


 
 

 
 

 

คํานํา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้ึนตั้งแตป   พ.ศ. 2540     เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเตรียมพรอมเขาสูระบบการประเมินคุณภาพ ในระดับ

ตาง ๆ  สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   ไดตระหนักถึงนโยบายดังกลาว   และไดมีการพัฒนางานดานการประกัน

คุณภาพของหนวยงานมาโดยตลอด 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต เพ่ือเปนการสนองตอบตอนโยบายดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

และเพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงไดจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศึกษา 255 5 (Self-Assessment Report-SAR) ตามตัวบงชี้ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนด โดยแสดงผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในปการศึกษา 255 5  และวิเคราะหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ ท่ีกําหนด   เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินภายในระดับ สํานัก ในวันท่ี 20 - 21 

มิถุนายน 2556 

จากการประเมินคุณภาพภายในเม่ือวันท่ี 20 - 21 มิถุนายน 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได

จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ ข้ึน โดยเพ่ิมเติมขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

รายงานการประเมินคุณภาพ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือ รวมใจ 

ของบุคลากรในสํานักหอสมุด  กําแพงแสน   และขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวย

อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  และ 

เจาหนาท่ีสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดสละเวลาเพ่ือบรรยายใหความรูในดานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา อันสงผลใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ดําเนินไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

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

           ( ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี ) 

  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน  



 

สารบัญ 

                           

           หนา 

บทนํา           1-8  

บทท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักฯ       9-61 

1.1  ประวัติความเปนมา    ( 10) 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน    ( 13)  

    1.3  เอกลักษณ     ( 15) 

    1.4  แผนปฏิบัติการประจําป    (16) 

    1.5  แผนงานประกันคุณภาพ    (36)  

    1.6  โครงสรางการบริหารงาน    (39)  

    1.7  รายนามผูบริหาร และคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ( 42)                               

    1.8  ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ท่ีภาคภูมิใจ (45) 

    1.9  ขอมูลสถิติ     (48)  

    1.10 ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย  (59) 

  

บทท่ี 2  การรายงานผลการดําเนินงาน       62-147 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ  (63)  

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และ (64) 

       เกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานักฯ  

 องคประกอบท่ี 1     (66) 

     องคประกอบท่ี 2     (74) 

     องคประกอบท่ี 3     (87) 

     องคประกอบท่ี 4     (116)  

     องคประกอบท่ี 5     (123) 

 ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงาน (133)   

     องคประกอบท่ี 6     (143) 

       

  

  

 



 

สารบัญ (ตอ) 
         

          หนา 

บทท่ี 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน      148 -163 

3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผล    (149)    

3.2  ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ  (151)  

3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย (154) 

 

บทท่ี 4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง      164 -189 

4.1  แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะฯ (สปค 01)   (165)    

4.2  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค 02) ( 176)  

 

บทท่ี 5  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน   190 -205 

    

ภาคผนวก          206-220 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน     (207)  

คําสั่งแตงตั้งตาง ๆ        (208) 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้       (218) 

รายนามบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน    (219) 

 

 

 

 

   

  

  

   

 

   



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

255525552555       
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º·º·º·¹íÒ¹íÒ¹íÒ      

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ   



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

255525552555       
 

2 

 

 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีพันธกิจหลักใน การสนับสนุนดานการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ  

โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึง

ผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด จํานวน 12 ตัว

บงชี้   ในปการศึกษา 2555 พบวา  สํานักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉล่ีย  4.60 อยูในระดับ

ดีมาก  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

-  5.00 5.00 4.60 4.10 4.73 4.40 ดีมาก ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 -  4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

-  4.00 3.00 -  4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.44 4.22 4.60 4.10 4.60 4.27   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี   
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• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้* สรุปผลไดดังนี้  

1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน4.51-5.00) รวม 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 

2.2 ระดับความสํารวจของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

5 ขอ 5.00 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 92.73 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

 

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 7 ตัวบงชี้ ดังนี ้

ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.20 4.20 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และ

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

6 ขอ 4.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 4 ขอ 4.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 4.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ขอ 4.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

4 ขอ 4.00 
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 3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51 – 3.50) รวม 1 ตัวบงชี้

ดังนี้ 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 ขอ 4.00 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจุดแข็ง และจุดท่ีควร

พัฒนา ซ่ึงสํานักไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้  

• จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. สามารถดําเนินการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท้ัง 4 ของ

มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรของสํานักหอสมุดฯ มีความรัก

องคกร ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการปลูกฝง

วัฒนธรรมท่ีดีในระยะเวลานาน 

 

2. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามสายวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะสายวิชาชีพบรรณารักษ  

2. โดยภาพรวมบุคลากรมีจิตใจเปนผูใหบริการท่ี

ดี และพรอมพัฒนาตนเอง 

3. มีการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณท่ีเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีความถูกตอง โปรงใสและ

ตรวจสอบได 

 

4. มีการเขารวมเปนสมาชิกเครือขายดานหองสมุด และมี

ผลการดําเนินงานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

 

5. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้  

6. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 
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• จุดที่ควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

 1. บุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงานในแตละ

ตัวบงชี้ ยังสับสนเก่ียวกับการจัดเอกสาร

หลักฐาน ใหตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตาม

รอบปการศึกษา ปงบประมาณ และปปฏิทิน 

 2. หนวยงานยังไมมีการจัดทําแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรประจําปไวอยางเปน

รูปธรรม มีเพียงการจัดทํารายละเอียดการเขา

รับการฝกอบรมสัมมนาของบุคลากรรายบุคคล 

เทานั้น 

 3. ลักษณะของการจัดการขอมูลทางการเงิน

สวนใหญเปนการ รายงาน ขอมูล  แตขาด การ

วิเคราะห  เปรียบเทียบ และมาตรการในการ

ควบคุมคาใชจาย  

 4. ยังขาดการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 5. ขาดการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  เขามารวม

ในกระบวนการดานประกันคุณภาพ 

 6. ยังขาดแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน  

เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนนําไปใช 

 7. หนวยงานยังไม มีการกําหนดกระบวนการ

ดําเนินงานดานตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ

ใหบริการท่ีจะตองทําการปรับใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนอยางชัดเจน 
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• แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดที่ควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรพัฒนาแผนยุทธศาสตรใหมีความชัดเจนแตกตางจาก

แผนงานประจํา 

1. หนวยงานมีกระบวนการพัฒนาแผนครบถวน 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารควรจะมีการถายทอด

แผนใหท่ัวถึง บุคลากร ทุกระดับ  รวมถึงระดับ

ปฏิบัติการ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผน

เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 

2. ควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปในระดับฝาย 

2. ผูบริหารหนวยงานควรนําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของการประเมินผลการดําเนินงาน             

ของโครงการตางๆ รวมถึงขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

อยางเปนรูปธรรม 

3. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ีไดมากําหนด

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

3. ควรดํารงรักษาวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร และ

นํามาใชใหเปนประโยชนในการดําเนินงานเปน

ทีมเพ่ือใหบริการท่ีดีกับผูรับบริการ 

4. ควรพัฒนาระบบการสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการใหเปนไปตามกระบวนการ PDCA อยางจริงจัง 

4. ควรสงเสริมการพัฒนางานประจํา นําไปสูการ

ทําวิจัย เพ่ือยกระดับความกาวหนาของบุคลากร  

และยกระดับวิชาชีพ 

5. ควรผลักดันใหบุคลากรเกิดการพัฒนางานหลังจากท่ี

ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยการทําความตกลงระหวาง

บุคลากรและหนวยงานอยางเปนลายลักษณอักษร และมี

ผลตอการพัฒนาความดีความชอบ 

5. หนวยงานควรจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

เก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีถูก

กําหนดให รับการตรวจประเมินในแตละป

การศึกษา ใหเขาใจไดอยางถูกตอง รวมถึงการ

จัดเอกสารหลักฐาน    ท่ีเก่ียวของใหตรงตาม

รอบปท่ีกําหนดใหรับการตรวจประเมิน 

6. ควรกําหนดนโยบายในดานตาง ๆ อยางชัดเจน และให

ความสําคัญในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร 

6. หนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปไวอยางเปนรูปธรรม พรอมดําเนินการ

ติดตาม และ ประเมินผลสําเร็จของแผน ฯ อยาง

ตอเนื่องทุกป 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

7. ควรถายทอดขาวสารท่ีจําเปนตอบุคลากรใหบุคลากร

ไดรับทราบ พรอมท้ังควรสื่อสาร ทําความเขาใจกับบุคลากร 

ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ 

7. ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ขอเสนอแนะ  ความเห็น  และการปรับการใช

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพอยางไร 

8. ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางจริงจัง 8. ควรนําขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินใน

ปกอนมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

9. ควรมีนโยบายและกําหนดแผนการหารายไดเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากรายไดประจําเพ่ือรองรับการพัฒนาการ

ดําเนินงานในอนาคต  

9. ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหผูใชบริการ เขา

มาใหขอเสนอแนะหรือมีสวนรวมในกระบวนการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

หนวยงาน 

10. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้พัฒนาการดําเนินงาน

ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอยางจริงจัง 

10. ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีหนวยงาน

จะพัฒนาข้ึน  และดําเนินการใหแลวเสร็จในแต

ละรอบปการศึกษา แลวนําไปเผยแพร เพ่ือให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได 

11. ควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
11. ควรจัดทํา Work f low ของ c r i t i ca l 

process ของการใหบริการของหองสมุด เชน 

การยืม/คืน หนังสือ การยืมหนังสือระหวาง

หองสมุด การสั่งซ้ือหนังสือใหม  ฯลฯ 

 12. ปรับงานใหมีประสิทธิภาพ และตองมีการ

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการตอผูบริหาร 

วามีประสิทธิภาพข้ึนอยางไร เพ่ือใหผูบริหาร

พิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 
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สํานักหอสมุด   กําแพงแสน    เดิมเปนหนวยงานข้ึนกับสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เม่ือเริ่มเปดบริการใชชื่อวา หองสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน สังกัดงานหองสมุดสาขา เปดบริการพรอมกับการ

เริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี   12  พฤศจิกายน  2522      เพ่ือเปนแหลงขอมูล

ทางวิชาการแก   นิสิต   อาจารย   นักวิชาการ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมถึงหนวยงาน

ภายนอก และบุคคลท่ัวไปอีกดวย ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2537   ไดยกระดับเปนฝายหอสมุดกลาง กําแพงแสน  

อาคารหอสมุดหลังแรก  กอสรางโดยใชเงินกูธนาคารโลกใชเวลากอสราง 1 ป พ้ืนท่ี 

อาคาร 2,739.92 ตารางเมตร เอกสารสิ่งพิมพของหองสมุดเนนดานการเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของจัดซ้ือดวย

เงินกูธนาคารโลก   เชนกัน  ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ  7,000    เลม    วารสารประมาณ  300   

รายการ พิจารณาคัดเลือกโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดรุณา สมบูรณกุล  และ  Mr. R. J. Blanchard ซ่ึงเปน

ผูเชี่ยวชาญและเปนผูอํานวยการของหอสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย  เมืองเดวิส     นอกจากนี้ยังไดแบง

สิ่งพิมพสวนหนึ่งมาจากสํานักหอสมุด  บางเขนดวย เม่ือเริ่มเปดบริการมีบุคลากร 6  คน ประกอบดวย

บรรณารักษ  2  คน เจาหนาท่ี 2 คน  (ยืมตัวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร   1  คน) นักการภารโรง 2 คน และ

นิสิตชวยงานหองสมุด   5  คน มีท่ีนั่งอานหนังสือประมาณ 500   ท่ีนั่ง ใหบริการผูใชประมาณวันละ 400  คน  

เปดบริการถึงเวลา 19.30 น. 

อาคารหอสมุดกลาง  หลังท่ี  2  มีพ้ืนท่ี  6,820  ตารางเมตร ตอเชื่อมกับอาคารเดิมท่ีนั่ง  1,400  ท่ี

นั่ง  สามารถรองรับการเพ่ิมจํานวนสิ่งพิมพได  200,000  เลม  โสตทัศนวัสดุ  และวัสดุอิเล็กทรอนิกส

ประมาณ  20,000  รายการ  มีหองประชุมสําหรับจัดกิจกรรมหองสมุด 

พัฒนาการของสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ดําเนินอยางตอเนื่องท้ังดานงานบริหารและ 

งานบริการ  งานจัดการทรัพยากรหองสมุด    อาคารสถานท่ีและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในงานหองสมุด   

พ.ศ.  2534  เริ่มใชคอมพิวเตอรในงานหองสมุด  

พ.ศ.  2536  ใหบริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลสําเร็จรูปทางการเกษตร  

พ.ศ.  2539  ของบประมาณและออกแบบอาคารหอสมุดกลาง  หลังท่ี  2  

พ.ศ.  2540  เริ่มบริการสืบคนสิ่งพิมพของหองสมุดดวยระบบหองสมุด  

อัตโนมัติ 

พ.ศ. 2540 – 2542    กอสรางอาคารหอสมุดกลาง  หลังท่ี  2  
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พ.ศ.  2542   เริ่มใชระบบยืม – คืน  อัตโนมัติ  ภาคตน  ปการศึกษา  2542 

เปดใชอาคารหลังใหม  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2542  

พ.ศ. 2543  ใหบริการแหลงการเรียนรูดวยตัวเอง  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  เริ่มปรับเปลี่ยนเปนหองสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแตป พ.ศ. 2540  โดยใชระบบ

หองสมุดอัตโนมัติรวมกับสํานักหอสมุด  บางเขน  หองสมุดคณะและวิทยาเขต รวมท้ังหองสมุดมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆไดจากหนาจอคอมพิวเตอรภายในหอสมุด ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการยืม – คืนสิ่งพิมพ    มีแหลง

การเรียนรูดวยตนเอง เชน สื่อ –โสตมัลติมีเดีย หองปฏิบัติการภาษา หองฝกอบรมคอมพิวเตอร  และ

อินเทอรเน็ต  เปนตน 

ในดานโครงสรางการบริหารจัดการ  เม่ืออาคารหอสมุดกลางหลังท่ี   2   เปดดําเนินการเม่ือป  พ.ศ. 

2542  นั้นไดมีการขยายงานโดย  มีการจัดแบงภารกิจออกเปน  5  งาน  คือ  งานพัฒนาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ  งานบริการสารสนเทศ  งานบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการ

เรียนรูดวยตนเอง  และงานบริหารและธุรการ   

ตอมาเม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ  2548  สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร  ไดมีคําสั่งจัดตั้งสํานักหอสมุด  

กําแพงแสน  โดยประกอบดวยฝายตาง  ๆ  จํานวน  4  ฝาย  ดังนี้   

1.   ฝายบริหารและธุรการ   

2.   ฝายบริการ 

3.   ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

4.   ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

 

 

255525552555       
 

12 

¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹  

  

 

  

¹Ò§ÊÒÇ Ñ̈¹·ÔÀÒ  ¾Ø‹Á Ñ̈¹·Ã� 
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

(´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ ¾.È. 2522- 2548) 

¹Ò§ÍÑÁ¾Ã  ÃÑµ¹ÀÑ¡´Ôì 
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

(´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ ¾.È. 2548- 2552) 

´Ã.à»ÃÁ»ÃÕ´Ôì  ºØÞÃÑ§ÉÕ 
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

(´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ ¾.È. 2552- 2556) 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
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»ÃÑªÞÒ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ÀÒÃ¡Ô¨ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�»ÃÑªÞÒ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ÀÒÃ¡Ô¨ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�»ÃÑªÞÒ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ÀÒÃ¡Ô¨ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�   

 
»ÃÑªÞÒ / »³Ô¸Ò¹   

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  

ÀÒÃ¡Ô¨ 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงความรูสูการศึกษา  กอภูมิปญญา  สรางความกาวหนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

สํานักหอสมุด กําแพงแสนเปนศูนยกลางบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้นนําทางดาน 

การเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตก และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.ใหบริการสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอนิสิต อาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รวมท้ังหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหทันสมัย เหมาะสมกับการใหบริการ และการปฏิบัติงาน 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
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¾Ñ¹¸¡Ô¨  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

 

 

 

1. พัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2 . สงเสริมสนับสนุนการใหบริการวิชาการสูชุมชน  

3. การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนพันธกิจของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4. สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย 

 

 

 

 

1. เพ่ือการบริการสารสนเทศท่ีตรงตามความตองการ และเหมาะสมตอการเรียนการ  

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชนและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหา 

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
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àÍ¡ÅÑ¡É³� / ÍÑµÅÑ¡É³�àÍ¡ÅÑ¡É³� / ÍÑµÅÑ¡É³�àÍ¡ÅÑ¡É³� / ÍÑµÅÑ¡É³�   

àÍ¡ÅÑ¡É³� ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

ÍÑµÅÑ¡É³� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 

 

 

 

 

“ บริการเปนเลิศ ” 

 

 

 

 

 

 

 

สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี 

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

คําอธิบาย  

 อัตลักษณ (Identity) หมายถึง  คุณสมบัติท่ีเปนตัวตนของบุคคล 

สํานึกดี (Integrity) หมายถึง  มีจิตใจท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

มุงม่ัน (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจม่ัน มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุง

ผลสัมฤทธิ์ ในการทํางานและในการปฏิบัติใดๆ 

สรางสรรค (Knowledge Creation) หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มี

ความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรูมีการสรางนวัตกรรม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และ

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚   

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการระบบงานหองสมุด 

ผลผลิต 

 1. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามหลักสูตรท่ีเปดสอนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน  

 2. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมรองรับการใหบริการ 

 3. การบริการท่ีสรางความประทับใจ  

 4. ศูนยบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

 5. ผูรับบริการใหการยอมรับในคุณภาพบริการ  

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

 

ตัวช้ีวัด ปฐาน 

54 

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 55 

ผูรับผิดชอบ 

1.1 เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแตรับทรัพยากรสารสนเทศ

และนําออกใหบริการ 

12 15 ฝายพัฒนาฯ 

1.3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการ

เกษตร (ประกัน มก.)  

