข
วิธีกำรค ำนวณให้
ถูกต้อง ถ้ำมีจ ำนวน
ผลงำนท่ีคงค้ำงจำกปี
ที่แล้วมห้น ำมำรวม
เป็นฐำนของกำร
ค ำนวณผลงำนท่ีต้อง
บันทึกท้ังหมด 

บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำม
เข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้กับบคุลำกร 
(ผู้รับผดิชอบโครงกำร) 
ในกำรก ำหนดตัวช้ีวัด
และกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เรื่อง กำรจัดท ำ
โครงกำร ขอยืมเงินทด
รองรำชกำร และกำร
รำยงำนผลโครงกำร 

จัดกิจกรรม จ ำนวน 
1 ครั้ง 

- ธันวำคม 2556 
ถึง มกรำคม 
2557 

1. งำนนโยบำย
และแผน 
2. งำนคลังและ
พัสด ุ
3. บุคลำกร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร) 
4. 
คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกรฯ 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ตัวช้ีวัดใน
แผนปฏิบัตริำชกำรใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
3 โครงกำรลดใช้
พลังงำนไม่เหมำะสม 
เนื่องจำกคิดจำกร้อย
ละกำรใช้พลังงำนท่ี
ลดลงเพยีงมิติเดียว 

2. ควรน ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนมำก ำหนด
ตัวช้ีวัดจะเหมำะสม
มำกกว่ำ 

ส ำนักหอสมุดได้ทบทวน
แผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัด 
ปีงบประมำณ 2557 สรุปได้ 
ดังนี ้
1. โครงกำรห้องสมดุสเีขียว  
ค่ำเป้ำหมำยและตัวช้ีวัด คือ 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่เกินกว่ำ
ค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  
(EUI)≥ 0 
2. โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม  
ค่ำเป้ำหมำยและตัวช้ีวัด คือ 
จ ำนวนกิจกรรม 5 กิจกรรม/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2556 

คณะกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน
ส ำนักหอสมุด 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงกำรอบรม
ต่ำงๆ ใช้จ ำนวนผู้ที่
เข้ำรับกำรอบรมหรือ
จ ำนวนกิจกรรมเป็น
ตัวช้ีวัดเพียงอย่ำง
เดียว 

3. ควรน ำผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มำก ำหนดเป็นตัวช้ีวัด
ด้วย 

เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ
นิสิตและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั ส ำนักหอสมุดได้
ก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) โดยก ำหนด
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยส ำหรับ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในทุก
โครงกำร ดังนี ้
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
2. ร้อยละของผลคะแนนท่ี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องผ่ำน
กำรทดสอบ 
3. ระดับคะแนนเฉลีย่ควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
(คะแนนเต็ม 5) ไม่น้อยกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย 3.60 
 
 
 
 
 
 

- - - - ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2556 

1. ผู้บริหำรและ
หัวหน้ำฝ่ำย  
2. บุคลำกร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร) 
3. นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
กำรสรุปผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักหอสมุด 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2555 ได้จำกกำร
ส ำรวจข้อมลูจำก
แบบสอบถำม ซึ่ง
พบว่ำเป็นนิสิตระดับ
ปริญญำตรีถึงร้อยละ 
83 และมีอำจำรย์และ
นักวิจัยเพียงร้อยละ 
1.2 ท ำให้ผลประเมิน
บำงประเด็นอำจสร้ำง
ควำมเข้ำใจท่ี
คลำดเคลื่อนไป อำทิ 
วัตถุประสงค์ของ
ผู้รับบริกำรที่มีคะแนน
สูง 3 ล ำดับแรก คือ 
1) เพื่อทบทวนกำร
เรียน ท ำกำรบ้ำน 
อ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 