N/A 2 ฝายพัฒนาฯ 

1.4 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานทรัพยากร

สารสนเทศ 

ระดับดี ระดับดี ฝายพัฒนาฯ 

1.5 จํานวนบริการเชิงรุกท่ีเพ่ิมข้ึน N/A 1 ฝายบริการ 

1.6 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการ / 

ข้ันตอนการใหบริการ 

ระดับดี ระดับดี ฝายบริการ 

1.7 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานบุคลากรท่ี

ใหบริการ 

ระดับดี ระดับดี ฝายบริการ 
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 ตัวช้ีวัด ปฐาน 

54 

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 55 

ผูรับผิดชอบ 

1.8 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานการ

ประชาสัมพันธ 

ระดับดี ระดับดี ฝายเทคโนฯ 

1.9 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานเทคโนโลยีการ

ใหบริการ 

N/A 4 ฝายเทคโนฯ 

1.10 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ในหองสมุดท่ีใหบริการ  

4 5 ฝายเทคโนฯ 

1.11 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของขอมูลในฐานขอมูลหองสมุด

พัฒนาข้ึน 

360 360 ฝายเทคโนฯ 

1.12 จํานวนกิจกรรมท่ีมีการประชาสัมพันธภายใน  N/A  20 ฝายเทคโนฯ 

1.13 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธภายนอก  N/A  5 ฝายเทคโนฯ 

1.14 คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท:คน) 

656.21 646.34 ฝายบริหารฯ 

 

กลยุทธหลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธท่ี 1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศโดยเนน

ดานการเกษตร และ

สนับสนุนการเรียน

การสอนในวิทยาเขต

กําแพงแสน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

โครงการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือการ

ใหบริการ   

1. โครงการสัปดาห

หนังสือวิชาการ 

 

ฝายพัฒนาและ

จัดการ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 
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กลยุทธท่ี 2 . พัฒนาระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัย และการประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี    

                 การใหบริการ และกลุมเปาหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศใหมี

คุณภาพและทันสมัย 

เพ่ือใหผูใชบริการ

สามารถเขาถึง

สารสนเทศไดอยาง

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1.โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการใหบริการ 

1. โครงการจัดหาโปรม

แกรมควบคุมการ

ใหบริการ 

2. โครงการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณเพ่ือการ

ใหบริการ 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

2. การพัฒนาชอง

ทางการ

ประชาสัมพันธใหมี

ความหลากหลาย  มี

ขาวสารท่ีเปน

ปจจุบันและทันสมัย 

เขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดอยางรวดเร็ว 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการ

ประชาสัมพันธ

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

1. โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธแนะนํา

สํานักหอสมุด กพส. 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 3. สรางงานบริการท่ีกอใหเกิดความประทับใจแกผูใชบริการ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1. มีการพัฒนาการ

ใหบริการเชิงรุกเพ่ิม

มากข้ึน  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริการ

เชิงรุก 

1. โครงการเลมนี้ฉัน

ชอบ 

2. โครงการหนังสือนา

อาน 

3. โครงการ E-book 

One Stops Searching 

4. โครงการหนังสือ

สํารอง 

ฝายบริการ 
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มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

5. โครงการรับแปล

เอกสาร 

6. โครงการตอบคําถาม

พาเพลิน 

7. โครงการนําสง

เอกสาร 

8. โครงการหองสมุดพบ

ผูใช 

2. การสํารวจความ

พึงพอใจในการ

ใหบริการเพ่ือนํามา

พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานในดาน

ตาง ๆ  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการวิจัย

สถาบัน(เก่ียวกับการ

สํารวจความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ)  

1. โครงการวิจัยสถาบัน

(เก่ียวกับการสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

ฝายบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

 

 

255525552555       
 

20 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนการการพัฒนางานบริการวิชาการ ท้ังภายในและภายนอก 

ผลผลิต 

1. องคความรูท่ีใหบริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  

2. ผูรับบริการใหการยอมรับในงานบริการวิชาการ 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด ปฐาน 

54 

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

ผูรับผิดชอบ 

  55   

2.1 จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัย 

11 9 ฝายบริการ  

2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก

สังคม/ชุมชน 

5 2 ฝายเทคโนฯ 

2.3 รอยละการนําความรูไปใชประโยชน 91.6 80 ฝายบริการ 

ฝายเทคโนฯ    

2.4 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาการ 

88.7 85 ฝายบริการ 

ฝายเทคโนฯ    

 

กลยุทธหลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธท่ี 1. สงเสริมการใหบริการวิชาการแกชุมชน  

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1.1 การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการท่ี

สนับสนุน เปน

ประโยชนตอการ

เรียนการสอน และ

การวิจัยของวิทยาเขต

กําแพงแสนภายใน 

 1. โครงการบริการ

วิชาการสนับสนุน

การวิจัยและการ

เรียนการสอน  

 

1. โครงการ Library Tour 

2. โครงการแนะนํา

ฐานขอมูล  

3. โครงการความรูนอก

ตํารา 

 

ฝายบริการ 
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มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1.2 การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการท่ี

ถายทอดองคความรู

สูชุมชนภายนอก

วิทยาเขต 

 1. โครงการถายทอด

บริการวิชาการสู

ชุมชน  

1. โครงการเปดหอง 

สมุดสูชุมชน 

 

 

ฝายพัฒนาฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สรางคน สรางงาน  

แบบมืออาชีพ และผลักดันการเติบโตแบบองคกรแหงการเรียนรู ตาม     

หลักการของการประกันคุณภาพ 

ผลผลิต 

 1. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2. ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

4. องคกรแหงการเรียนรู 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด ปฐาน 

54 

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

55 

ผูรับผิดชอบ 

 

3.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา (ประกัน มก.) 

4 5 ผอ. 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  (ประกัน มก.) 3 4 ฝายบริหาร 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (ประกัน มก.)  3 4 ฝายบริหาร 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (ประกัน มก.) 3 6 ฝายบริหาร 

3.5 ระบบ และกลไกการเงินและงบประมาณ (ประกัน มก.) 5 7 ฝายบริหาร 

3.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ประกัน มก.) 

5 7 ฝายบริหาร 

3.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน (ประกัน มก.)  

4 5 ฝายบริหาร 

3.8 รอยละบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตรงตามสายอาชีพ 80 80 ฝายบริหาร 

3.9     รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 3.81 4 ฝายบริหาร 

3.11 จํานวนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 4 4 ฝายบริหาร 
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กลยุทธหลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธท่ี 1 . พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชระบบธรรมาภิบาล 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการแบบมีสวน

รวมและสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

1. โครงการสัมมาฑิฐิ 

 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

งบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

จัดการตามระบบธรร

มาภิบาล  

 

1. โครงการประหยัด

พลังงาน 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

สงเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษาให

เขาสูระบบงาน

ประจํา 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการสงเสริม

ระบบประกันคุณภาพ  

 

1. โครงการประเมิน

คุณภาพภายใน 

2. โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

ประกันคุณภาพ 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

สงเสริมใหหนวยงาน

ภายในนําระบบการ

บริหารความเสี่ยง

เปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการบริหาร

ความเสี่ยงภายใน

หนวยงาน 

1. โครงการบริหาร

ความเสี่ยงภายใน

หนวยงาน 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

 

กลยุทธท่ี 2 . ปรับปรุงระบบและกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

วางแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

อยางเปนระบบ 

ครอบคลุมทุก

ข้ันตอน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากร  

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 
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กลยุทธท่ี 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในดาน

ตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพ 

ถูกตอง พรอมใชงาน  

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบัติงาน  

1. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบัติงาน  

2. โครงการปรับปรุง

หองประชุมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

พัฒนากายภาพให

สวยงาม มี

บรรยากาศท่ี

เหมาะสมกับการ

เรียนรู และการ

ปฏิบัติงาน จัดหา

เครื่องมือและ

อุปกรณใหพรอมใช

งาน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการพัฒนา

สํานักหอสมุด กพส.  

 

1. โครงการพัฒนา

สํานักหอสมุด กพส.  

 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกร 

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนการ

จัดการความรู และ

สนับสนุนใหมีการ

ดําเนินการตามแผน

ท่ีกําหนด 

2.  สงเสริมการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในหนวยงาน 

แผนงานบริหาร

จัดการ 

1. โครงการสงเสริม

การเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

 

1. โครงการสงเสริม

การเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4   อนุรักษ สงเสริม สนับสนุน และถายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาไทย         

                     คานิยมท่ีดีและถูกตอง 

ผลผลิต 

 1. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. การมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขตกําแพงแสน 

 3. นิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด ปฐาน 

54 

 เปาหมาย

ตัวช้ีวัด   

55 

ผูรับผิดชอบ 

    

4.1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหนวยงานจัด 19 13 ฝายบริหาร 

4.2 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหนวยงานเขารวมกับ

วิทยาเขตกําแพงแสน 

11 11 ฝายบริหาร 

4.3 จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

สํานักฯ 

807 500 ฝายบริหาร 

4.4 รอยละกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีนิสิตเขารวม

ตอกิจกรรมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 

89.47 76.92 ฝายบริหาร 
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กลยุทธหลัก / แผนงาน / โครงการ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาไทยและ  

                คานิยม  

มาตรการ แผนงาน โครงการหลัก โครงการยอย ผูรับผิดชอบ 

1. จัดโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีใหบุคลากร

และนิสิตเขารวม

กิจกรรมอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. สนับสนุนให

บุคลากรของ

หนวยงานเขารวม

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของ

วิทยาเขต

กําแพงแสน  

3. ประชาสัมพันธ

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมให

นิสิตเขารวมกิจกรรม

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับ

สํานักหอสมุด 

แผนงานทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการ

เทิดพระเกียรติ

ราชวงศ 

 

 

 

 

 

2. โครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.1 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวา 

มหาราช 

1.2 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหามหา

ราชินี 

1.3 โครงการเทิดพระเกียรติ

พระราชวงศ 

2.1 โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 

2.2 โครงการครบรอบวัน

คลายวันสถาปนา

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

2.3 โครงการปฏิบัติธรรมทํา

ดีเพ่ือพอ 

2.4 โครงการจิตอาสาพาไป 

ฝายบริหาร

และธุรการ 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนงานบริการวิชาการ 

สอดคลัอง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

8 1 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน ฝายพัฒนา มิ.ย. 55 ส.ค. 55 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับบริการ 3 
  

        

14,000.00  

  

            ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 
  

      

3 2 โครงการ Library Tour ฝายบริการ พ.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4 
    

      

15,000.00  

  

            ระดับการนําความรูไปใช

ประโยชน 

  
4   

    

3 3 โครงการความรูนอกตํารา ฝายบริการ มี.ค. 55 ก.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4 
    

      

20,000.00  

  

            ระดับการนําความรูไปใช

ประโยชน 

  
4   

    

3 4 โครงการแนะนําฐานขอมูล ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4 
    

      

14,000.00  

  

            ระดับการนําความรูไปใช

ประโยชน 
  

4   
    



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนงานบริหารจัดการ 

สอดคลัองกับ

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 1 โครงการบริหารความเส่ียง

ภายในหนวยงาน 

ฝาย

บริหารฯ 

ธ.ค. 54 ก.ย. 55 รอยละความสําเร็จของแผน

บริหารความเส่ียงในภาพรวม 

80   
  

  -    

            จํานวนหนวยงานยอยที่มีการ

ดําเนินการสําเร็จรอยละ 80 

ของแผนบริหารความเส่ียง

ของหนวยงานตนเอง 

2   

  

    

10 2 โครงการสัมมาฑิฐิ ฝาย

บริหารฯ 

ธ.ค. 54 ส.ค. 55 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 3 
    

  -    

            จํานวนคร้ังที่มีบุคลากร รอย

ละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด

ของสํานักฯ เขารวมกิจกรรม 

2 

    

    

10 3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการปฏิบัติงาน 

ฝาย

บริหารฯ 

ก.พ 55 ส.ค. 55 จํานวนระบบสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 

1 
    

     

20,000.00  

  

 



สอดคลัองกับ

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 4 โครงการสงเสิรมการเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

ฝาย

บริหาร 

ก.พ. 55 ส.ค. 55 รอยละความสําเร็จของ

แผนการจัดการความรู 

65   
  

     20,000.00    

10 5 โครงการพัฒนาสํานักหอสมุด 

กพส. 

ฝาย

บริหารฯ 

ก.พ. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ ดานอาคารสถานที่ 

กายภาพ ภูมิสถาปตย  

4 

    

     50,000.00    

10 6 โครงการประหยัดพลังงาน ฝาย

บริหารฯ 

ก.พ. 55 ส.ค. 55 ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินการจัดการพลังงาน

ภายในสํานักหอสมุดฯ 

6   

  

     15,000.00    

10 7 โครงการปรับปรุงหองประชุม

เพิ่อเพิ่มประสิทธภาพ 

ฝาย

บริหารฯ 

ส.ค. 55 ก.ย. 55 ระดับความพึงพอใจของผูใช

หองประชุม 

4 

  

85,000.00  

10 8 โครงการจัดหาโปรแกรมควบคุม

การใหบริการ 

ฝายเทคโน ก.พ. 55 ส.ค. 55 จํานวนระบบในการควบคุม

การใหบริการ 

1 
    

   100,000.00    

10 9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ

เพื่อใหบริการ 

ฝายเทคโน ก.ค. 55 ส.ค. 55 จํานวนประเภทของวัสดุ

อุปกรณในการจัดหา 

3 
    

     100,000.00    

10 10 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ

แนะนําสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

ฝายเทคโน ก.พ. 55 มี.ค. 55 จํานวนประเภทส่ือ

ประชาสัมพันธแนะนํา 

2  

    

     20,000.00    



สอดคลัองกับ

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 11 โครงการสัปดาหหนังสือวิชาการ ฝายพัฒนา 1 ม.ค. 55 31 ม.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

3.5      4,000.00   

10 12 โครงการวิจัยสถาบัน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 รอยละแบบสอบถามที่ไดรับ

คืน 

75          

10,000.00  

  

10 13 โครงการหนังสือสํารอง ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

4          

30,000.00  

  

10 14 โครงการนําสงเอกสาร ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

4       -    

10 15 โครงการเลมนี้ฉันชอบ ฝายบริการ ก.พ. 55 มี.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4     4,000.00   

            จํานวนผูเขารวมโครงการ 200        

10 16 โครงการหนังสือนาอาน ฝายบริการ ก.พ. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4     4,000.00   



สอดคลัองกับ

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 17 โครงการตอบคําถามพาเพลิน ฝายบริการ ก.พ. 55 มี.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4     3,000.00   

            จํานวนผูเขารวมโครงการ 100        

10 18 โครงการหองสมุดพบผูใช ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

4     5,000.00   

10 19 โครงการ E-book One Stops 

Searching 

ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 จํานวน E-book ที่สามารถ

สืบคนไดในฐานขอมูล

ทรัพยากรหองสมุด  

3,500      36,000.00   

10 20 โครงการรับแปลเอกสาร ฝายบริการ ม.ค. 55 ส.ค. 55 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

4          



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนงานพัฒนาบุคลากร 

 

สอดคลัอง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 1 โครงการพัฒนาบุคลากร ฝาย

บริหารฯ 

ก.พ. 55 ส.ค. 55 รอยละความสําเร็จของการ

จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

80 

    

 120,000.00    

            จํานวนผลงานที่ไดรับการ

พัฒนาที่เกิดจากกิจกรรมใน

โครงการ 

  4 

  

    

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สอดคลัอง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

10 1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ฝาย

บริหารฯ 

พ.ค. 55 ก.ค. 55 จํานวนหนวยงานที่เขารับ

การประเมินคุณภาพภายใน

ระดับฝาย 

4 

   - 

  30,000.00    

  

  

        รอยละของบุคลากรประจํา

ทั้งหมดของสํานักฯเขารวม

ฟงรายงานผลการประเมิน

คุณภาพระดับสํานัก 

80 

        

10 2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกัน

คุณภาพ หัวขอ "การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง" 

ฝาย

บริหารฯ 

20 ม.ค. 55 31 ม.ค. 55 รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

80    -   -    

          จํานวนฝายที่มีรางรายงาน

การประเมินตนเองระดับ

ฝายที่มีมาตรฐานเดียวกัน  

  4       

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สอดคลัอง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร 

มก.กพส.ที่ 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ 

ผู 

รับผิดชอบ

โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
เปาหมาย/ตัวบงชี ้  งบประมาณ  

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หนวยนับ 

เปาหมาย 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ  
ปริมาณ คุณภาพ 

9 1 โครงการครบรอบวันคลายวันสถาปนา

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ฝาย

บริหาร 

1 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 รอยละของบุคลากรสํานักฯ

เขารวมกิจกรรม 

80    -   15,000.00  
  

9 2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ฝาย

บริหาร 

มี.ค 55 เม.ย. 55 จํานวนกิจกรรมที่สงเขา

รวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน 

1       15,000.00  
  

9 3 โครงการจิตอาสาพาไป ฝาย

บริหาร 

ก.พ. 55 มี.ค. 55 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 30       15,000.00  
  

9 4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวา มหาราช 

ฝาย

บริหาร 

พ.ย. 54 ธ.ค. 54 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 200       20,000.00  
  

9 5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหามหาราชิน ี

ฝาย

บริหาร 

ก.ค. 55 ส.ค. 55 จํานวนผูลงนามถวายพระพร 200         8,000.00  
  

9 6 โครงการเทิดพระเกียรติพระราชวงศ ฝาย

บริหาร 

ก.พ. 55 ส.ค.55 จํานวนคร้ังในการจัด

กิจกรรม 

3       10,000.00  
  

9 7 โครงการปฏิบัติธรรมทําดีเพื่อพอ ฝาย

บริหาร 

ก.ค. 55 ก.ย. 55 จํานวนคร้ังในการจัด

กิจกรรม 

9   5,000.00 
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ตามท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือดําเนินการ

ในดานการบริหารงานของสํานักฯ ใหเปนไปตามเปาหมายของแผน จึงไดทําการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร 9 กลยุทธ 31 ตัวชี้วัด ซ่ึง

ประกอบดวย 34 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. มีตัวชี้วัดยุทธศาสตรหรือตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ท้ังหมด 31 ตัวช้ีวัด 

2. บรรลุเปาหมาย 31 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

  3. มีโครงการท้ังหมด 34 โครงการ สามารถดําเนินการครบทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 

100  

  4. ใน 34 โครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัด 45 ตัวช้ีวัด และบรรลุตามเปาหมาย 43 ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 95.56 และไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 

   1) โครงการวิจัยสถาบัน  

   2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะนําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

     

ยุทธ 

ศาสตร 

ยุทธศาสตร โครงการ 

จํานวนกล

ยุทธ 

ตัวชี้วัด

ท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน/สถานะ ตัวชี้วัด 

บรรลุ ไมบรรล ุ รอยละ ท้ังหมด ดําเนิน

การ 

ไมได

ดําเนิน

การ 

ท้ังหมด บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 3 13 13 - 100 13 13 - 15 13 2 

2 1 4 4 - 100 4 4 - 8 8 - 

3 4 10 10 - 100 10 10 - 15 15 - 

4 1 4 4 - 100 7 7 - 7 8 - 

รวม 9 31 31 - 100 34 34 - 45 43 2 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเปนไปตามท่ี พ.ร.บ.

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว สํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงมีระบบการประกันคุณภาพ  (Quality 

Assurance) ท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือติดตามการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของฝายและใน

ภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม  (Quality 

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

 หลักกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ประกอบดวย  

 1.   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

 2.   เกณฑ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 3.   กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

 4.   ผูบริหารและพนักงานของหนวยงานท้ังหมดของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

 5.   การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหนวยงานภายใน และระดับสํานัก  

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไวโดย

มอบหมายใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนผูรับผิดชอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีตัวแทนของหนวยงานภายในรวมเปนคณะกรรมการ พรอมท้ังถายทอดแนวทางการ

ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักฯ ไปยังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของแตละหนวยงาน และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือเสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพในทุกรอบปการศึกษาจะมีการ

ติดตามขอขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประกันคุณภาพท่ี

ไดรับการตรวจสอบ/ประเมิน เพ่ือนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องตามวงจร P-D-C-A ตอไป



แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

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

1. สํานัก จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

สํานัก 

            

2. ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย /รูปแบบการประเมินฯ / แนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายใน / ทบทวนมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงช้ี พรอมให

กําหนดแนวทางการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน 

week 

2-3 

           

3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานัก / ติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ในระดับสํานัก 

week2  week2 week2  week2  week2  week2  week2 

4. เสนอช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ระดับฝาย / สํานัก             

5. รวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีเพ่ือทํารายงานการประเมินตนเองระดับสํานัก             

    - ตัวบงช้ี ท่ี 1.1 , 4.1             

    - ตัวบงช้ี 2.1 – 2.3 ตัวบงช้ี 3.1-3.5 และ ตัวบงช้ีท่ี 5.1              

6. ฝายจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555        Week2 Week2    

7. ประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย         22-25     

8. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝายสงรายงานผลการประเมินฯ         13    

9. ฝายจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพของแตละฝาย             

10. สํานักจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555             

11. สํานัก จัดสงรายงานการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555             

12. ประเมินคุณภาพระดับสํานัก         Week3-4    



กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

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

13. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับ

สํานัก 

            

14. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ             
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ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการศึกษา

หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหนาฝายบริการ

คณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
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ÀÒÃÐË¹ŒÒ·Õè 

 

 

 

 

1. ฝายบริหารและธุรการ ประกอบดวย 5 งาน ดังน้ี 

  1.1 งานนโยบายและแผน :  มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห ประมวลแผน  พิจารณาเสนอ แนะจัดทําคํา 

ของบประมาณรายได/แผนดิน  จัดทําแผนตาง ๆ และการประกันคุณภาพ 

  1.2 งานสารบรรณ :  มีหนาท่ี ดานงานสารบรรณ การรับ - สงหนังสือราชการ การจัดทํา สําเนาเอกสาร 

แจงเวียน หนังสือราชการ การรางโตตอบหนังสือราชการ จัดทําประกาศ คําสั่ง การควบคุมจัดเก็บ  การคนหาเอกสารราชการ

ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  งานการประชุม   

 

1.3 งานการเจาหนาท่ี : มีหนาท่ีดานงาน

บริหารบุคคล  การพัฒนาฝกอบรม  งาน

ทะเบียนประวัต ิขาราชการ  ลูกจางประจํา  

ลูกจางช่ัวคราว  พนักงานมหาวิทยาลัย  งาน

สวัสดิการ  ประกันสังคม   

 

1.4 งานคลังและพัสดุ : มีหนาท่ีเก่ียวกับ

งานดานการเงินและบัญชี  และดูแลงานดาน

พัสด ุ 

 

1.5 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ : มี

หนาท่ีดูแลบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี 

งานรักษาความปลอดภัย  งานยานพาหนะ   
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2. ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย 5 งาน ดังน้ี 

  2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ :   มีหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังวัสดุตีพิมพ ไม

ตีพิมพ และวัสดุอิเล็กทรอนิกสโดยท้ังการจัดซื้อ หรือแลกเปลี่ยน ขอบริจาค รวมถึงการควบคุม งบประมาณในการจัดซื้อ 

  2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหนาท่ีในการจัดหมวดหมูและลงบันทึกระเบียน บรรณานุกรม 

ทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  2.3 งานวารสาร :  มีหนาท่ีในการจัดหาวารสาร ดําเนินการลงทะเบียนรับตัวเลมวารสาร การทวง และ

จัดทําดรรชนีวารสาร 

  2.4 งานอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  :   มีหนาท่ีในการซอมบํารุงรักษา สิ่งพิมพ 

  2.5 งานจัดชั้นและสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ  :  มีหนาท่ีในการจัดช้ันสิ่งพิมพ สํารวจ หนังสือชํารุด

และสงซอม  สํารวจทรัพยากร 

 

3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ประกอบดวย 4 งาน ดังน้ี 

  3.1 งานเทคโนโลยีหองสมุด :  มีหนาท่ีวางแผนพัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีภายใน 

สํานักหอสมุด และประสานงานการใชระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ

  3.2 งานสื่อการศึกษาและแหลงการเรียนรูดวยตนเอง :  มีหนาท่ีดานการพัฒนา และใหบริการ 

สื่อการศึกษา (โสตทัศนวัสด)ุ การใหบริการแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 

  3.3 งานสารสนเทศ :  มีหนาท่ีในการพัฒนาสารสนเทศออนไลน เพ่ือความเปนหองสมุด อิเล็กทรอนิกส 

(e-library) ท่ีสมบูรณแบบ 

  3.4 งานประชาสัมพันธ  :  มีหนาท่ีในการประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรู รวมถึงการใหบริการหองประชุมและจัดทําเอกสาร เผยแพรเพ่ือแนะนําการบริการ 

ตาง ๆ 

 

4. ฝายบริการ ประกอบดวย  4  งาน ดังน้ี 

  4.1 งานบริการสารสนเทศ :  มีหนาท่ีใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการสืบคน 

สารสนเทศ   งานบริการยืมระหวางหองสมุด  

  4.2 งานบริการยืม-คืน :  มีหนาท่ีใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การจอง หนังสือดวนแจง แกผู

สั่งหนังสือ และรับรองการปลอดหน้ี 

  4.3 งานหนังสือสํารองและสิ่งพิมพพิเศษ :  มีหนาท่ีใหบริการเอกสารสํารอง ไวเพ่ือใชเฉพาะรายวิชา 

รวมถึงสิ่งพิมพพิเศษอ่ืน ๆ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จุลสาร กฤตภาค 

  4.4 งานฝกอบรมและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหนาท่ีบริการสอนการใชหองสมุด และ

การใชฐานขอมูลรวมท้ังจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศดวยวิธีการตาง ๆ  
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ËÑÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
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คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

1.  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน    ท่ีปรึกษา  

2.   ผูชวยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีปรึกษา  

3.   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ีปรึกษา  

4.   หัวหนาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร    ท่ีปรึกษา  

     สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน    ประธานกรรมการ  

6.   คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร   กรรมการ  

7.    คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา    กรรมการ  

8.    คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน    กรรมการ  

9.    คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   กรรมการ  

10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน   กรรมการ  

11.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน   กรรมการ  

12.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  กรรมการ  

13.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  กรรมการ  

14.  ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   กรรมการ  

15.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  กรรมการ  

16.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  กรรมการ  

17.   หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ  

18.   หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ  

19.   หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

อํานาจและหนาท่ี 

1. พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. วางระเบียบ และขอบังคับภายในหนวยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

1.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน   ประธานกรรมการ  

2. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  กรรมการ  

3. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ  

4. นางสาวสุมลฑา  สังใจสม     กรรมการ  

5. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ  

อํานาจและหนาท่ี 

1. พิจารณาวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน และสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการบริหารจัดการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

4. พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

 

 

255525552555       
 

45 

¼Å§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ ¼Å§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ ¼Å§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨    

 

 

 

1. การจัดตั้งหองขอมูลทองถิ่น 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดมีความรวมมือกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค             

( Provincial University Library Network = PULINET) ท่ีมีขายงานทุกภูมิภาคยกเวนกรุงเทพฯ  ปจจุบันมี

ขายงาน  21  สถาบัน โดยมีคณะทํางาน 5 คณะทํางาน คือ  1) คณะกรรมการอํานวยการ  2) คณะทํางาน

บริการ  3) คณะทํางานวารสาร 4)คณะทํางานขอมูลทองถ่ิน 5) คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางานขอมูลทองถ่ิน สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีโครงการจัดตั้ง หองขอมูลทองถ่ินภาค

ตะวันตก  ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   จัดพิธีเปดหองขอมูลทองถ่ินภาค

ตะวันตก  เม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2556  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา  8 ป ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน   โดยเชิญรองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน  คือ รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ  เปน ประธานในพิธี

เปดหอง นิมนตพระมาเปนองคเจิมหนาหอง เพ่ือความเปนศิริมงคล   โดยจัดหองและจัดมุมเปนทองถ่ินยอนยุค

ทางดานการเกษตร เพ่ือดึงดูดสายตาผูมารับบริการ    

คณะทํางานขอมูลทองถ่ิน ไดพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศทองถ่ิน โดยปจจุบันมี

ทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิ้น 25,645  รายการ ในสวนของ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดพัฒนาฐานขอมูล

ทองถ่ินดานเกษตรภาคตะวันตก  ปจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิ้น 292 รายการ  ฐานขอมูลทองถ่ินบน

อินเทอรเน็ต  ปจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิ้น  2,321  รายการ  เปนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 28  

รายการ  จัดเครื่องสืบคนขอมูลไวหนาหองขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก คณะทํางานขอมูลทองถ่ินจะทําการ

รวบรวมขอมูลดานการเกษตรของภาคตะวันตกมาไวใหบริการ สามารถใหบริการไดตั้งวันมีพิธีเปดหอง 
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นอกจากนี้งานขอมูลทองถ่ินยังไดรวบรวมผาพ้ืนเมืองไทยของภาคตะวันตก มาจัดแสดงไวในหอง

ขอมูลทองถ่ิน เชนผาไทยดําจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี  ผาตีนจกคูบัวจังหวัดราชบุรี  ผาโขม

พัสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  และผาตีนจกเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี และในโอกาสนี้ได  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดรับมอบหมายรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จัดทําโครงการขอมูลผาพ้ืนเมืองไทยในภาคตะวันตก โดยการลงพ้ืนท่ีไปหาขอมูลในแหลงท่ีมีขอมูลจริง ใน

ปงบประมาณ  2556  

2. โครงการ 9 บวร 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดมีความรวมมือกับวิทยาเขต กําแพงแสนในการรวมโครงการ 9 บวร ใน

ป 2555   จัดโครงการหองสมุดสูชุมชน  คณะทํางานขอมูลทองถ่ินของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  และ

บุคลากร ไดไปรวมโครงการจัดหองสมุดดังนี้   ครั้งท่ี1  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

นครปฐม   ครั้งท่ี 2  โรงเรียนวัดสระพัง  ครั้งท่ี  3  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม   ซ่ึงผูรับบริการมีความพอใจ

มาก และยังมีโรงเรียนอีกหลายแหงท่ีตองการใหไปชวยจัดหองสมุดให 
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3. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 8 ทศวรรษ จรัสหลาเทิดไทองคพระมหาราชาและพระราชินี 

 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 8 ทศวรรษ จรัสหลาเทิดไทองคพระมหาราชาและพระราชินีเพ่ือให

นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปไดระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  คุณวามความดี  ของพระองค

ทานท้ัง  2  พระองค  ซ่ึงมีประชาชน  และนักเรียนเขารวม  9,609  คน  โดยสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  รวม

จัดกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้   

1.  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

โดยจัดซุมลงนามถวายพระพร   

2. จัดนิทรรศการผาไทยเทิดไทองคราชินี  เพ่ือเปนการอนุรักษผาไทย 

3. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตวิถีชาวนาไทยวิถีชีวิตไทดําเพ่ือใหประชาชนและคนรุนหลังไดทราบถึงความ

เปนมาของวิถีชีวิตของคนไทยแตละชนเผา  ตลอดจนการสรางโอกาสในการเรียนรูของประชาชนท่ัวไป  และได

จัดกิจกรรมหุนไลกา  เพ่ือใหเด็กนักเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสนไดเรียนรูถึงวิถีการเปนชาวนา 

 4. กิจกรรมยอโลกเล็ก ๆ  ใหเด็ก ๆ  ไดเรียนรูสูประตูอาเซียน  เพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสู

อาเซียนใหกับนักเรียนในแถบบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ   

§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹´Ô¹ & §º»ÃÐÁÒ³à§Ô¹ÃÒÂä´Œ »ÃÐ í̈Ò»‚ 2555 

   

  

 

 

 

 - ขอมูลงบประมาณของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ระหวางปงบประมาณ 2553-2555  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณ

แผนดิน 

10,116,407.80 10,116,407.80 0 9,871,282.58 9,871,282.58 0 9,736,769.26 9,736,769.26 0 

งบประมาณ

เงินรายได 

8,765,537.18 9,891,768.22 (1,126,231.04) 16,576,670.23 7,893,135.28 8,683,534.95 14,454,987.52 10,269,774.75 4,185,212.77 

รวม 18,881,944.98 20,008,176.02 (1,126,231.04) 26,447,952.81 17,764,417.86 8,683,534.95 24,191,756.78 20,006,544.01 4,185,212.77 

 

 -  ขอมูลการเงินและงบประมาณของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 18,881,944.98 26,447,952.81 24,191,756.78 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กอนหักคาใชจาย) 1,279,141.00 520,925.11 259,980.00 

คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี

และท่ีดิน 

19,924,962.12 17,708,777.86 19,698,384.01 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 83,213.90 55,640.00 308,160.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,279,141.00 520,925.11 259,980.00 

คาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากร 219,752.00 102,891.00 157,895.50 

คาใชจายท่ีใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 23,836,899.93 21,237,720.52 21,502,744.04 

เงินเหลือจายสุทธิ 10,249,846.97 20,027,621.30 24,395,998.03 

สินทรัพยถาวร 35,189,323.81 31,731,914.88 28,976,884.85 
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 รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานักหอสมุด  กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผนดิน 10,116,407.80 9,871,282.58 9,736,769.26 

2. งบประมาณเงินรายได 8,765,537.18 16,576,670.23 14,454,987.52 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 18,881,944.98 26,447,952.81 24,191,756.78 

รายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท)    

1. งบบุคลากร 6,108,408.16 6,195,467.88 7,026,179.42 

2. งบดําเนินงาน 11,569,574.15 10,352,573.77 11,731,086.57 

3. งบลงทุน 83,213.90 55,564.00 308,160.00 

4. งบอุดหนุน 1,199,025.00 472,665.36 110,922.00 

5. งบอ่ืนๆ 1,047,954.81 688,070.85 830,196.02 

รวมประมาณการรายจาย (บาท) 20,008,176.02 17,764,417.86 20,006,544.01 
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í̈Ò¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã 
 

 

 

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

1.  นักวิจัย    

2.  บุคลากรที่ไดรับมอบหมายทําวิจัย    

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 25 26 27.5 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)    

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท     

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 25 26 27.5 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถ

นํามานับได 

 ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีกําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หนวยงา

น 

วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 

ตางชาติ 

รวมท้ังหมด 

ปฏิบัติงาน ชํานาญ

งาน 

ชํานาญ

งานพิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

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 

ฝาย

บริหารฯ 

2 1        1 3   1   1           2 2 5  

ฝาย

บริการ 

 1        1 2    1              2 2 1 

ฝายเทค

โนฯ 

1 1        1 1      1           1 2 2  

ฝาย

พัฒนาฯ 

2.5    1     2 2   1              2.5 3 3  

รวม 5.5 3   1     5 8   2 1  2           5.5 9 12 1 
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ลําดับ ระยะเวลาการ

ทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 

(คน) 

ปฏิบัติ 

งาน 

ชํานาญ

งาน 

ชํานาญ

งานพิเศษ 

ปฏิบัติ 

การ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ 

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

 

1 9 เดือน ขึ้นไป 5 9 12 1 27 8 1  13 3 2   27 

2 6-9 เดือน 1    1 1        1 

3 นอยกวา 6 เดือน               

4 ลาศึกษาตอ               

5 รวมท้ังหมด               

6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 

5.5 

 
   27.5 8.5 1  13 3 2   27.5 

 

• จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงาน จํานวนบุคลากรที่ 

เขารวมพัฒนา

ตนเอง  

(ไมนับซ้ํา) 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมพัฒนาตนเอง 

จําแนกตามประเภท 

ประชุม/

สัมมนา 

ฝกอบรม ศึกษาดู

งาน 

อ่ืนๆ 

ฝายบริหารและธุรการ 9 9 7 2  

ฝายบริการ 5 5 4 3  

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 8.5 8.5 6 2  

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 3 3 2 - 3 

รวม 25.5 25.5 19 7 3 
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§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 

 

 

 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

1. โครงการหองสมุดสู

ชุมชน 

นางสาวณัฐชุดา  

ธนายุดิษกุล 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  3 - 

รวม  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

 

 

255525552555       
 

53 

 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 1 4 3 

จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 34 150 130 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 20,000 600,000 14,000 

มูลคา (บาท) - - - 
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¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ 

 

 

 

 

รายการ ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซํ้า) 

  3 

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ (ไมนับซ้ํา) 

  3 

- จํานวนบุลคากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

   

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ (ไมนับซํ้า) 

   

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอ่ืนๆ    

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ

นานาชาติ (ไมนับซํ้า) 

   

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอ่ืนๆ    

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซํ้า) 

26.5 24.50 25.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

25.5 23.50 24.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

1 1 1 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมมีใหใส (NA) 

N/A N/A 4.90 
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¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡ 

 

 

 

ขอมูลจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ประเภททรัพยากร 
จํานวนทรัพยากร 

หนวยนับ 
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

หนังสือภาษาไทย 75,078 76,150 เลม 

หนังสือภาษาตางประเทศ  28,216 29,022 เลม 

วิทยานิพนธ  53,453 54,904 เลม 

ปญหาพิเศษ  7,166 7,860 เลม 

วารสารภาษาไทย  960 243 ชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาตางประเทศ  733 247 ชื่อเรื่อง 

จุลสาร  6,387 6387 รายการ 

มอก. และ มกอช. 2,016 2,016 รายการ 

หนังสือพิมพภาษาไทย   12 12 ชื่อเรื่อง 

หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ  4 3 ชื่อเรื่อง 

นิตยสาร  17 23 ชื่อเรื่อง 

ฐานขอมูลท่ีรวมกับ สกอ.  16 15 ฐาน 

ฐานขอมูลท่ีรวมกับ สํานักหอสมุด  บางเขน 21 28 ฐาน 

ฐานขอมูลท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

บอกรับ 
2 2 ฐาน 

 

การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณแผนดิน  

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน จํานวนเงิน 

วารสารตางประเทศ (รายการ) 67 2,856,385.32 

หนังสือตางประเทศ (รายการ) 31 79,477.20 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ฐาน)  -  - 

รวม 2,935,862.52 
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การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณรายได 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน จํานวนเงิน 

หนังสือภาษาไทย (เลม) 584 182,366.70 

หนังสือตางประเทศ (เลม) 473 936,285.75 

วารสารภาษาไทย (รายการ) 96 63,128.49 

วารสารตางประเทศ (รายการ) 97 1,114,857.18 

หนังสือพิมพ และนิตยสาร (รายการ) 380 95,362 

รวม 2,389,000.12 
 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 5 ไดดําเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการในหองสมุด ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี  

 1.1 หนังสือภาษาไทย  1,464 เลม  

 1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ       667 เลม  

 1.3 วิทยานิพนธ     1,818 เลม  

1.4 ปญหาพิเศษ จํานวน  694 รายการ  

1.5 โสตทัศนวัสดุ จํานวน  325 รายการ  

2. การจัดทําดรรชนีวารสารภาษาไทย 2,000 รายการ 

 3. การเสริมความแข็งแรงของตัวเลมสิ่งพิมพใหมกอนออกใหบริการ  (โดยการเจาะสัน เย็บเลม และ

ติดสันดวยสติ๊กเกอรใส) 

  3.1 สิ่งพิมพใหมเขาเลม จํานวน  912  เลม 

  3.2 สิ่งพิมพซอมบํารุง   จํานวน 686 เลม 

  3.3 การเย็บเลมวารสาร 

   - วารสารภาษาไทย  จํานวน 151 เลม 

   - วารสารภาษาตางประเทศ จํานวน 437 เลม   
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ขอมูลสถิติการใหบริการยืม-คืน 

 
 

  บริการแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดพัฒนาตนเองเพ่ือการใหบริการท่ีสมบูรณแบบ รวดเร็ว ทันสมัย ใช

เทคโนโลยีเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และในอนาคตแหลงการเรียนรูดวยตนเองยังคงมุงพัฒนาสาระ

วิชาการเพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนรูตามอัธยาศัย และหาแนวทางในการเพ่ิมพูนศักยภาพโดยมีจํานวน

ผูรับบริการ ดังนี้ 

บริการโสตทัศนูปกรณ  จํานวน  4,294   ครั้ง  

บริการโสตทัศนวัสดุ  จํานวน  8,262   ครั้ง  

 

 

ลําดับ งานบริการ หนวย รวม

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

งานบริการยืม-คืน

บริการ ยืม ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 4361 6945 6033 6092 3614 4720 5041 6062 5204 4287 1337 53696

บริการ ยืมตอ ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 667 924 526 606 1067 481 537 344 388 1672 94 7306

บริการ คืน ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 3447 6432 6043 6107 3995 4207 9463 5823 5154 4242 1227 56140

บริการ จอง ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 20 14 99 75 175 4 95 9 42 251 1 785