1. ควรพิจำรณำจัดท ำ
รำยงำนผลประเมิน
ควำมพึงพอใจกำร
บริกำรของส ำนักฯ 
โดยแยกประภทผู้ที่
ตรงกับผูมำรับบริกำร
นั้นๆ รวมทั้งพิจำรณำ
จัดท ำและแจกแบบ
ประเมินใหต้รงกับกลุม่
ผู้รับบริกำร เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนควำม
พึงพอใจท่ีแท้จริง ส่วน
ผลควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมควรพิจำรณำ
เก็บตัวอย่ำงผู้ประเมิน
ให้กระจำยไปในแตล่ะ
กลุ่มผู้ใช้บริกำรอย่ำง
เหมำะสม ซึ่งอำจใช้
ภำยนอกเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในผล
ประเมินท่ีได ้

     ส ำนักหอสมุดมีกำร
ประเมินผลควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรส ำนักหอสมุดเป็น
ประจ ำทุกป ีแต่ไมไ่ด้วิเครำะห์
และแจกแบบประเมินตำม
สัดส่วนของผูร้ับบริกำรแตล่ะ
ประเภท 
     ท ำให้ผลกำรประเมินบำง
รำยกำรมีค่ำเฉลี่ยที่ไม่สะท้อน
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีแท้จริง 

1. วิเครำะห์และแจก
แบบประเมินตำม
สัดส่วนของผูร้ับบริกำร
แต่ละประเภท 
2. ประเมินผลตำมแบบ
ประเมินท่ีไดร้ับ 
3. รำยงำนผลประเมิน
ต่อผู้บริหำรและ
บุคลำกรส ำนักฯ 
4. ก ำหนดแนวทำงกำร
ปรับปรุงด ำเนินงำน 

กิจกรรมประเมินผลควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 

มีกำรวิเครำะห์และ
จกแบบประเมิน
ตำมสดัส่วนตำมค่ำ
มำตรฐำนที่ยอมรับ 

- ธันวำคม 2556 
ถึง มีนำคม 2557 

1. ผู้บริหำร และ
หัวหน้ำฝ่ำย 
2. นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

19.57) 2) เพื่อเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อย
ละ 17.66) และ 3) 
เพื่อค้นคว้ำ
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน (ร้อยละ 16.51) 
ส่วนเพ่ือท ำวิจัยมีเพยีง
ร้อยละ 4.03 ทั้งนี้ 
เพรำะผู้ประเมินเป็น
นิสิตปรญิญำตรี 
รวมทั้งผลประเมิน
ควำมพึงพอใจด้ำน
บริกำรตำ่งๆ (ส่วนท่ี 
7) มีผลประเมินควำม
พึงพอใจระดับพอใช้
มำกถึง 15 รำยกำร
จำก 21 รำยกำร 
เนื่องจำกบริกำรที่ให้
ประเมิน นสิิตปริญยำ
ตรีอำจไม่ค่อยได้ใช้
บริกำร 
 
 

2. ทบทวนควำม
สอดคล้องและควำม
เหมำะสมของตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จด้ำนกำร
ให้บริกำรของแผน
ยุทธศำสตร ์กับผล
ประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 
เพื่อให้สะท้อน
ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนได้ชัดเจน 

     ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
และบุคลำกรส ำนักหอสมุดได้
ร่วมกันก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) พร้อมท้ังก ำหนด
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยที่
เหมำะสม  
     โดยให้ควำมส ำคญักับกำร
เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงเรื่องแผนกับกำร
ประกันคณุภำพ เพื่อให้ได้ผล
กำรด ำเนินงำนท่ีสะท้อน
ควำมส ำเร็จของแผนที่ก ำหนด 

- - - - ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2556 

1. ผู้บริหำร และ
หัวหน้ำฝ่ำย 
2. นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน 
3. บุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ระบบและกลไก
กำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักฯ 
ยังไม่เป็นไปตำมวงจร 
PDCA กล่ำวคือ มีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร แต่แผนฯ ก็
ยังไม่ชัดเจน ท ำใหไ้ม่
สำมำรถติดตำมและ
ประเมินผลส ำเร็จของ
แผนฯ ได ้

1. ควรทบทวนกำร
จัดท ำแผนบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร โดยมี
กำรวิเครำะห์ข้อมลู
อัตรำก ำลัง ณ ปัจจุบัน
และอนำคต และมีกำร
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
บุคลำกรภำยหลังจำก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
บุคลำกรสำมำรถน ำ
ควำมรู ้และทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนหรือ
ปรับปรุงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักหอสมุดยังไม่เป็นไป
ตำมวงจร PDCA 