งานบริการสารสนเทศ

1 บริการตอบคําถาม คําถาม 60 21 21 24 56 20 46 40 43 20 14 365

2 บริการยืมระหวางหองสมุด

2.1 ใหบริการยืมตัวเลม เลม 10 21 28 17 17 35 12 23 8 10 13 194

2.2 ใหบริการถายเอกสาร รายการ 11 4 7 36 13 4 4 16 5 9 5 114

2.3 ขอบริการยืมตัวเลม เลม 9 18 21 22 11 12 10 15 14 12 8 152

2.4 ขอบริการถายเอกสาร รายการ 3 7 2 0 6 5 0 8 1 3 7 42

3 บริการรับคืนหนังสือระหวางวิทยาเขต

3.1 สํานักหอสมุด กพส. - สํานักหอสมุด บางเขน เลม 9 24 13 51 10 22 6 23 21 10 3 192

3.2 สํานักหอสมุด บางเขน - สํานักหอสมุด กพส. เลม 7 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 12

3.3 สํานักหอสมุด กพส. - หองสมุดวิทยาเขตศรีราชา เลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 หองสมุดวิทยาเขตศรีราชา - สํานักหอสมุด กพส. เลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 สํานักหอสมุด กพส. - หองสมุดวิทยาเขตสกลนคร เลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 หองสมุดวิทยาเขตสกลนคร - สํานักหอสมุด กพส. เลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สถิติการใหบริการ

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
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ขอมูลสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามประเภทส่ิงพิมพ   

รายการ หนวย จํานวน 

หนังสือท่ัวไปภาษาไทย เลม 32,249 

หนังสือท่ัวไปภาษาตางประเทศ เลม 3,415 

วิทยานิพนธภาษาไทย เลม 2,184 

วิทยานิพนธภาษาตางประเทศ เลม 58 

หนังสือสํารอง เลม 414 

ปญหาพิเศษ เลม 460 

มอก. และ จุลสาร เลม 21 

หนังสืออางอิง เลม 7 

นวนิยาย เลม 2,697 

นิตยาสาร ครั้ง 41 

วารสาร ครั้ง 1 

CD-ROM หนังสือ ครั้ง 210 

หองอานหนังสือกลุม ครั้ง 3,720 

หองอานหนังสือเดี่ยว ครั้ง 2,017 

รมกันฝน ครั้ง 41 

กระเปาผา ครั้ง 342 
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 สถานท่ีตั้ง/หมายเลขโทรศัพท 

เลขท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 

หมายเลขโทรศัพท  0 - 3428-1087, 0-3435-1401,  

0-3435-1884 

หมายเลขโทรศัพทภายใน  3801-4 

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

เว็บไซต    www.lib.kps.ku.ac.th    

 

 พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  มีพ้ืนท่ีและอาคารท่ีทําการ  ใหบริการและดูแลบํารุงรักษา   

จํานวน 46,112  ตารางเมตร  หรือ 28 ไร 3 งาน  28 ตารางวา แบงเปน  

อาคาร  1  เปนอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  มีพ้ืนท่ี  2,739.92  ตารางเมตร สามารถรองรับ 

ผูใชบริการประมาณ 500  ท่ีน่ัง ภายในไดจัดใหมีบริการ ตาง ๆ ดังน้ี  

- บริการสารสนเทศ     :      ใหบริการตอบคําถามและชวยการ  คนควา  

บริการสืบคนสารสนเทศและบริการยืมระหวาง

หองสมุด เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (ช้ัน 1) 

-  บริการหองถายเอกสาร    : ใหบริการถายเอกสารสําหรับ ผูใชบริการ 

สํานักหอสมุดเปดใหบริการในวันและ เวลา

เดียวกับสํานักหอสมุดฯ (ชั้น 1) 

-     บริการหนังสืออางอิง   : ใหบริการท้ังหนังสือภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ โดยใหบริการเฉพาะในหองสมุดเทาน้ัน 

(ช้ัน 1) 
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-   บริการหนังสือสํารองและ  : ใหบริการสํารองหนังสือตามรายวิชาท่ีอาจารยสั่ง  

         สิ่งพิมพพิเศษ       เอกสารท่ีอาจารยสั่งใหสํารองไวเพ่ือใช 

เฉพาะรายวิชารวมถึงสิ่งพิมพพิเศษอ่ืน ๆ เชน ปญหา

พิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ จุลสาร (ช้ัน 1) 

- บริการวารสาร   : ใหบริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ (ชั้น 2) 

 

อาคาร  2  เปนอาคารคอนกรีต  3 ชั้น  มีพ้ืนท่ี  6,820  ตารางเมตร ตอเชื่อมกับอาคารเดิม  

สามารถรองรับผูใชบริการประมาณ 1,400  ท่ีน่ัง ภายในไดจัดใหมีบริการ ตาง ๆ ดังน้ี 

- บริการดานบริหารและธุรการ  : ประกอบดวย งานสารบรรณ งานนโยบายและ

แผน 

งานคลังและพัสด ุ งานการเจาหนาท่ี งานอาคารและ

สถานท่ี (ช้ัน 1) 

-  บริการยืม-คืน           : ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  

การจอง การทวง การทําทะเบียนสมาชิก หนังสือดวน

แจงแกผูสั่ง หนังสือ และรับรองการปลอดหน้ี (ช้ัน 1) 

- บริการหนังสือท่ัวไป    : ภาษาไทยใหบริการ ณ ชั้น 1   ภาษาอังกฤษ  

และวิทยานิพนธ ใหบริการ ณ ช้ัน 2 

- บริการการเรียนรูดวยตนเอง  : ใหบริการสื่อการศึกษาการเรียนรูดวย 

ตนเอง ประกอบดวยบริการ โสตทัศนูปกรณ บริการ

อินเทอรเน็ต และมัลติมีเดีย(ช้ัน 3) 

-  บริการหองอานหนังสือ   : ณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ใหบริการท้ัง หองอาน 

หนังสือเดี่ยวและหองอานหนังสือกลุม 

- บริการหองประชุม   : ณ ชั้น 2 และ 3 ใหบริการหองประชุม และ 

หองสัมมนาท่ีพรั่งพรอม ไปดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั

สามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดกวา 200 คน 
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พ้ืนท่ีสนามและสวน  มีพ้ืนท่ี 36,552.08 ตารางเมตร  ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนโดยรอบ 

โดยในดานหนาอาคารจัดใหจุดสําหรับนั่งอานหนังสือ และพักผอนหยอนใจ  รวมไปถึงการติดตั้งจุดกระจาย

สัญญาณอินเตอรเน็ตเพ่ือใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลดวยระบบอินเตอรเน็ตจากภายนอกหองสมุดอีก

ดวย 
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สํานักหอสมุด  กําแพงแสน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     วิทยาเขตกําแพงแสน    เปนหองสมุด

ระดับอุดมศึกษาท่ีไดจัดตั้งเปนสํานัก เม่ือ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548 โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวยฝายตาง ๆ จํานวน 4 ฝาย คือ 1)  ฝายบริหารและธุรการ  2)  ฝายบริการ   3)   ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการศึกษา    4)     ฝายพัฒนาและจัดการสารสนเทศ    ซ่ึงไดกําหนด ปรัชญา     วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวัตถุประสงคใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และวิทยาเขตกําแพงแสน   รวมถึง

การใชอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ   คือ     สํานึกดี     (Interqrity)    มุงม่ัน    (Determination )    

สรางสรรค   (Knowledge Creation)   และสามัคคี      (Unity)     โดยมีวัถตุประสงค      คือ     สนับสนุน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยมีพันธกิจ คือ   1)     สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู ความสามารถ  คุณธรรม   จริยธรรม     มีภาวะผูนํา     จิตสาธารณะ   มีทักษะทางดานวิชาชีพและ

การวิจัยเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูในสังคมไดอยางดีมีความสุข     2)  สนับสนุนสื่อ

ทรัพยากรหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอน    และการวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล    เนนดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม     และสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก    3)     บริการเชิงรุกครบวงจร 

โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันตอเหตุการณและเขาถึงบริการไดงาย     และขยายเครือขายในการใชทรัพยากร

สารสนเทศ      เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชบริการและประชาชน เปนการพัฒนาหองสมุดอยาง

เหมาะสม  และเปนธรรม     4)    อนุรักษสงเสริมถายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน

เพ่ือสรางจิตสํานึกและธํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย 

 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในฐานะเปนหนวยงานท่ีเปนปจจัยเก้ือหนุนสนับสนุน และสงเสริมการ

เรียนรู    การวิจัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจทางวิชาการดานตาง ๆ      ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง ตั้งแต  พ.ศ. 2548  -    

ปจจุบัน    โดยดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   ป      พ.ศ.  2555   ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จากภารกิจของสํานักหอสมุด  6   องคประกอบ    12    ตัวบงชี้    เพ่ือจัดทํารายงาน

ประเมินตนเอง      (Self Assessment Report : SAR)   เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  และรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

 

 
ขอมูล : ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 

ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ี

ใชสําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนหรือใหบริการแกหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหสนองตอบตอพันธกิจหลัก

ท้ังหลายของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมิน

คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุ

เปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ

คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้บังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยมีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.60 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.27 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 
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 ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

-  5.00 5.00 4.60 4.10 4.73 4.40 ดีมาก ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 -  4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

-  4.00 3.00 -  4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.44 4.22 4.60 4.10 4.60 4.27   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี   

   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน โดยไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําป

อยางชัดเจน และไดมีการติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดมีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป และนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณา 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี มาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปงบประมาณ 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การ ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 8 5.00 5.00 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  8  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา

หนวยงาน  โดยเปน 

แผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของ

หนวยงาน 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัว

บงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
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ผลการดําเนินงาน  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน  และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน   โดยเปน  

แผนฯ ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 (1.1-1-1)  โดยผาน

กระบวนการตาง ๆท่ีสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การทบวนปรัชญา ปณิธาน ของสํานัก รวมไปถึงการกําหนดวิสัยทัศน  

2) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือสะทอนหาปจจัยภาวะท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของสํานักฯ 

และสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีพึงจะเกิดข้ึน 

3) การกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวบงชี้และคาเปาหมาย พรอม

ผูรับผิดชอบ  

กระบวนการดังกลาวเกิดจากการพิจารณารวมกันท้ังในสวนของคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรท่ี

เก่ียวของของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (1.1-1-2)   ในการพิจารณาไดคํานึงถึงความสอดคลองกันกับ

ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหความสอดคลองกับ จุดเนนของ

กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565 ) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) เรียบรอยแลว  

และคณะกรรมการประจําสํานัก ไดรวมพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 

2554 (1.1-1-3) 

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 ไปยังหนวยงาน

ภายในระดับฝายทุกฝาย โดยมอบหมายกลยุทธ และตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของใหฝายตาง ๆ รับผิดชอบดําเนินการ

ตอไป และมีการจัดทําหนังสือจัดสงแผนยุทธศาสตรอยางเปนทางการถึงหัวหนาฝายทุกฝาย (1.1-2-1) 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดถอดแผนยุทศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามพันธกิจของ

หนวยงานไดแก ดานการพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดานการ 
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สงเสริมการใหบริการวิชาการ ดานการบริหารจัดการ และดานสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย โดยการใหแตละฝายจัดสงโครงการท่ีสอดคลองกับโครงการหลัก

ตามกลยุทธท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการ และเม่ือไดรับ

อนุมัติงบประมาณเรียบรอยแลว ไดมอบหมายงานนโยบายและแผน ฝายบริหารและธุรการ ดําเนินการจัดทํา

รางแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายของแตละโครงการ และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน วาระ

พิเศษ การทบทวนวิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2554   

หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาและรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจํา พ.ศ. 2555 เรียบรอยแลว งาน

นโยบายและแผนปรับแกไขตามมติท่ีประชุมและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 และจัดสงให

ฝายตาง ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป (1.1-3-1) 

 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป  และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี  เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 สํานักหอสมุด กําแพงแสน นั้นมีการกําหนด

ตัวบงชี้และเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบงเปน 2 ระดับ คือ  

1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับกลยุทธ เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ จํานวน 31

ตัวบงชี้ แบงเปน 

 พันธกิจดานการพัฒนาสํานักหอสมุด  กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 14 

ตัวบงชี้  

ระหวางปงบประมาณมีการปรับลดตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละทรัพยากร

สารสนเทศตรงตามสาขาวิชาท่ีเปดสอนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมการติดตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป พ.ศ. 2555 ไตรมาสท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  ดังนั้น มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 13 ตัวบงชี้ 

 พันธกิจดานสงเสริมการใหบริการวิชาการ  จํานวน 4 ตัวบงชี้   

 พันธกิจดานการบริหารจัดการ จํานวน 11 ตัวบงชี้  

ระหวางปงบประมาณมีการปรับลดตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 3.9 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ ในการประชุมการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555 ไตรมาสท่ี 3 เม่ือ

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  ดังนั้น มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 10 ตัวบงชี ้

 พันธกิจดานสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย 

จํานวน 4 ตัวบงชี้  
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2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือกํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จํานวน 45 ตัวบงชี้  (1.1-3-1) 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2555 จํานวน 34 โครงการ โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 

1. พันธกิจดานการพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 15 

โครงการ  

ระหวางปงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยรวม 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุง

หองฝกอบรมคอมพิวเตอร และ โครงการปรับปรุงหองใหบริการ Audio/Video On demand เปน 1 

โครงการ คือ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือใหบริการ  ในการประชุมการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 

พ.ศ. 2555 ไตรมาสท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 และมีการขออนุมัติปรับลดโครงการ จํานวน 1 

โครงการ คือ โครงการใจดีใหยืม ดังนั้น มีโครงการท้ังสิ้น 13 โครงการ  

2. พันธกิจดานสงเสริมการใหบริการวิชาการ  จํานวน 5 โครงการ   

ระหวางปงบประมาณมีการขออนุมัติปรับลดโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือโครงการถายทอด

ความรูสูชุมชนโดยการศึกษาดูงานและจัดฝกอบรม ดังนั้น มีโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ 

3. พันธกิจดานการบริหารจัดการ จํานวน 9 โครงการ  

ระหวางปงบประมาณมีการขออนุมัติปรับเพ่ิมโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือโครงการปรับปรุงหอง

ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนั้น มีโครงการท้ังสิ้น 10 โครงการ 

 4. พันธกิจดานสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย 

จํานวน 7 โครงการ   

ระหวางปงบประมาณมีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการปฏิบัติธรรม ทําดี เพ่ือพอ ทดแทนโครงการ

ลอยกระทงท่ีไมไดดําเนินการ ดังนั้น มีโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ 

 ซ่ึงผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีกําหนด   

(1.1-5-1) 
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสนดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ วาระพิเศษ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการประจําป โดยในปงบประมาณ พงศ. 2555 ดําเนินการท้ังสิ้น 4 ครั้ง ไดแก 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555  

      ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 เมษายน 2555  

          ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 กันยายน 2555  

เพ่ือรายงาน และพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึงปญหาอุปสรรค

และหาแนวทางการแกไขรวมกัน (1.1-6-1)  

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ  1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร เม่ือสิ้นสุด

ปงบประมาณ โดยประเมินผลการดําเนินงานในเชิงเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดและสรุปผลตามพันธกิจ/

ยุทธศาสตร ซ่ึงพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายครบท้ัง 31 ตัวบงชี้ และ

มอบหมายใหงานนโยบายและแผน สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดทํารางรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-5-1)  เสนอคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี  20 กันยายน 2555 พิจารณา (1.1-6-1) และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

เพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 (1.1-7-1)  

 

8. การนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดนํารางรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือ

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 (1.1-8-1) โดยคณะกรรมการประจําสํานักฯ ไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ จํานวน 

4 ขอ โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดพิจารณาและนําขอเสนอแนะดังกลาวมา ปรับปรุงแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้  
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 

1. ใหมีระบบติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ 1. จัดประชุมติดตามเปนประจํา อยางสมํ่าเสมอ 

2. วิธีการตั้งคาเปาหมาย ไมควรตั้งเปนตัวเลข ใหตั้ง

เปนระดับดี ดีมาก 

2. ปรับเปลี่ยนคาเปาหมายในตัวบงชี้ท่ีเปนการ

ประเมินความพึงพอใจ เปน ระดับดี ในการประชุม

การติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555 

ไตรมาสท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

1.1 5 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 3.00 4.00  5.00  8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในชวงป พ.ศ. 2554-2559 

1.1-1-2 1) รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทําแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน” 

2) สรุปสาระสําคัญการวิเคราะห SWOT ตามพันธกิจ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3) เอกสารการ Ranking  จุดออน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ 

4) เอกสารการสรุปผลการ Ranking  จุดออน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

73 

255525552555       
  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

      - ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 19 กันยายน 2554 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รางแผน

ยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน ป 2554-2559 หนา 9 

1.1-2-1 หนังสือจัดสงแผนยุทธศาสตร ใหหนวยงานระดับฝาย 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

1.1.5-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ วาระพิเศษ เรื่องติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

     - วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 : ไตรมาส 1  

     - วันท่ี 11 เมษายน 2555 : ไตรมาส 2    

     - วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 : ไตรมาส 3   

     - วันท่ี 20 กันยายน 2555 วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

     - ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายงานผล

การดําเนินงานตามเปาหมายตัวบงชี้กลยุทธ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

      - ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายงาน

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายตัวบงชี้กลยุทธ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2554  
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ ได

ดําเนินการตามภารกิจของสํานักฯ อยางตอเนื่องท้ังในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนดวยการจัดหา

และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ท้ังยังมีการจัดอบรม แนะนํา การใชฐานขอมูล รวมถึงการ

บริการดานตาง ๆ ใหกับนิสิต บุคลากร  และการจัดหองสมุดใหกับโรงเรียนในชุมชนอําเภอกําแพงแสน 

นอกจากนี้ไดรวมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ อยางสมํ่าเสมอ 

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผล

การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.73 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.40 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 

 

 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.73 4.40 

2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย 4.50 4.30 

 

6,648.39 4.20 6,648.39 4.20 4.20 4.20 

1,583 1,583 

2.2 ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4.50 คะแนน 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 255 5    สํานักหอสมุด   กําแพงแสน ดําเนินงานโครงการบริการ ท่ีมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา   ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญคือ 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

และดานคุณภาพการใหบริการ มีโครงการท้ังสิ้น จํานวน 11 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ คาเฉล่ียความ

พึงพอใจตอ

โครงการ 

(เต็ม 5) 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบ 

ถาม 

ผลคูณคาเฉล่ียกับ

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

ฝายบริการ 

1. โครงการความรูนอกตํารา 

ครั้งท่ี 1  วันท่ี  24  สิงหาคม  2555 

 

4.48 

 

34 

 

152.32 

2.  โครงการความรูนอกตํารา 

    ครั้งท่ี  2  วันท่ี  15 กุมภาพันธ 2556 

4.27 37 157.99 

3. โครงการ Library Tour   

    ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2555 

4.09 993 4,061.37 

4. โครงการ Library Tour   

    ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-30 พฤศจิกายน 2555 

4.31 240 1,034.4 

5.  โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X5 

    ครั้งท่ี  1  วันท่ี  30  มิถุนายน  2555 

4.51 25 

 

112.75 
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โครงการ คาเฉล่ียความ

พึงพอใจตอ

โครงการ 

(เต็ม 5) 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบ 

ถาม 

ผลคูณคาเฉล่ียกับ

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

6.  โครงการแนะนําฐานขอมูล  EndNote X5 

    ครั้งท่ี  2  วันท่ี  10  กรกฎาคม  2555 

4.58 64 293.12 

7.  โครงการแนะนําฐานขอมูล  EndNote X5 

    ครั้งท่ี  3  วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2555 

4.04 33 133.32 

8. โครงการแนะนําฐานขอมูล  ScienceDirect& 

Scopus 

    ครั้งท่ี  4  วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2556 

4.06 27 109.62 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการศึกษา 

9. โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน :  

ครั้งท่ี 1 หองสมุดโรงเรียนวัดสระพัง จังหวัด

นครปฐม วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2555 

4.55 50 227.50 

10.โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน :  

ครั้งท่ี 2 หองสมุดโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 

จังหวัดนครปฐม วันท่ี 6 กันยายน 2555  

4.56 40 182.40 

11. โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน :  

ครั้งท่ี 3 หองสมุดโรงเรียนหวยดวน จังหวัด

นครปฐม วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 

4.59 40 183.60 

รวม  1,583 6,648.39 

 

ดังนั้น  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ  

6,648.39 
 = 4.20 

  1,583 

คะแนนท่ีได     = 4.20 คะแนน 
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เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไหร  ถือวาไดคะแนนเทานั้น  

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้

ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

2.1 4.42 4.56 6,648.39 4.20 4.42 4.56 4.20 4.50 ไมบรรล ุ 4.30 

1,583 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 แบบรายงานผลการจัดโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการความรูนอกตํารา 

ครั้งท่ี 1  วันท่ี  24  สิงหาคม  2555 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการความรูนอกตํารา 

    ครั้งท่ี  2  วันท่ี  15 กุมภาพันธ 2556 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการ Library Tour   

    ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2555 

กิจกรรมท่ี 4 โครงการ Library Tour   

    ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-30 พฤศจิกายน 2555 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X5 

    ครั้งท่ี  1  วันท่ี  30  มิถุนายน  2555 

กิจกรรมท่ี 6 โครงการแนะนําฐานขอมูล  EndNote X5 

    ครั้งท่ี  2  วันท่ี  10  กรกฎาคม  2555 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 กิจกรรมท่ี 7 โครงการแนะนําฐานขอมูล  EndNote X5 

    ครั้งท่ี  3  วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2555 

กิจกรรมท่ี 8 โครงการแนะนําฐานขอมูล  ScienceDirect& Scopus 

    ครั้งท่ี  4  วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2556 

กิจกรรมท่ี 9 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน : หองสมุดโรงเรียนวัดสระพัง จังหวัด

นครปฐม วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2555 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน : หองสมุดโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 

จังหวัดนครปฐม วันท่ี 6 กันยายน 2555 

กิจกรรมท่ี 11 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน : หองสมุดโรงเรียนหวยดวน จังหวัด

นครปฐม วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด  

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ  

  5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป

ตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการเพ่ือทราบความตองการและ

ขอคิดเห็นของผูรับบริการ โดยจัดทําแบบสํารวจและสงไปยังกลุมเปาหมายผูรับบริการภายนอก คือโรงเรียนใน

อําเภอกําแพงแสน (2.2-1-1) และไดดําเนินการสรุปผลความตองการของผูรับบริการ เพ่ือวางแผนและ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.)  

 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

80 

255525552555       
  

2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

โดยพิจารณาจากขอมูลผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ในโครงการเปดหองสมุดสูชุมชน รวมถึงขอเสนอแนะ

จากแบบประเมินผลหลังจากการบริการวิชาการ มาใชประกอบในการจัดทําโครงการ (2.2-2-1) 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการและติดตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ โดยมีการจัดทําระยะเวลาในการดําเนินการใหบริการ  (2.2-3-1) และมีการ

รายงานติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 

 

 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ดังปรากฏรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ (2.2-4-1) 

 

 5. การนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสนไดมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินผลมาปรับปรุงการดําเนินการ

ใหบริการในรอบปตอไป  และไดดําเนินการตามขอเสนอแนะมาปรับปรุง เชน การสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการ ควรมีเพ่ิมรูปแบบการบริการวิชาการ (2.2-5-1) โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดเพ่ิมรูปแบบการ

บริการวิชาการคือการวางระบบคอมพิวเตอรใหกับหองสมุดโรงเรียนวัดสระพัง การวางระบบคอมพิวเตอร

ใหกับโรงเรียนวัดสระพัง โดยการดําเนินวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2555 (2.2-5-2) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00  5.00  5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1-1 แบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

2.2-2-1 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน 

2.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555  

2.2-4-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

2.2-5-1 แบบรายงานการประเมินผลโครงการเปดหองสมุดสูชุมชน ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.2-5-2 ภาพถายโครงการเปดหองสมุดสูชุมชน ณ หองสมุดโรงเรียนวัดสระพัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

82 

255525552555       
  

 
 
 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดพันธกิจดาน สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย โดยสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังในสวนท่ี

หนวยงานเปนผูดําเนินการ และกิจกรรมท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนเปนผูดําเนินการ (2.3-1-1) ดังนี้  

กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการ 

- กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต โดยไดจัดสถานท่ีสําหรับสรงน้ําพระพุทธรูปใหกับนิสิตและ

บุคลากรไดรวมสรงน้ําพระพุทธรูปเพ่ือความเปนสิริมงคล 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
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- กิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยบุคลากรไดเขารวมจัดกิจกรรมและถวาย

ภัตตาหารเพลรวมกัน 

- กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันข้ึนปใหม เพ่ือใหบุคลากรรวมทําบุญถวายสังฆทานเพ่ือความเปนสิริมงคล

ในเทศกาลปใหม 

- กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรไดรวมลงนามถวายพระพร 

- กิจกรรมสัมมาฑิฐิ เปนกิจกรรมท่ีใหบุคลากรไดรับทราบ ทําความเขาใจ และแสดงความคิดเห็น

รวมกันในกระบวนการทํางานดานตาง ๆ อาทิ ระเบียบการใชบริการหองสมุด จรรยาบรรณบุคลากร 

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมทําดีเพ่ือพอ  เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรไดรวมกันปฏิบัติธรรมในชวงเทศกาล

เขาพรรษาเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- กิจกรรมจิตอาสาพาไป เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม ในเรื่องของจิตอาสา/

จิตสาธารณะใหกับนิสิตและบุคลากร 

การเขารวมกิจกรรมกับวิทยาเขต 

- กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต เปนการรวมกิจกรรมโดยบุคลากรรวมจัดรถบุปผาชาติเพ่ือรวม

ขบวนรถบุปผาชาติกับวิทยาเขต และรวมประกวดการกอพระเจดียทราย 

- กิจกรรมแหเทียนพรรษา เปนการจัดเทียนพรรษาเพ่ือนําไปถวายวัดเนื่องในเทศกาลเขาพรรษาดับ

วิทยาเขต 

- กิจกรรมปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอ บุคลากรเขารวมปลูกขาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหา กับวิทยาเขต 

- กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน บุคลากรเขารวมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย

หมอมหลวงชูชาติ กําภู ผูกอตั้งวิทยาเขต 

- กิจกรรมงานเกษตรกําแพงแสน บุคลากรรวมจัดนิทรรศการในงานเกษตรกําแพงแสน บริเวณ

ดานหนาสํานักหอสมุดฯ 

 

 2. มีส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

สุนทรีย 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยฝายบริหารและธุรการ ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานท่ี 

ท้ังภายในและกายภาพภายนอก ใหมีความสวยงาม เอ้ือตอการปฏิบัติงานและเหมาะสําหรับเปนสถานท่ีใน

การศึกษาคนควาหาความรูสําหรับนิสิต และบุคลากรของวิทยาเขตฯ โดยมีการดําเนินงาน (2.3-2-1) ดังนี้ 
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ดานความปลอดภัย  กําหนดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน ดูแลความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของสํานักฯ และมีการติดตั้งโทรทัศนวงจรปดในบริเวณตาง ๆ จํานวน 16 จุด  มีระบบประตูอัตโนมัติ

ปองกันหนังสือหาย นอกจากนี้ยังมีประตูหนีไฟ ถังดับเพลิง และมีการบํารุงรักษา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

 ดานสุขอนามัย  มีหองสุขาท่ีถูกสุขอนามัย โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบทําความสะอาด ท้ัง 

2 อาคาร เปนประจําทุกวัน พรอมท้ังจัดใหมีน้ํายาลางมือท้ังภายในหองสุขา และทางเขา-ออกสํานักฯ 

ตลอดจนมีการทําความสะอาดเชื้อราท่ีปะปนอยูกับหนังสือ และมีการจัดมุมสบายสําหรับพักผอน เพ่ือผอน

คลายอิริยาบถใหกับนิสิตบริเวณ โถง ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 2  

 ดานการพัฒนาพ้ืนท่ี   ไดมีการจัดทําโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีไดมาตรฐานใหกับบุคลากร

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในทรัพยสิน 

หองขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก   ไดจัดตั้งหองขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก  โดยจัดหองและจัดมุมเปน

ทองถ่ินยอนยุคทางดานการเกษตร และไดรวบรวมผาพ้ืนเมืองไทยของภาคตะวันตกมาจัดแสดง 

 

 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนไปตามนโยบาย Green Campus ของวิทยาเขตฯ โดยไดจัดเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการปลูก

หญาบริเวณดานหนา/ดานขาง สํานัก พรอมท้ังจัดหาท่ีนั่งในสวนบริเวณดานหนา/ดานขาง เพ่ิมเติม เพ่ือให

นิสิตสามารถพักผอนหยอนใจไปกับธรรมชาติ (2.3-3-1) 

 

 4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และไดดําเนินการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเปนประจํา ดังนี้ 

- โถงทางเชื่อมระหวางอาคาร 1-2  เปนสถานท่ีสําหรับประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม อาทิ 

กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต กิจกรรมการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  

- หองประชุม เปนสถานท่ีท่ีใชในการจัดกิจรรมปฏิบัติธรรมทําดีเพ่ือพอ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีนิสิต 

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  

- หองขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก  ไดจัดตั้งหองขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก  โดยจัดหองและจัดมุมเปน

ทองถ่ินยอนยุคทางดานการเกษตร ไดรวบรวมผาพ้ืนเมืองไทยของภาคตะวันตกมาจัดแสดง  

  



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

85 

255525552555       
   

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็น 1-4 ซ่ึงผลการประเมินพบวา บุคลากรของ

สํานักหอสมุด มีความพึงพอใจ อยูท่ีระดับ 3.89 หากพิจารณารายขอมีผลการประเมินดังนี้  (2.3-5-1) 

 

รายการ ผลการประเมิน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 3.97 

2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

3.63 

3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

4.11 

4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

3.83 

คาเฉล่ียรวม 3.89 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

2.3 N/A 5 ขอ 5 ขอ N/A 5.00 5.00  5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

2.3 N/A 5 ขอ 4 ขอ N/A 5.00 4.00  5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ 

 

หมายเหตุ  

ไมผานเกณฑ ขอ 3 เนื่องจากไมพบหลักฐานประกอบการประเมิน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 รายงานกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.3-2-1 ประมวลภาพดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีสุนทรีย 

2.3-3-1 ประมวลภาพ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ

ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.3-5-1 รายงานประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตอกิจกรรมการ

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของสํานัก 
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Í§¤�»ÃÐ¡Íº·Õè 3 ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ 

 
 
 
 

           สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

โดยไดดําเนินการในดานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของดวยดีเสมอมา   ไมวาจะเปนดานการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู 

การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร สํานัก ไดผลักดันใหทุกหนวยงานภายในเห็นความสําคัญใน

เรื่องตาง ๆ และไดมีการพัฒนาระบบการดําเนินงานใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดอยางตอเนื่องมาโดย

ตลอด  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง   ไดคะแนนเฉล่ีย 4.40  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.20 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

   ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.40 4.20 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน และ

ผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

ขอ 7 7 6 6 4.00 4.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 5 5 4.00 4.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 6 5 4.00 4.00 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอย

ละ 

100 100 25.5 92.73 25.5 92.73 5.00 5.00 

  27.5 27.5 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 

อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

(สกอ. 7.1) 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา พ.ศ. 2555  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมี 

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบขอบังคับภายใตอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําสํานัก ท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน    พ.ศ.  2543    รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยฯ       กําหนดอยางครบถวน 

(3.1-1-1) และมีการประเมินตนเองตามหนาท่ีดังแบบประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา  2555 (3.1-1-2) ซ่ึงคะแนนเต็ม 3 มีผลการประเมินโดย

ภาพรวมเทากับ 2.88 อยูในระดับมาก  (3.1-1-3) และรายงานตอสาธารณชนทาง  website ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  (3.1-1-4) 

 

2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ. 

2555 (3.1-2-1)  ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ พ.ศ.2554 - 2559 (3.1-2-2) 

และรวมพิจารณาผลการดําเนินงานและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ. 

2555 เม่ือวันท่ี 20 กรกฏาคม 2555 (3.1-2-3) ท้ังมีระบบและกลไกการถายทอดจรรยาบรรณใหบุคลากรทุก

ระดับทราบและตอบขอซักถาม พรอมท้ังใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นในการจัดสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี 19  

กันยายน  2555  และวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2556 (3.1-2-4) และมีขอมูลสารสนเทศดานตางๆ เปนฐาน

สําหรับการปฏิบัติงานและเปนขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือการวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร 

เชนขอมูลทางการเงิน   (3.1-2-5)  ขอมูลผูเขาใชบริการหองสมุด (3.1-2-6)   ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

(3.1-2-7) ขอมูลสมาชิกหองสมุด  (3.1-2-8)  ขอมูลการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ (3.1-2-9) เปนตน 
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3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

ผูบริหารมีการกํากับติดตาม โดยมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเลขาฯ รายงานผลการดําเนินงาน 

พรอมท้ังรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2555 ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯท่ีมอบหมายใหฝายตางๆรับผิดชอบ (3.1-3-1 ) 

 

 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังหนวยงาน อยางนอย 2 

ครั้งตอปการศึกษา 

ผูบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากร โดยมีการประชุมบุคลากรในการสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี  19  กันยายน 

2555 โดยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขรวมกัน ท้ังมีการบรรยาย

เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรและในวันท่ี   1  กุมภาพันธ  2556  มีการประชุมบุคลากรรวมกันในเรื่องตางๆให

เขาใจตรงกันอันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (3.1-2-4) ตลอดจน

สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ แกบุคลากรอยางเหมาะสมเพ่ือ

ปรับลดข้ันตอน กระบวนการบริหาร และมอบอํานาจในการตัดสินใจโดยการแตงตั้งหนาฝายตางๆ (3.1-4-1) 

และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักฯ (3.1-4-2 ) 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของฝายเต็มตามศักยภาพ 

ผูบริหารมีการถายทอดความรู ใหกับบุคลากร เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค เต็มศักยภาพ

โดยนําความรู เรื่อง องคกรแหงการเรียนรูกับงานบริการบรรยายใหกับบุคลากรและคณะทํางานบริการ

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ( PULINET) ซ่ึงเปนคณะทํางานท่ีทําความรวมมือกับสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 (3.1-5-1) ตลอดจนใหความสําคัญการนําหลักการการจัดการความรู

มาใช เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดประสบการณโดยมีการถายทอดประสบการณ ใน เรื่องจรรยาบรรณ

บุคลากร ใหกับบุคลากรไดรับทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  และพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนบาล   ในโครงการสัมมาฑิฐิ  เม่ือวันท่ี  19  กันยายน  

2555 (3.1-2-4) และสนับสนุนใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการวารสารเย็บเลมเม่ือวันท่ี  29  

มีนาคม  2556 (3.1-5-2)  
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 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเครื่องมือในการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน

ของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 

1.หลักประสิทธิผล มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 255 5 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555ท่ี

รับผิดชอบ 34 โครงการ พรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555 (3.1-6-1) 

2.หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธท่ีครอบคลุมพันธกิจ (3.1-2-2)  และบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมใหองคกร สามารถใชทรัพยากรท้ังตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชนการพัฒนาการใหบริการของ

ฝายบริการ โดยเปดเพ่ิมการใหบริการเขาใชหองสมุด เวลา 16.30-24.00 (3.1-6-2) โดยไมมีวันหยุดการ

ใหบริการยืมทรัพยากรระหวางหองสมุด         เพ่ือชวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

(3.1-6-3) การแจงเอกสารท่ีอาจารยสั่งซ้ือผานระบบอิเล็กทรอนิกส (3.1-6-4) 

3.หลักการตอบสนอง คือการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในปการศึกษา  2555  ไดจัดโครงการจิตอาสาพาไปซ่ึงมีวัตถุประสงค

เพ่ือชวยสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีสําหรับประเทศชาติ โดยมีนิสิตและบุคลากรเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน ณ 

ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  2555  (3.1-6-5) และนํา

ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา  2554 ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก โดยมีการนํามาปรับปรุงหองน้ําของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหพรอมใชงาน สะอาด นาเขาใช 

(3.1-6-6) ตลอดจนกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการยืมหนังสือ (3.1-6-7) มาตรฐานระยะเวลาการยืม

ทรัพยากรระหวางหองสมุด (3.1-6-8) เพ่ือใหบริการท่ีรวดเร็วเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. หลักการรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลตอ

เปาหมายท่ีกําหนด ดังรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบท้ัง 6 ดาน (3.1-6-9) มีการดําเนินงาน 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 255 5 (3.1-2-1)  รวมท้ังรายงานผลและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรประจําป พ.ศ.  2555 (3.1-6-1) มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (3.1-6-10)  มีการบริหารงบประมาณโดยการรายงานผลการดําเนินงานดาน

การเงินตอคณะกรรมการประจําสํานัก (3.1-6-11)  และการบริหารพัสดุ (3.1-6-12) 

5.หลักความโปรงใส  คือ การบริหารงานมีกระบวนการท่ีเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 

สามารถชี้แจงได เม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทางดานงบประมาณ มีการรายงานทาง

การเงินตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เม่ือวันท่ี   21  สิงหาคม  2555  พรอมท้ังเสนอแนวทางการ

ใชจายงบประมาณ (3.1-6-13) มีการรายงานทางการเงินใหมหาวิทยาลัยรับทราบและตรวจสอบยืนยันความ

ถูกตองของการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  (3.1-6-14)  ตลอดจนมีการรายงานการใชจายคา

กระแสไฟฟา (3.1-6-15)  คาน้ํามันเชื้อเพลิงผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (3.1-6-16)  ดานงานบุคคลมีการสรรหา

บุคลากรเขาทํางาน ตามกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได ท่ีประกาศใหสาธารณะชนรับทราบผานทาง web 

site สํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-17) และเผยแพรประกาศไปตามหนวยงานตางๆ (3.1-6-18) 

6.หลักการมีสวนรวม คือกระบวนการท่ีบุคลากร ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

มีโอกาส ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวของ  รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา โดยเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-19)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

(3.1-6-20)  มีการประเมินภาวะผูนําของบุคลากรทุกระดับ  (3.1-6-21) มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการจากภายนอก  (3.1-6-22)  มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักฯ    (3.1-6-23)   มีตูรับฟงความคิดเห็นสําหรับผูใชบริการ  แสดงความคิดเห็น 

(3.1-6-24)   ตลอดจนมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ  เม่ือวันท่ี  21 กุมภาพันธ  2556 ใหบุคลากรมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น  (3.1-2-4) 

7.หลักการกระจายอํานาจ  การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจแกภาค

ประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร การมอบอํานาจ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ

ดําเนินการใหบุคลากร โดยมุงเนนสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลผลิตภาพเพ่ือการดําเนินงานท่ีดีโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

จัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลบริเวณรอบอาคารและทรัพยสินของสํานักหอสมุด  

กําแพงแสน (3.1-6-25) 
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จัดจางเหมาบริษัทบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-26) 

   แตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ (3.1-6-27) 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-28) 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป (3.1-6-29) 

แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ (3.1-6-30) 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-31) 

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน สํานักหอสมุด กําแพงแสน (3.1-6-32) 

9.หลักความเสมอภาค คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี

การแบงแยกชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม การศึกษา เชนการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน    (3.1-6-33)     การใหบริการแนะนําการใชหองสมุด 

(3.1-6-34) และการใหบริการเขาใชหองสมุด โดยไมเลือกวาจะเปนนิสิต บุคลากร นักเรียน บุคคลท่ัวไป หรือ