จัดประชุมผู้บรหิำรและ
บุคลำกรที่เกีย่วข้องเพื่อ
จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรใหเ้ป็นไปตำม
วงจรคุณภำพ PDCA 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 
2. ด ำเนินงำนและติตำม
ผลตำมแผนท่ีก ำหนด 
3. รำยงำนผลวเิครำะห์
ประเมินตำม 
4. ก ำหนดแนวทำง
ประเมินผลกำรน ำควำมรู้
ที่บุคลำกรได้รบัจำกกำร
พัฒนำมำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน 

1. แผนพัฒนำ
บุคลำกรที่ใช้เป็น
กรอบในกำร
ด ำเนินงำน  
2. กำรติดตำมผล
กำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยหลังจำกท่ีไดร้ับ
กำรพัฒนำ 

- ตุลำคม 2556 ถึง 
กันยำยน 2557 

คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร
และกำรจัดกำร
ควำมรู ้



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ในรอบ 1 ปี มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักเพียงครั้ง
เดียว (30 เมษำยน 
2556) ซึ่งอำจเป็น
ข้อจ ำกัดที่ท ำให้
กรรมกำรฯ ไม่ได้ร่วม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำร
บริหำรงำนเท่ำท่ีควร 

2. ควรพิจำรณำ
องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ โดยควรมี
ตัวแทนรองคณบดฝี่ำย
วิชำกำรของคณะใน
แต่ละกลุ่มสำขำวิชำ
ร่วมเป็นกรรมกำรและ
มีก ำหนดกำรประชมุ
อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น 
รำยไตรมำส หรือ ตำม
ภำคกำรศึกษำ 

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรบรหิำรงำน
จำกคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ส ำนักหอสมุดจึง
ก ำหนดให้มีกำรประชุมรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรฯ 2 ครั้งต่อปี คือ 
เดือนมกรำคม และเดือน
พฤษภำคม (จ ำนวน 2 ภำค
กำรศึกษำ) 
   ประกอบส ำนักหอสมุดได้มี
กิจกรรมกำรคัดเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำห้องสมุด โดย
เชิญและแต่งตั้งผู้บริหำร 
คณบดี รองคณบดมีำร่วม
คัดเลือก เพื่อให้ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีให้บริกำร
สอดคล้องกับหลักสตูรกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
   

- - - - ต.ค.-56 ผู้บริหำรและ
หัวหน้ำฝ่ำย 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ขำดควำมเช่ือมโยง
กำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงองค์ประกอบ
ที่ 1 และองค์ประกอบ
ที่ 5 ของกำรประกัน
คุณภำพ 

เนื่องจำกองค์ประกอบ
ที ่5 เป็นข้อก ำหนด
หลักของส ำนักหอสมุด
ในกระบวนกำร
ประกันคณุภำพ ส ำนัก
หอสมควรน ำองคื
ประกอบท่ี 1 และ 5 
มำเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนกำรประกันคุ
รภำพเพื่อให้
กระบวนกำรตำมแผน
ผนวกรวมกับ
กระบวนกำรประกัน
คุณภำพ 

ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
และบุคลำกรส ำนักหอสมุดได้
ร่วมกันก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) พร้อมท้ังก ำหนด
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยที่
เหมำะสม 
   โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงเรื่องแผนกับกำร
ประกันคุรภำพ เพื่อให้ได้ผล
กำรด ำเนินงำนท่ีสะท้อน
ควำมส ำเร็จของแผนที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2556 

1. ผู้บริหำร 
หัวหน้ำฝ่ำย 
2. นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน 
3. บุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
ทุกกระบวนกำร
ปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนยังไม่พบ
กำรรวบรวมปัญหำ
เพื่อวิเครำะหป์ัญหำ 
ศึกษำผลกระทบ
ของปัยหำต่อกำร
ด ำเนินงำนและ
ก ำหนดแนวทำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม
ก่อนลงมือด ำเนินงำน 