คนพิการ (3.1-6-35) 

10.หลักมุงเนนฉันทามติ คือการหาขอตกลงท่ัวไปภายใตกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชน และเสีย

ประโยชนโดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นสําคัญ โดย

ฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดกําแพงแสน และมีมติเห็นชอบรวมกันในการมอบหมายหัวหนาฝายรับผิดชอบการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบ  3  ป ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของฝายตางๆ (3.1-6-36) 

 

7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานักฯโดยพิจารณาจากการรายงานผล

การดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนในรอบปท่ี 3 (23 สิงหาคม 2554 – 22 สิงหาคม 

2555 ) ท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และจากรายงานการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555พรอมท้ัง

ขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เม่ือวันท่ี  18  เมษายน  2556  วาระท่ี  1  เรื่อง

รายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบ 3  ป  (3.1-6-11) 
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เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 3.00 5.00 4.00  7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. 2543 

3.1-1-2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-1-3 รายงานประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-1-4 เวบไซด สํานักหอสมุด กําแพงแสน (http://www.lib.kps.ku.ac.th) 

3.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.1-2-2 แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2554  - 2559 

3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ วาระพิเศษ เรื่องติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

     - ไตรมาส 3 วันท่ี  20 กรกฎาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา  เรื่องผลการดําเนินงาน

และคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ. 2555 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

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

  3.1-2-4 รายงานการจัดโครงการสัมมาทิฐิ    

- วันท่ี 19 กันยายน 2555  

- วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 

3.1-2-5 รายงานเงินรายไดประจําเดือน 

3.1-2-6 รายงานขอมูลผูเขาใชบริการหองสมุด 

3.1-2-7 รายงานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1-2-8 แบบบันทึกทะเบียนขอมูลสมาชิกหองสมุด   

3.1-2-9 รายงานขอมูลสถิติการยืม-คืนสิ่งพิมพ 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ วาระพิเศษ เรื่องติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

     - วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 : ไตรมาส 1  

     - วันท่ี 11 เมษายน 2555 : ไตรมาส 2    

     - วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 : ไตรมาส 3   

     - วันท่ี 20 กันยายน 2555 วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.1-4-1 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ   

3.1-4-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะทํางานบริการ ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

     - ครั้งท่ี  3/2555วันท่ี 25-26 ตุลาคม  2555 

3.1-5-2 รายงานการจัดการความรูเรื่องการจัดการวารสารเย็บเลม   

3.1-6-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 

3.1-6-2 รายงานการเปดบริการนอกเวลาราชการ  

3.1-6-3 รายงานสถิติการยืมทรัพยากรระหวางหองสมุด 

3.1-6-4 หลักฐานการแจงสั่งซ้ือหนังสือผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

3.1-6-5 รายงานสรุปผลโครงการจิตอาสาพาไป 

3.1-6-6 เอกสารขออนุมัติจัดจางและใบสงมอบงานปรับปรุงหองน้ําอาคาร 1 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-6-7 มาตรฐานระยะเวลาการยืมหนังสือ ( เคานเตอรบริการยืม-คืน อาคาร 2 ชั้น 1 ) 

3.1-6-8 มาตรฐานระยะเวลาบริการยืมระหวางหองสมุด (เคานเตอรบริการสารสนเทศ อาคาร 1 

ชั้น 1 ) 

3.1-6-9 รายงานประเมินตนเองสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา  2555 

3.1-6-10 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ  2555 

3.1-6-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

     - ครั้งท่ี  1/ 2556 วันท่ี  18  เมษายน 2556 วาระแจงเพ่ือทราบ  เรื่อง รายงาน

สถานะการเงินสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-12 รายงานพัสดุประจําป พ.ศ. 2555 

3.1-6-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

     - ครั้งท่ี  2/2555 วันท่ี  21  สิงหาคม  2555  วาระแจงเพ่ือทราบ  เรื่องรายงาน

สถานะการเงินสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-14 รายงานเงินรายไดประจําเดือนเสนอกองคลังพรอมยืนยันยอดเงินคงเหลือ 

3.1-6-15 รายงานการใชไฟฟาสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-16 รายงานคาสาธารณูปโภคผานเวบไซด www.eces.psd.ku.ac.th 

3.1-6-17 ประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางานผานเวบไซด สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

(www.lib.kps.ku.ac.th) 

3.1-6-18 บันทึกแจงเวียนประชาสัมพันธประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางานถึงหนวยงานตางๆ 

3.1-6-19 คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-20 รายงานผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 

3.1-6-21 รายงานสรุปผลการประเมินภาวะผูนํา 

3.1-6-22 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน สํานักหอสมุดฯ 

3.1-6-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-24 ตูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3.1-6-25 สัญญาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย 

3.1-6-26 สัญญาจางบริษัทบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

3.1-6-27 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ 

3.1-6-28 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 
 

 

http://www.eces.psd.ku.ac.th/
http://www.lib.kps.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-6-29 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

3.1-6-30 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

3.1-6-31 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-32 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-33 ประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางาน 

3.1-6-34 สถิติ/ขอมูล การใหคําแนะนําผูใชบริการ  

3.1-6-35 สมุดบันทึกการเขาใชบริการบุคคลภายในและภายนอก 

3.1-6-36 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

     - ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 7  พฤษภาคม  2556  วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องมอบหมาย

การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักหอสมุด กําแพงแสนในรอบ  3  ป 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของหนวยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  1 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของ

ผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการดําเนินงาน  

 ในปการศึกษา 255 5 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

ตามกลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกรของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 2554-2559   

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
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และรวบรวมองคความรูจัดเก็บใหเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูและนําไปพัฒนาตนเองให

เปนผูรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   โดยมีผลการดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ 

1.มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน   

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ของสํานักหอสมุด

กําแพงแสน (3.2-1-1)  ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรจากฝายตางๆท่ีเลือกมาเปนกรรมการโดยมีผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด หัวหนาสํานักงานเลขาฯเปนท่ีปรึกษา คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นความรู

เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรดังนี้ (3.2-1-2) 

ฝายบริหารและธุรการประเด็นความรูเรื่อง กระบวนการข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเด็นความรูเรื่อง การจัดการวารสารเย็บเลม 

ฝายบริการประเด็นความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาประเด็นความรูเรื่อง วิธีการพัฒนาฐานขอมูลปญหาพิเศษ

อิเล็กทรอนิกส    

และแตละฝายไดนําประเด็นความรูแตละเรื่องไปดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู (3.2-1-3) 

 

2.กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงานแตละเรื่องเปนบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน อยางชัดเจนโดย (3.2-2-1) 

ประเด็นความรูเรื่อง กระบวนการข้ันตอนการดําเนินโครงการ  กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและ

ทักษะเปน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นความรูเรื่อง การจัดการวารสารเย็บเลม  กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะเปน 

บรรณารักษ ผูปฏิบัติงานหองสมุดและผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ  กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะเปน 

บรรณารักษ ผูปฏิบัติงานหองสมุดและผูท่ีเก่ียวของกับงานบริการ 

ประเด็นความรูเรื่อง วิธีการพัฒนาฐานขอมูลปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส  กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความรูและทักษะเปน บรรณารักษและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
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3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการตามแผนโดยมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากร จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายตามประเด็นความรูท้ัง 4 ฝาย ดังนี้ 

 ฝายบริหารและธุรการ ประเด็นความรูเรื่อง กระบวนการดําเนินโครงการ ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

  - วิธีการรวบรวมประเด็นความรูจากกระบวนการข้ันตอนการทํางานเดิมของโครงการนํามา

ปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม คลองตัวและเปนไปตามแนวทางเดียวกัน  (3.2-3-1) 

 - การทบทวนองคความรู จากประเด็นความรูท่ีไดแกไขและทบทวนแลวใหมีความเหมาะสมและ

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบกับผูท่ีเก่ียวของกับงานแตละข้ันตอนและศึกษาทบทวนงานใหมีความ

เหมาะสมกอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบริหารและธุรการ ครั้งท่ี 2/2555 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 (3.2-3-2) 

 - กระบวนการข้ันตอนการดําเนินโครงการ นํามาถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการทํางานในวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 (3.2-3-3) 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเด็นความรูเรื่อง การจัดการวารสารเย็บเลม 

นําองคความรูท่ีไดมาถายทอดแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรเปนบุคลากรในฝายพัฒนาฯ จัดอบรมวิธี 

การจัดการวารสารเย็บเลม สอนวิธีการและข้ันตอนในการเย็บเลมวารสาร (3.2-3-4) 

ฝายบริการ ประเด็นความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ  สกัดความรูโดยรวบรวมคําถามท่ีพบ

บอยจากบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนคําถามท่ีไดจากผูใชบริการถามมา แลวนํามาจัดหมวดหมู

คําถามตรวจสอบความถูกตองสงใหผูเชี่ยวชาญภายนอกแปลเปนภาษาอังกฤษแลวนําองคความรูท่ีไดมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเชิญวิทยากรผูมีประสบการณทางดานภาษาอังกฤษมาถายทอดความรู  (3.2-3-5) 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ประเด็นความรูเรื่อง วิธีการพัฒนาฐานขอมูลปญหาพิเศษ

อิเล็กทรอนิกส  นําองคความรูท่ีไดมาถายทอดแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรเปนบุคลากรในฝายเทคโนฯจัดอบรม

วิธีการพัฒนาฐานขอมูลปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส สอนวิธีการและข้ันตอนนําขอมูลปญหาพิเศษบันทึกลงใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร(3.2-3-6) 
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยคณะกรรมการการจัดการความรู  รวบรวมความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีนํามาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร เปนคูมือ,เอกสาร

ข้ันตอนของแตละประเด็นความรู  พรอมเผยแพรบนเว็บไซด ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เพ่ือใหผูท่ีตองการ

เรียนรูสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆ ได www.lib.kps.ku.ac.th (3.2-4-1) 

 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge)ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน สามารถนําความรูท่ีเปนแนวปฎิบัติท่ีดี ท่ีเผยแพรในรูปเอกสาร

และเว็บไซดตาง ๆ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู

และสอบถามในปญหาและอุปสรรคในกระบวนการข้ันตอนการดําเนินโครงการ เพ่ือติดตามการทํางานและ

สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังดําเนินงาน 

(3.2-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3 ขอ 5 ขอ  5 ขอ 3.00 5.00  5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

http://www.lib.kps.ku.ac.th/
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 N/A 5 ขอ 4 ขอ N/A 5.00 4.00  5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ 

 

หมายเหตุ  

ไมผานเกณฑ ขอ 5 เนื่องจากไมพบหลักฐานการนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะการการจัดการความรู สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

     - ครั้งท่ี 4 / 2555 วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 และ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 14 มกราคม 

2556 

3.2-1-3 แผนการจัดการความรู  

  -ฝายบริหารและธุรการ   -ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

  -ฝายบริการ                -ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

3.2-2-1 แผนการจัดการความรู 

3.2-3-1 องคความรู กระบวนการข้ันตอนการดําเนินโครงการกอนการทบทวน 

3.2-3-2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู ฝายบริหารและธุรการ  

     - ครั้งท่ี 2/2555วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

3.2-3-3 องคความรู ของกระบวนการข้ันตอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-3-4 ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการวารสารเย็บเลม 

3.2-3-5 ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ   

3.2-3-6 ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการพัฒนาฐานขอมูลปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส 

3.2-4-1 เอกสารองคความรู 

เว็บไซด สํานักหอสมุด กําแพงแสน www.lib.kps.ku.ac.th 

3.2-5-1 แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการดําเนินโครงการ ฝาย

บริหารและธุรการ 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ป การศึกษา พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหาร

ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 

ดาน ตามบริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคารสถานท่ี) 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน 

การใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก

การวิเคราะหในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน  และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา หนวยงาน ไป

ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้  

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนเปนประธานคณะกรรมการ และหัวหนาฝายท้ัง 4 ฝาย รวมไปถึงผูแทน

ของแตละฝาย เขารวมเปนคณะกรรมการ จํานวนท้ังสิ้น 14 คน โดยมีการกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ

ดังนี้  

1. กํากับดูแลใหหนวยงานในสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ใหสอดคลองกับนโยบาย  และแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. ดําเนินการวิเคราะห  ระบุปจจัยเสี่ยง  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง  และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด  

กําแพงแสน 

  5. ติดตาม   ประเมินผล   และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน  ตามขอ  6  ของระเบียบฯ  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  รวมท้ังกําหนดแนวทาง / 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  เสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน (3.3-1-1)  
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2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง  และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย  3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมอบหมายใหคณะกรรมการท่ีเปน

ผูแทนของฝายนํานโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปแจงบุคลากรภายใน รวมถึงใหรวมกัน

วิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายกับหนวยงาน ตามภารกิจของแตละฝาย 

ฝายละ 1 ดาน ฝายตาง ๆ ไดพิจารณา ระบุความเสี่ยงในป พ.ศ. 2555 และไดกําหนดความเสี่ยงจํานวน 4 

เรื่อง 3 ดานดังนี้ 

 1) ดานนโยบาย ยุทธศาสตร (กลยุทธ) ของหนวยงาน เรื่อง “การบริหารจัดการแผนการจัดการ

ความรู”  

 2) ดานการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการดําเนินงาน) เรื่อง “การใหบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน

ขอมูลบนอินเทอรเน็ต”  

 3) ดานการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการดําเนินงาน) เรื่อง “การสํารวจหนังสือเพ่ือการใหบริการ” 

 4) ดานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เรื่อง “การประชาสัมพันธวิธีการสืบคน

สารสนเทศ” (3.3-2-1)    

 

   3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหใน

ขอ 1  

   ฝายตาง ๆ ไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการตามคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3.3-3-1)  โดยดําเนินการตามแบบฟอรม KU-ERM 1-8 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

เริ่มตนดวย  

   1) การกําหนดกระบวนการหลัก วัตถุประสงค ความเสี่ยง เกณฑมาตรฐานของโอกาส และผลกระทบ

ตามแบบฟอรม KU-ERM 1-5  

   2) การระบุปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ตอจากนั้นดําเนินการการจัดลําดับความเสี่ยง ตาม

แบบฟอรม KU-ERM 6 (3.3-3-2) 

  

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

   หลังจากท่ีไดมีการดําเนินการในขอ 1 และ 2 สํานักหอสมุด กําแพงแสนไดนําความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง

มาก และหรือ สูงมาประเมินมาตรการการควบคุม ตามแบบฟอรม KU-ERM 7 และดําเนินการกําหนด 
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มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ียังไมมีการจัดการ รวมท้ังผูรับผิดชอบ และระยะเวลาแลวเสร็จในแผนบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ดานนโยบาย ยุทธศาสตร (กลยุทธ) ของหนวยงาน เรื่อง “การบริหารจัดการแผนการจัดการ

ความรู” มีความเสี่ยงรวม 7 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 11 มาตรการ 

 2) ดานการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการดําเนินงาน) เรื่อง “การใหบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน

ขอมูลบนอินเทอรเน็ต” มีความเสี่ยงรวม 6 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 6 มาตรการ 

 3) ดานการปฏิบัติงาน (ทรัพยากรในการดําเนินงาน) เรื่อง “การสํารวจหนังสือเพ่ือการใหบริการ” มี

ความเสี่ยงรวม 7 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 9 มาตรการ  

 4) ดานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เรื่อง “การประชาสัมพันธวิธีการสืบคน

สารสนเทศ” มีความเสี่ยงรวม 4 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 6 มาตรการ 

 (3.3-2-1)    

 และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามแบบฟอรม KU-ERM 

F.3 (3.3-4-1) 

  

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 งานนโยบายและแผน สํานักหอสมุด กําแพงแสนไดติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี

กําหนดโดยใหผูเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม R-ERM F3 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (3.3-5-1)  หลังจากนั้นไดรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555  และครั้งท่ี 

1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556  (3.3-5-2) 

  

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

3.3 3 ขอ 6 ขอ 5 ขอ 3.00 5.00 4.00  6 ขอ ไมบรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป พ.ศ. 2555  

3.3-3-1 คูมือบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3.3-3-2 เอกสารสรุปผลวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (KU-ERM 1-6) 

3.3-4-1 รายงานผลการดําเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555 (KU-ERM F3) 

3.3-5-1 บันทึกขอความขอใหรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

      - ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 3.2 เรื่อง 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป พ.ศ. 2555  

     - ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 3.2 เรื่อง 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป พ.ศ. 2555 และ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 

พ.ศ. 2556 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555  

เกณฑมาตรฐาน  

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

  2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

 

ผลการดําเนินงาน  

 ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการ ดําเนินงาน  6 ขอ ดังนี้ 

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการ กําหนดแผน บริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ี สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  (3.4-1-1) โดยมีแผนความตองการอัตรากําลัง 5 ป ขางหนา   (พ.ศ. 2555-2559) 

(3.4-1-2) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ (3.4-1-3) มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหไดรับ

การพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด (3.4-1-4) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4   ระบบการพัฒนาบุคลากร  
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสท่ีกําหนด

ตามประกาศการรับสมัครไวเปนลายลักษณอักษรและประกาศใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปรับทราบตามเวลาท่ี

กําหนด ของหนวยงาน (3.4-2-1) โดยอิงตามกฎ ระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.4-2-2) มี

การวิเคราะหและมอบหมายงาน (3.4-2-3) บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3.4-2-4)  ท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหงานมี

ประสิทธิภาพท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.4-2-5)  และพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะ

ความรูความสามารถ ท่ีใหเปนไปตามแผน ตามภาระงานของแตละบุคคล โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน มี

บุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 37 คน ใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรม รวมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ตาม

สายงานตามวิชาชีพของตนเองและท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (3.4-2-6) (3.4-2-7) ตลอดจน

สงเสริมและสนับสนุนใหศึกษาตอ (3.4-2-8 )และทํางานวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเสนอ

ผลงานทางวิชาการ (3.4-2-9) 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการทํางานท่ีเอ้ือตอการทํางาน

โดยจัดหองทํางานท่ีเปนสัดสวนและมีอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการทํางานไดสะดวก มีหองสําหรับพัก

รับประทานอาหารตลอดจนหองบริการอาหารวางสําหรับนิสิตและบุคลากรใหนั่งพักผอนหยอนใจ (3.4-3-1) มี

การเสนอใหบุคลากรไดขอรับทุนในการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย          เพ่ือเปนทุนคาใชจายในการศึกษา  

(3.4-3-2) มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในการทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ   (3.4-3-3)    มีกิจกรรมสัมมาทิฐิท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง

ความคิดเห็นและกิจกรรมท่ีรวมมือกันทํางานโดยจัดทํารถริ้วขบวนรวมประกวดในวันสงกรานตประจําป   

(3.4-3-4) ท้ังใหบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือเปนการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง (3.4-3-5) และ

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมออกกําลังกายของมหาวิทยาลัยฯ (3.4-3-6)  
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 4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีแบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนาและการไปพัฒนาบุคลากรให

บุคลากรไดรายงานผลจากการไปเขารวมในเรื่องตางๆเพ่ือการเพ่ิมความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน ตอหัวหนา

ฝายและผูอํานวยการสํานักหอสมุด  (3.4-4-1) และมีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน (3.4-4-2) 

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  สนับสนุนการ ใหความรู เก่ียวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ท่ีบุคลากรควรรู

โดยผูบังคับบัญชาไดมีการสื่อสาร ถายทอด จรรยาบรรณท่ีบุคลากรควรพึงมีไดรับทราบและถือปฏิบัติใน

โครงการสัมมาทิฐิ (3.4-3-4) และนําขอมูลจรรยาบรรณเผยแพรข้ึนเว็บไซตของสํานักหอสมุด (3.4-5-1) 