ควรจัดกิจกรรมกำร
ฝึกอบรม/กำรประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อกำร
บริหำรจดักำร เช่น 
อบรมแนวทำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำน กำรจดัท ำ
แผนกลยุทธ์องคืกร 
และกำรเชื่อมโยงสู่
แผนปฏิบัติกำร 

ส ำนักหอสมุดไม่มีกำรก ำหนด
แนวทำงกำรปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวม 

1. ก ำหนดแนวทำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม 
2. จัดประชุมเพื่อ
วิเครำะหป์ัญหำ ศึกษำ
ผลกระทบของปัญหำ
ต่อกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมของ
ส ำนักหอสมุด 
3. ปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
4. ติดตำม สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนปรับปรุง
กระบวนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำคณุภำพ
กำรให้บริกำร 
1. กิจกรรมกำรปรับปรุง
กระบวนงำนภำยใน
หน่วยงำน 
2. กิจกรรมกำรปรับปรุง
กระบวนงำนบริกำร 

1. จ ำนวน
กระบวนงำนบริกำร
ภำยในหน่วยงำนท่ี
เป็นไปตำม
ข้อก ำหนด จ ำนวน 
2 กระบวนงำน 
2. จ ำนวน
กระบวนงำนบริกำร
ภำยในหน่วยงำนท่ี
เป็นไปตำม
ข้อก ำหนด จ ำนวน 
2 กระบวนงำน 

 ตุลำคม 2556 ถึง 
พฤษภำคม 2557 

ผู้บริหำร และ
หัวหน้ำฝ่ำย 



 



 

 



ประเมินตนเอง กรรมการ

1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 7

2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.39 4.39

3 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ

ข้อ 5 5

4 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม ข้อ 5 5

5 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทกุ

ระดับของหน่วยงาน

ข้อ 7 7

6 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ข้อ 5 4

7 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6

8 ระบบการพฒันาบคุลากร ข้อ 4 4

9 จ านวนบคุลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏบิติังานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

คน 126 126

10 จ านวนบคุลากรทั้งหมด คน 126 126

11 จ านวนบคุลากรประจ าที่ปฏบิติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 126 126
12 จ านวนบคุลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 1 1

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 7

15 ระดับความส าเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน

ข้อ 4 4

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

องค์ประกอบที่ 3 การบรหิารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรงุระบบด าเนินงาน

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา 2555

ส านักหอสมุด

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน

ป ี2555

องค์ประกอบที่ 1  ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 



หน่วย

2556

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ ตวัตั้ง ผลลพัธ์
ตวัหาร (% หรือสัดส่วน) ตวัหาร (% หรือสัดส่วน)

4.62 4.45

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตวับ่งชี้ 4.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ้ 8 8 4.00 4.00

4.80 4.80

4.38 35,979.85 35,972.73
8,199 8,199.00

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

ขอ้ 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะ
และวฒันธรรม

ขอ้ 5 5 5.00 5.00

4.60 4.40

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

ขอ้ 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ขอ้ 5 5 5.00 4.00

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ้ 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ้ 7 7 3.00 3.00

100.00 126 126.00

126 126.00

5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ้ 7 7 5.00 5.00

5.00 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ขอ้ 9 9 5.00 4.00

4.00 4.00

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

ขอ้ 5 5 4.00 4.00

ตวับ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ปี 2555

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั

คะแนนผลการประเมิน

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 12 ตวับ่งชี้)

2555 กรรมการ

เป้าหมาย
ประเมิน

ตนเอง

4.39

5 5

4.39 4.39

7 7

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ

7 7

4.394.27

5 5

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย

5 4

4 4

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้ และ

ทักษะวิชาชพีที่สอดคล้องกบัการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

ร้อยละ 100.00

แบบรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในรายตวับง่ชี ้ประจ าปกีารศึกษา 2555 (ป. 1)

ส านักหอสมดุ

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 7

100.00100.00 5.00

6 6

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน

4 4

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9 7

5.00



ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.69 4.69 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที ่4  การเงนิและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.56 4.33 4.69 4.69 4.62 4.45

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (ป.2)

ส านักหอสมุด (หน่วยงานภารกิจด้านการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ)

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม