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   มีแผนการพัฒนาบุคลกรและไดมีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการพัฒนาบุคลากร  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จแตละกิจกรรมในแผน  เพ่ือเปนการประเมินความสําเร็จของ

การปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน (3.4-6-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 3 ขอ 5 ขอ  6 ขอ 3.00 4.00 4.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอหรือ4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอหรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 3 ขอ 5 ขอ  5 ขอ 3.00 4.00 4.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ 

 

หมายเหตุ  

ไมผานเกณฑ ขอ 6 เนื่องจากไมพบการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-1-1 แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.4-1-2 ขอมูลอัตรากําลัง 

3.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร 

3.4-2-1 ประกาศรับสมัครงาน 

3.4-2-2 กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4-2-3 ใบบอกลักษณะงาน, ใบมอบหมายงาน 

3.4-2-4 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.4-2-5 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 

3.4-2-6 แผนพัฒนาบุคลากร  

3.4-2-7 รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 

3.4-2-8 บันทึกขอความการลาศึกษาตอของบุคลากร 

3.4-2-9 เอกสารเก่ียวกับผลงานวิชาการ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-3-1 

 

รูปภาพแสดงสภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน 

 -ภาพฝายบริหารและธุรการ 

 -ภาพฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 -ภาพฝายบริการ 

 -ภาพฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  

 -ภาพหองอาหารและหองบริการอาหารวาง 

3.4-3-2 เอกสารการขอรับทุนการศึกษา 

3.4-3-3 โครงการ LIB AWARD 

3.4-3-4 โครงการสัมมาทิฐิ 

ภาพกิจกรรมวันประเพณีสงกรานต 

3.4-3-5 เอกสารการตรวจสุขภาพประจําป 

3.4-3-6 เอกสารแจงบุคลากรเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย 

3.4-4-1 แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนาและการพัฒนาบุคลากร 

3.4-4-2 แบบประเมินผลติดตามการฝกอบรม สัมมนาและการพัฒนาบุคลากร 

3.4-5-1 หนาเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

3.4-6-1 การประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 100 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 255 5 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีบุคลากรท้ังหมด จํานวน 35.5  คน ( มีบุคลากร

จํานวน 1 คน ท่ีมีอายุงานเพียง 8 เดือน เนื่องจากลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 ) แบงเปน 

หมวดแรงงาน ในตําแหนงพนักงานท่ัวไป พนักงานสถานท่ี และพนักงานขับรถยนต รวม 8 คน  

 ดังนั้น บุคลากร ประจํา ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจํานวน 27.5 คน  โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ไดสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในและ

ตางประเทศ โดยจําแนกตามฝายงาน ดังนี้ 

ฝายงาน จํานวนผูไดรับการพัฒนาฯ (คน) 

ในประเทศ ตางประเทศ 

ฝายบริหารและธุรการ 8 1 

ฝายบริการ 5  

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 8.5  

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 3  

รวม 24.5 1 

 

   รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ัง

ในประเทศหรือตางประเทศ 

    =   ( 25.5 X 100) 

               27.5 

    =   รอยละ 92.73 

คะแนนท่ีได =    5  คะแนน 
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เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

3.5 100 92.45 25.5 92.73 5.00 5.00 5.00 รอยละ

100 

ไมบรรลุ รอยละ 

100 27.5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1-1 รายงานการฝกอบรม สัมมนา ฟงบรรยาย ประชุม ศึกษาดูงาน  
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีนโยบายการบริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักฯ 

ทุกดาน คือ ดานการจัดหาทรัพยากร การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯ และมีการ

จัดสรรทรัพยากรทางเงินใหกับหนวยงานภายในท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการและภารกิจของหนวยงาน 

พรอมท้ังมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําใหทราบ ท้ังยังมี

การตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณใหเกิดการบริหารงานท่ีคุมคา ตลอดจนการนําขอมูลทางการเงิน

ไปวิเคราะหคาใชจายและนําไปเปนฐานในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาปรับปรุงใหเกิดการบริหาร

งบประมาณท่ีคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

     ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการ

พัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 255 5 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 7 ขอ  ดังนี้  

 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงบประมาณของหนวยงานแบบรวมศูนย ใหเกิดความคุมคาและ

ประสิทธิภาพสูงสุด   ภายใตแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักหอสมุด  กําแพงแสน พ.ศ.2554-2559 

(4.1-1-1)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สรางคน สราง

งาน แบบมืออาชีพ และผลักดันการเติบโตแบบองคกรแหงการเรียนรูตามหลักการของการประกันคุณภาพ มี

การวางแผนและจัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเก้ือหนุนท่ีคํานึงถึงความคุมคาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

(4.1-1-2)  พรอมท้ังมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีแสดงใหเห็นถึง

แหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของหนวยงาน (4.1.1-3)  โดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรทางการเงินของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (4.1-1-4)  จากผลการ

ดําเนินงานรายรับ – รายจาย (4.1-1-5) และประเมินความตองการทรัพยากรท่ีจะตองจัดหาจากปงบประมาณ

ท่ีผานมา พรอมท้ังมีการสํารวจความตองการทรัพยากรในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ (4.1-1-6)  มาเปน

ขอมูลในการวารแผนทางการเงิน โดยแหลงเงินท่ีไดรับมาจากเงินงบประมาณ เงินรายไดคาบํารุงหองสมุด 

เงินทุนสะสมของหนวยงานและเงินการจาการบริหารงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และนําขอมูลท่ีไดมา

จัดทํางบประมาณประจําปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมการ

บริหารดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  ตรวจสอบได 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีแนวทางการ จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยการแสวงหา

งบประมาณและแหลงทุนจากการใหเชาพ้ืนท่ี และการใหบริการหองสมุดตาง ๆ มาสนับสนุน รวมท้ังไดรับ

จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและรายไดคาบํารุงหองสมุด (4.1-2-1)  รวมถึงการสรางเครือขายความ

รวมมือกับหองสมุดในเครือและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือลดตนทุนในการ

จัดซ้ือและรองรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดาน มีการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

(4.1-2-2)  และ (4.1-2-3)  และไดรับความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (4.2-2-4), (4.2-2-5)  มี

การจัดทําแผนการใชเงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 (4.1-2-6) ซ่ึง

กําหนดหลักเกณฑการรับ-จายเงิน ประเภทรายรับ-รายจาย เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีเงิน

สํารองจายในวงเงินไมเกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใช

เงินสํารองจาย 10% ของสํานัก (4.1-2-7) เพ่ือใหการดําเนินงานสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีสภาพคลองใน 
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การหมุนเวียนเงินเพ่ือใชจายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-2-8) ใหผูบริหารทราบเปนปจจุบันทุกวัน 

มีการจัดทํางบพิสูจนยอดความถูกตองของเงินฝากธนาคารท้ังเงินรายไดและเงินฝากธนาคารทดรองจายของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสนประจําทุกเดือน  (4.1-2-9)   และจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากคลังเปนประจําทุก

เดือน (4.1-2-10) เพ่ือความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได  

 

   3.  มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร 

   สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดจัดทําคําของบประมาณประจําป  2555 ท้ังงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณเงินรายได ท่ีสอดคลองกับ พันธกิจท่ี มุงพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ  ดวยเทคโนโลยีทันสมัย  

และจัดสรรงบประมาณใหโครงการในแผนปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป (4.1-3-1) ท่ี

ครอบคลุมทุกภารกิจในฝายตาง ๆ  ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ เพ่ิมพูน

ความรูตามความเหมาะสมในแตละวิชาชีพ โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณท่ี

เหมาะสม (4.1-3-2)  ไดจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของฝายตาง ๆ (4.1-3-3)  ซ่ึงการดําเนินงานตาม

โครงการตาง ๆ ชวยพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และได

ดําเนินการใชเงินเปนไปตามแผนงบประมาณท่ีกําหนดไว (4.1-3-4), (4.1-3-5) 

 

    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดทํารายงาน ฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผนดิน (4.1-4-1) 

และเงินรายไดอยางเปนระบบครบถวนตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย งบดุล งบรายได-คาใชจาย รายงาน

เงินนอกงบประมาณคงเหลือ (4.1-4-2)  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-4-3)  เพ่ือนําเสนอผูบริหารเปน

ประจําทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณแกคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

(4.1-4-4) และคณะกรรมการประจําสํานัก (4.1-4-5) ทุกครั้งท่ีมีการประชุม  

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายรวมถึงสถานะทาง

การเงิน และความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ โดยนําผล

รายรับ-รายจายมาวิเคราะหการใชเงินไปตามแผนการใชเงิน (4.1-5-1) รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนการใชจาย

ประจําป (4.1-5-2)  เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด รวมถึงมีการ

ติดตามแนวทางการใชจายงบประมาณคากระแสไฟฟาประจําป (4.1-5-3)   
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6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน (4.1-6-1) และ

ดําเนินการตรวจสอบปงบประมาณ โดยเชิญผูตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามารวมในการทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของการใชจายเงินใหเปนไปตาม

กฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (4.1-6-2) และมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จายเงินประจําวัน รวมถึง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (4.1-6-3)  เจาหนาท่ีการเงินไดนําเงินรายไดประจําวันนําสง นําฝากงานคลังเปน

ประจําทุกวัน มีการควบคุมการติดตามการใชจายเงินโดย หัวหนาสํานักงาน เลขานุการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ 

 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงิน ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการดําเนินงาน ไดแก 

ระบบงบประมาณ ( BUDGET) (4.1-7-1) ซ่ึงเปนระบบในการจัดเก็บขอมูล การเบิกจายงบประมาณแผนดิน 

แยกตามแผนงาน หนวยงาน ทําใหสะดวกรวดเร็ว สามารถพ้ืนคืนขอมูลไดงายและใชโปรแกรมการบันทึกบัญชี

สําเร็จรูป Accellent Accounting (4.1-7-2) ใชบันทึกเงินรายไดของสํานักหอสมุด กําแพงแสน นํามาจัดทํา

เปนรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และนําขอมูลมาวิเคราะหงบการเงินใหผูบริหารจัดทําเปนตาราง

เปรียบเทียบรายรับ รายจายท้ังเงินงบประมาณและเงินรายได สํานักหอสมุด กําแพงแสนได (4.1-7-3) ขอมูล

รายงานการใชคาสาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศโครงการลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ซ่ึงจัดทําโดยกองคลังและสถาบันวิศวกรรมพลังงาน (4.1.7-4) และรายงานการใชวัสดุ (4.1-7-5) และมีการใช

โปรแกรมเช็คสั่งจายใหกับบริษัท/หางราน/และบุคคล โดยออกรายงานสรุปการจายเช็คในแตละครั้งให

ผูบริหารรับทราบ (4.1-7-6) ซ่ึงเปนขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ  

มีการดําเนินการ  

7 ขอ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

4.1 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 3.00 4.00 5.00  7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายการ 

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2554-2559 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 

4.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร 

4.1-1-4 คําของบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555 

4.1-1-5 รายงานผลการดําเนินงานรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 

4.1-1-6 บันทึกสํารวจความตองการทรัพยากรท่ีสงใหฝายตาง ๆ  

4.1-2-1 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2555 

4.1-2-2 หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2555 

4.1-2-3 สรุปงบประมาณแผนดินไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ  2555 

4.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

4.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

4.1-2-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 

4.1-2-7 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชเงินสํารองจาย 10% และเงินยืมทดรองจายของคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

4.1-2-8 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  

4.1-2-9 งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

4.1-2-10 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 

4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555  
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

4.1-3-2  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2555  

4.1-3-3 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแยกฝายตาง ๆ ปงบประมาณ 2555 

4.1-3-4 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2555  

4.1-3-5 สรุปงบประมาณแผนดินไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ  2555  

4.1-4-1 ขอมูลงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2555  

4.1-4-2 รายงานเงินรายไดสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําเดือน  

4.1-4-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก  

     - ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 2 เมษายน 2555 วาระแจงเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานสถานะ

การเงิน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

4.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  

     - ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 วาระแจงเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานสถานะ

การเงิน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

     - ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระแจงเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานสถานะ

การเงิน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

4.1-5-1 รายงานวิเคราะหสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําป 2555 

4.1-5-2 ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการใชเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

4.1-5-3 รายงานสรุปการใชกระแสไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2555  

4.1-6-1 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ท่ี 2281/2550 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

4.1-6-2 บันทึกขออนุญาตเขาตรวจสอบภายในหนวยงานระดับสํานักประจําปงบประมาณ 2555  

4.1-6-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงิน 

4.1-7-1 ระบบงบประมาณ BUDGET 

4.1-7-2 โปรแกรมการบันทึกบัญชีสําเร็จรูป Accellent Accounting 

4.1-7-3 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจาย เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ปงบประมาณ 

2555 

4.1-7-4 รายงานคาสาธารณูปโภค ประจําป 2555 

4.1-7-5 รายงานการใชวัสดุประจําเดือน  

4.1-7-6 รายงานการสั่งจายเช็ค 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ   

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 3.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 8 9 8 6 4.00 3.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

และพัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบ

ท่ีกําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตาม

พันธกิจของหนวยงาน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  

และมีกิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของฝายและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีระบบและกลไกการดําเนินงานดังนี้ 

1) ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ใน

รูปแบบท่ี 2 คือ ระบบประกันคุณภาพสําหรับสถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุน 6 องคประกอบคุณภาพ 

12 ตัวบงชี้  

2) กําหนดใหฝายงานภายในเขารับการประเมินคุณภาพระดับฝายตามคูมือการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับฝาย สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 (5.1-1-1)  

3) การจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน  เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานัก  ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2555  

(5.1-1-2) 

4) การกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพของสํานัก เพ่ือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในตัวบงชี้

ตาง ๆ อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาการดําเนินงานใหไดคุณภาพตอไป (ดังปรากฏในตารางผูรับผิดชอบตัวบงชี้ใน

ภาคผนวก) 

5) การปรับปรุงคูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย สํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหสอดคลอง

กับบริบทของหนวยงานภายใน (5.1-1-1) 
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 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก 

 สํานักหอสมุด     กําแพงแสน   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ ประกอบดวย

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน หัวหนาฝาย เปนท่ีปรึกษา และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ ทํา

หนาท่ีเปนประธาน  และผูแทนของฝายรวมเปนคณะกรรมการ  กําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือปรึกษา 

กําหนดนโยบายและวางแผนงานดานประกันคุณภาพของ พรอมท้ังกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (5.1-2-1)  

โดยได มีการทบทวน นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานัก ในการประชุมครั้งท่ี 

2/2555  เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2555 (5.1-2-2)  

 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกัน กําหนดตัวบงชี้

เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

 1) ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

 2) ระบบการบริหารจัดการหองสมุด (5.1-1-1) 

 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน  ประกอบดวย  1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ  3) การนํา

ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ดังนี้    

 1) มีการควบคุมและติดตามการ ความกาวหนาของการ ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 

2555 ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ  (5.1-2-2)  พรอมท้ังเขารับการประเมินคุณภาพท้ัง

ในระดับฝาย (5.1-4-1) และระดับสํานัก ตามกําหนดการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 2) มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 (5.1-4-2) และหลังการพิจารณาไดจัดสงใหสํานัก

ประกันคุณภาพ และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตอไป  (5.1-4-3)  

 3) คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการประเมิน (5.1-4-4) หลังจากเขารับการประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2555  
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 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทุกตัว

บงช้ีคุณภาพท่ีหนวยงานตองรับการประเมินคุณภาพ  

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน มีการนํา ขอมูลจากระบบสารสนเทศท่ี มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเพ่ือใหเปน

ฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลางเพ่ือใหหนวยงานภายในไดใชประโยชนรวมกัน ไดแก ฐานขอมูลงานบุคคล

ฐานขอมูลงานการเงิน โดยรายงานสถานะทางการเงินของหนวยงานเปนรายไตรมาส และนําขอมูลทางการเงิน

จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  ไดแก โปรแกรม  ACCELLENT มาชวยรวบรวมเก็บขอมูลและรายงาน

ทางการเงินท่ีสะดวก พรอมนํามาสรุปวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงานใหผูบริหารสามารถตัดสินใจ

ไดงายข้ึน รวมถึงเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th ซ่ึงรวบรวมสารสนเทศตางๆท่ี

เปนประโยชนและเก่ียวของและสนับสนุนงานประกันคุณภาพ และเอกสารสารสนเทศตาง ๆ  ท่ีสํานักประกัน

คุณภาพจัดทําข้ึน  และสํานักฯ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ อาทิ ขอมูลท่ีเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการประจําป ขอมูลวัสดุคงเหลือ ขอมูลการพัฒนาบุคลากร  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ 

(5.1-6-1)   

          

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน  

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ

หนวยงานในสังกัดฝายบริหารและธุรการ (5.1-7-1)  และเขารวมสัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554  

 บริษัท หางราน มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานในสังกัดฝาย

บริหารและธุรการ (5.1-7-1) 

 นิสิต/ผูใชบริการ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 - การแสดงความตองการในการสํารวจความตองการของผูใชบริการ (5.1.7-2)  

 - การประเมินความพึงพอใจ ตอการใหบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 

2555  (5.1.7-3) 

 - การประเมินความพึงพอใจเจาหนาท่ีในการใหบริการดวยเครื่องประเมินความพึงพอใจ (5.1.7-4) 

 - สัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554  
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 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รวมกัน  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดเขารวมเปนสมาชิกขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและขายงาน

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) โดยไดมีการสงบุคลากรเขารวมเปนคณะทํางานฝายตาง ๆ ดังนี้  

 

ซ่ึงคณะทํางานมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ดังนี้ (5.1-8-1)  

  

 คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ   มีผลการดําเนินงานรวมกันดังนี้ 

        - มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ  

        - การแตงตั้งคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ 

       - มีการรวบรวมรายชื่อผูรับผิดชอบยืมระหวางหองสมุด เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงานยืม

ระหวางหองสมุด 

       - คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานยืมระหวางหองสมุดใชเปนแนวทางในการใหบริการ 

 คณะทํางานบริการ  มีผลการดําเนินงานรวมกันดังนี้ 

  - การจัดทําสื่อประชาสัมพันธขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

       - โครงการเพ่ิมพูนวิชาการเพ่ือพัฒนาการใหบริการ  

        - โครงการสงเสริมการเรียนรูเปดประตูสูอาเซียน  

 คณะทํางานขอมูลทองถ่ิน มีผลการดําเนินงานรวมกันดังนี้ 

- พัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศทองถ่ิน http://mahalib.msu.ac.th/local/kukml 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศนําลงเผยแพรใน

เว็บไซตของคณะทํางาน 

- พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศทองถ่ินบนอินเทอรเน็ตhttp;//pulinet.thailis.or.th/localpulinet/searching/ 

ขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) 

1. คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ 

2. คณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

3. คณะทํางานฝายวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ 

4. คณะทํางานฝายวารสารและเอกสาร 

5. คณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 

1. คณะทํางานขอมูลทองถ่ิน 

2 คณะทํางานฝายบริการ 

3. คณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. คณะทํางานวารสาร 

5. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

http://mahalib.msu.ac.th/local/kukml
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- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานฐานขอมูลสารสนเทศทองถ่ินบนอินเทอรเน็ตนําลงเผยแพรใน

เว็บไซตของคณะทํางาน 

- เว็บไซตคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน  http://pulinet.thailis.or.th/web/local/ 

 คณะทํางานวารสาร  มีผลการดําเนินงานรวมกันดังนี้ 

- พัฒนาฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มไดเปลา บริการท่ีหนาเว็บไซตคณะทํางาน

วารสาร 

- จัดทําคูมือการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มไดเปลา นําลงเผยแพรในเว็บไซตของ

คณะทํางาน 

 

- โครงการพัฒนาฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มไดเปลาเพ่ือบริการสารสนเทศกลุม

ประชาคมอาเซ่ียน 

  - การบอกรับฐานขอมูลวารสารรวมกัน 

นอกจากนี้สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดเขารวมใน

เครือขายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงประกอบดวย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงไดมีการ

ดําเนินงานรวมกัน ดังนี้ 

1. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 

2. เขารวมประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

3. ปรึกษาและหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุงการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 1) สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานประจําสูงานวิจัย โดยในปนี้ไดมีการ

สงผลงานเขารวมในการประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 9  

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 

3 ผลงาน ไดแก  

http://pulinet.thailis.or.th/web/local/
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1.1 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

1.2 การศึกษาสถานภาพของการปฏิบัติงานดานการบริหารพัสดุ ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

1.3 การพัฒนาทุนมนุษยของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

2) เขารวมนําเสนอผลงานในงานสัมมนา PULINET วิชาการ จํานวน 3 ผลงาน ดังนี้ 

2.1 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดในการบริหารงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

2.2 โครงการจิตอาสาพาไป “การปลูกปาชายเลนเทิดพระเกียรติราชินี 

2.3 การจัดทําเว็บไซตดวย Joomla 

3) ตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากรจากโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ เขาศึกษาดู

งานเก่ียวกับการบริหารงานหองสมุด เม่ือวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2555  

4) การนําองคความรูดานบรรณารักษและการจัดหองสมุด ไปเผยแพรโดยการรวมจัดหองสมุดใหกับ

โรงเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสนดังนี้ 

4.1 โรงเรียนวัดสระพัง  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2555 

  4.2 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2555 

(5.1-9-1)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

5.1 5 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 3.00 3.00 4.00  8 ขอ บรรลุ 9 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3.00 3.00 3.00  8 ขอ ไมบรรลุ 8 ขอ 

 

หมายเหตุ  

ไมผานเกณฑ ขอ 7 เนื่องจากไมพบหลักฐานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน  

ไมผานเกณฑ ขอ 9 เนื่องจากและไมพบแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และนําเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1 คูมือประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําป 2556 

5.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

      - ครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง 

นโยบายประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-4-1   เอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพระดับฝาย ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555  

5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

      - ครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  21 สิงหาคม  2555 วาระสืบเนื่อง เรื่อง การประกัน

คุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-4-3 หนังสือจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-4-4 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2554 (สปค. 01) 

5.1-6-1 ตัวอยางฐานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

5.1-7-1 ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานในสังกัดฝายบริหารและธุรการ 

5.1-7-2 รายงานการสํารวจความตอการของผูใชบริการ 

5.1-7-3 รายงานประเมินผลโครงการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 

5.1-7-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเจาหนาท่ีใหบริการ 

5.1-8-1 แฟมงานแสดงผลการดําเนินงานรวมกันของเครือขายตาง ๆ  

5.1-9-1 แฟมงานแสดงแนวปฏิบัติท่ีดี  
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สํานัก ตองมีตัวบงชี้เพ่ิมเติมพรอมเกณฑการประเมิน อยางนอย 1 ตัวบงชี้ โดยกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ี 

5.2 ซ่ึงเปนตัวบงชี้เพ่ิมเติมเติมลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไวเปน

หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 ของตัวบงชี้ท่ี 5.1 ท้ังนี้ ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ไมตองนํา

คะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  3  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร 

  2.  มีฐานขอมูลหรือชองทางการใหบริการ 

  3.  มีคูมือการใชงาน 

  4.  มีการติดตามผลและประเมินผลการใหบริการ  

  5.  มีการวิเคราะหหรือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ดังนี้ 

 1. มีแผนการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลทองถ่ินทางดานการเกษตร ภาคตะวันตกข้ึน 

เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการขอมูล

ทองถ่ินทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก เพ่ือดําเนินการจัดหา รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศทางการเกษตร 

ภาคตะวันตก รวมท้ังมีการวางแผนงานเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางเปนระบบ (5.2-1-1) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร 
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 2. มีฐานขอมูลหรือชองทางการใหบริการ 

 ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก มี ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศทองถ่ิน ใหบริการ สามารถสืบคนไดท่ี http://www.mahalib.msu.ac.th/localp/kukml ขอมูลท่ี

ไดจากการสืบคนเปนขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทางดานการเกษตร ท่ีมีใหบริการใน

สํานักหอสมุด กําแพงแสน และขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ิน ขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) (5.2-2-1) 
 

3. มีคูมือการใชงาน 

เนื่องจาก ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก มีฐานขอมูลบรรณานุกรม

ทรัพยากรสารสนเทศใหบริการ ทางศูนยขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร ภาคตะวันตก จึงไดจัดทําคูมือเพ่ือ

การสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทางดานการเกษตรข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศฯ  (5.2-3-1) ใหแกผูใชบริการ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

5.2 N/A 1 ขอ 3 ขอ N/A 3.00 4.00  3 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

http://www.mahalib.msu.ac.th/localp/kukml%20ข้อมูล
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศูนยขอมูลทองถ่ินทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก ตั้งคณะ 

5.2-2-1 แผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลทองถ่ินทางดานการเกษตร                       

ภาคตะวันตก 

5.2-3-1 คูมือการสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ศูนยขอมูลทองถ่ิน

ทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย   5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  2. มีบริการหองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการดานตาง ๆ รวมถึงกิจกรรม

การฝกอบรมการใชงานแกนิสิต 

  3. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ี

ใหบริการ และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน 

  4. การพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู  

  5. มีผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานในขอ 1-4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหาร
หองสมุดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้ 

 1. ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ (5.3-1-1) 

1.1 มีการสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ  

  ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศได มีการสํารวจความตองการในการจัด งาน

สัปดาหหนังสือวิชาการของผูใชบริการ สํานักหอสมุด  กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยออก

แบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหผูใชบริการ อาจารย บุคลากร และนิสิต ผลการสํารวจพบวา สถานท่ี

อยากใหจัดงานมากท่ีสุด คือ ศูนยเรียนรวม 2 ระยะเวลาในการจัดงาน 5 วัน รูปแบบกิจกรรมท่ีตองการมาก

ท่ีสุดคือ เชิญรานหนังสือมาออกบูธ รองลงมาคือการคัดเลือกและเสนอซ้ือหนังสือเขาหองสมุด และยังมีการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบการบริหารจัดการหองสมุด 
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สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศโดยให อาจารย บุคลากร นิสิต แนะนําหนังสือท่ีตองการให

หองสมุดมี โดยการกรอกแบบสํารวจการแนะนําสั่งซ้ือหนังสือ สํานักหอสมุด กําแพงแสน หรือสามารถ

เสนอแนะหนังสือผานทางเว็บไซตสํานักหอสมุด  

1.2 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รอยละ 80 ของจํานวนการจัดหาในรอบป 

  ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนิน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ใน

รูปแบบการจัดซ้ือหนังสือ  หนังสือท่ีไดรับบริจาคและวิทยานิพนธ  โดยในปงบประมาณ 2555 ไดจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 3,025 เลม ดําเนินการจัดการท้ังหมด 1,978 เลม คิดเปนรอยละ 65.4  

1.3 มีการตรวจสอบความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูล 

   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศของฝายพัฒนาฯ ไดมี การตรวจสอบการลงรายการ

บรรณานุกรม และการวิเคราะหหมวดหมู ตลอดจนการใหหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ ในฐานขอมูล

ทรัพยากรหองสมุด เม่ือตรวจสอบพบวามีความผิดพลาดจะดําเนินการเขียนขอผิดพลาดในสลิปของตัวเลมนั้น 

เพ่ือแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการแกไขใหถูกตอง  

1.4 มีการติดตามและประเมินผล 

    เม่ือตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม และพบขอผิดพลาด จะแจงใหผูลงรายการแกไข

ใหถูกตอง สามารถตรวจสอบรายการท่ีแกไขแลวจากฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดไดตลอดเวลา เชน 

ตรวจสอบไดจากวันเวลาในขอมูลท่ีมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอ  

1.5 มีการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

  การปรับปรุงฐานขอมูล เม่ือไดรับแจงจากฝายบริการ เนื่องจากขอมูลในฐานขอมูลไมเปน

ปจจุบัน เชน การแกไข holdings  ของบรรณานุกรมวารสารใหถูกตอง  และยังมีการแกไขปรับปรุงฐานขอมูล

อยางสมํ่าเสมอ และมีการบักทึกการปฏิบัติงานในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

  แตเนื่องจาก การดําเนินงานในขอ 1.2 ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด คือ ตองดําเนินการ

จัดการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รอยละ 80 ของจํานวนการจัดหาในรอบป ขอนี้จึงไมไดคะแนน 
 

 2. มีบริการหองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการดานตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิต  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดใหมีบริการ หองสมุดท่ีผานเครือขา ยอินเตอรเน็ต ไดแก บริการ

สืบคนทรัพยากรหองสมุด  Web OPAC  บริการยืมตอดวยตนเ อง บริการจองหนังสือดวยตนเอง  บริการ

ฐานขอมูลออนไลน  บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส  บริการสืบคนรายการสหบรรณานุกรม  บริการเสนอแนะ

จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ  บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  บริการรายชื่อหนังสือใหม  บริการหนังสือนาอาน

ตามสาขาวิชา สื่อแนะนําหองสมุด 
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จากการจัดบริการตาง ๆ ท่ีกลาวมา สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินการจัดอบรม แนะนําการใช

ระบบ การใชฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ใหกับนิสิต บุคลากรเปนประจํา

ทุกป ผานการจัดโครงการ Library Tour และโครงการแนะนําฐานขอมูล ประกอบกับไดมีการจัดโครงการ

ความรูนอกตํารา โดยนํานิสิตไปทัศนศึกษาเพ่ือเปดโลกทัศนและหาความรูเพ่ิมเติม (5.3-2-1) 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ และ

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ (5.3-3-1) 

3.1 ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability)   

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีระบบเครือขายท่ีมีเสถียรภาพ โดยในรอบปท่ีผานมาระบบ

เครือขายของสํานักหอสมุด กําแพงแสนมีการลมเพียง 1 ครั้งเนื่องจากเครื่องสํารองไฟชํารุด อีกท้ังไดติดตั้ง

โปรแกรมกําจัดไวรัส Kaspersky Anti-Virus 2011 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับตรวจเช็คไวรัสท่ี

จะเขาโจมตีขอมูลเบื้องตน อีกท้ังยังมีระบบสํารองไฟฟา กรณีระบบไฟฟาขัดของชั่วคราว และมีการสํารอง

ขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนประจําทุกเดือน  

   3.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายตาม พ.ร.บ. วา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

 มีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในการ

เขาใชงานอินเตอรเน็ตจะตองล็อกอินโดยใช user password ของแตละคนท่ีไดรับอนุญาตแลว มีการ

ลงทะเบียน Mac Address ในทุกๆ อุปกรณ ซ่ึงจะมีการเก็บเปน log file ไวเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานกรณีเกิด

ความเสียหายตอระบบพรอมท้ังยึดระเบียบขอปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

 

3.3 มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน

โดยมีการมอบหมายบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

นอกจากนี้ ได มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ท้ังท่ีใหบริการและเจาหนาท่ีเปนประจํา 

เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานไดผูใชงานจะแจงใหดําเนินการแกไข และหากไมสามารถซอมแซม

หรือแกไขปญหาได ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไข

ตอไปรวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและ 
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เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหพรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ   โดยมีวิธีการดังนี้ ตรวจสอบเวอรชั่นของระบบ

ปฏิบัติ และโปรแกรมใชงาน หากพบวาไมเปนรุนปจจุบันจะทําการ อัพเดททันที , ตรวจหาไวรัสและทําการ

กําจัด, ตรวจสอบอุปกรณตอพวงใหใชงานไดตลอดเวลา เปนตน  

ซ่ึงปจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบริการแกผูใชบริการท้ังหมด โดยไมรวมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดให

บุคลากรหองสมุดปฏิบัติงาน คิดเปน จํานวน 1 เครื่องตอ 6 คน คํานวณจาก  

 

 

 

     

 ในปการศึกษา 2555 มีผูใชบริการสํานักฯ ท้ังสิ้น 148,691 คน นําไปคิดจํานวนเฉลี่ยของผูใชบริการ

ทุกประเภทท้ังป ไดเทากับ 413 คน ( (148,691/12) /30 )  

 สํานักฯ มีคอมพิวเตอรสําหรับบริการท้ังสิ้น 72 เครื่อง ดังนั้น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการ

ตอวัน ไดเทากับ 5.74 คน ( 413/72 ) 

 

4. การพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดสถานท่ีใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยมีลักษณะดังนี้   

(5.3-4-1) 

4.1 มีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดี่ยวและกลุม 

จัดใหมีหองบริการศึกษาคนควา  ดังนี้  บริการหองศึกษาคนควาเดี่ยว  จํานวน  12  หอง อยู

ท่ี อาคาร  2   ชั้น  1  จํานวน  6  หอง  เลขท่ี  2116 -2121อาคาร  2 ชั้น  2   จํานวน  6  หอง  เลขท่ี  

2216- 2221 

บริการหองศึกษาคนควากลุมบรรจุผูใชบริการ 6–10 คน  จํานวน 16 หอง  อยูท่ี อาคาร 1 

ชั้น 1   จํานวน  4  หอง  เลขท่ี  101,102,113,112  อาคาร 1 ชั้น  2  จํานวน  2  หอง เลขท่ี 202,203  

อาคาร 2  ชั้น  1 จํานวน  5  หอง   เลขท่ี 2211 -2115   อาคาร  2  ชั้น  2  จํานวน  5  หอง เลขท่ี   2211 -

2215     

บริการหองศึกษาคนควาสําหรับอาจารย  และนิสิตปริญญาโทและเอก  อยูท่ีอาคาร  2  ชั้น  

2  จํานวน  10  หอง  เลขท่ี  2226-2231, 2232-2236 

 

 

จํานวนเฉลี่ยของผูใชบริการทุกประเภทท้ังป 

 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูใชบริการ 
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4.2 มีแสงสวางอยางพอเพียงตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐาน (ความเขมของแสงสวางไมต่ํา

กวา 200 ลักซ) 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  คํานึงถึงสุขภาพของผูใชบริการโดยเฉพาะเรื่องของสายตาท่ีตอง

ใชแสงสวางท่ีเพียงพอและเหมาะสม  จึงใหมีการบํารุงรักษาทําความสะอาดหลอดไฟฟา  และเปลี่ยนหลอดไฟ

ท่ีหมดอายุการใชงาน  เพ่ือใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอ  โดยมีการติดหลอดไฟท่ีมาตรฐานและมีความเขมของแสง

สวางไมใหต่ํากวามาตรฐานในแตละจุดท่ีมีผูใชบริการโดยพ้ืนท่ี 1  ตารางเมตร  มีคาความสวาง  270  ลักซ   

ดังนี้  ติดโคมไฟชนิด  TLD คูเดย  ชนิดข้ัวเขียวขนาด  36  วัตต  จํานวน  3  หลอด   1  หลอดมีคาความ

สวาง  90  ลักซ  (  3 หลอด x 90 ลักซ= 270 ลักซ / 1 ตารางเมตร )   

4.3 มีการจัดการใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู   

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ตระหนักถึงสภาพแวดลอม  บรรยากาศและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

เอ้ือตอการเรียนรูของผูใชบริการ  โดยใหดําเนินการตรวจเช็คระบบปรับอากาศทุกวัน  กอนเปดใหมีอุณหภูมิท่ี  

25  องคศาเซลเซียล  โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีผูใชบริการ   

4.4 มีปายบงบอกขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีและการใหบริการท่ีชัดเจน 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ไดดําเนินการจัดทําปายบอกขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี  และการ

ใหบริการ เพ่ือรองรับการเขาสูอาเซียนท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังอาคาร 1 และอาคาร  2 อาทิ ปาย

บริการยืม – คืน สิ่งพิมพ  ( DE. PT.OF  LENDING  SERVICES ),  ปายสืบคนทรัพยากรหองสมุด  ( ON – 

LINE  CATALOGUE ) ,  หนังสือสํารอง  RESERVE  BOOKS ),  ปายทางออกฉุกเฉิน   EMERGENCY  EXIT  

เปนตน   

4.5 มีการจัดสถานท่ีใหสวยงามและรมรื่น    

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  กําหนดใหมีโครงการพัฒนาสํานักหอสมุด  กําแพงแสน โดยจัดท่ี

บริเวณทิศตะวันออก  จัดใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว  คือปลูกตนไม   ปลูกหญา  ใหความรมรื่น  จัดหาโตะ-เกาอ้ี   

เพ่ือใหผูใชบริการไดพักผอนและศึกษาคนควา      

  4.6 มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ     

จัดมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย  ๆ  บริเวณภายในสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  คือบริเวณหอง

โถงอาคาร  2  ชั้น  1 และ อาคาร  2  ชั้น  3  

4.7 มีมุมศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยจัดหองอานหนังสือคนควาสําหรับบัณฑิตศึกษา    บริเวณอาคาร  2  ชั้น  2   จํานวน 

จํานวน  10  หอง  เลขท่ี  2226-2236   
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4.8 มีสถานท่ี วัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ  

ไดแก  จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย ท้ังอาคาร 1 และ อาคาร  2  พรอมท้ังติดตั้งจุดเสียบ

ปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร  บริเวณภายในและภายนอกอาคารสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  และชุดการเรียนรู

ดวยตนเองท่ีอาคาร  2  ชั้น  3   

 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานในขอ 1-4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดประเมินคุณภาพในการดําเนินงานในขอ 1-4 ในโครงการประเมินความ

พึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 โดยสรุปผลการประเมิน

ตามดาน ดังนี้ (5.3-5-1) 

รายการ ผลการประเมิน 

1.  ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3.88 

2.  มีบริการหองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการดานตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิต 
3.90 

3.  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ 

และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน 

3.94 

4.  การพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู  4.06 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555* 2553 2554 2555 

5.3 N/A N/A  4 ขอ N/A N/A 3.00  5 ขอ ไมบรรลุ 6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 6 ขอ  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.3-1-1 แฟมเอกสารท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

5.3-2-1 แฟมเอกสารท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศบริการ

หองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการดานตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการฝกอบรมก

ใชงานแกนิสิต 

5.3-3-1 แฟมเอกสารท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน  

5.3-4-1 แฟมเอกสารท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานการพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอ

การเรียนรู 

5.3-5-1 รายงานประเมินผลโครงการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 
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Í§¤�»ÃÐ¡Íº·Õè 6 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 

 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน ดังนี้ สํานัก ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานดูแลกระบวนการหลักท่ีสําคัญของสํานัก คือ ดานการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และดานการบริการวิชาการ ดูแลพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือใหระบบการดําเนินงานซ่ึงเปนภารกิจหลัก หรือกระบวนการหลักท่ีสําคัญของสํานักมี

การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5) 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

   ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 4.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ

ครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

  2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ 

  3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐาน

และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

  5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุง

เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนด

กระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน   

คณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดมีการทบทวน WI เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงาน

เตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการ (6.1-1-1) และ กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะหหมวดหมูทรัพยากร

สารสนเทศ  เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของฝาย (6.1-1-2) 

 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 

ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ  

คณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักของสํานัก ใน

การประชุมคณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศครั้งท่ี 1/2556  โดยมีทบทวนกกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 2 กระบวนการ คือ 1.กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะหหมวดหมูและลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศ 2.กระบวนการปฏิบัติงานเตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการ (6.1-2-1)  

 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

 คณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 2 กระบวนการ คือ 

กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะหหมวดหมูและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และกระบวนการปฏิบัติงาน

เตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการ โดยระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจนในแผนผังการปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดทําคูมือ

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (6.1-1-1) (6.1-1-2) 

 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน 

เปนตน 

คณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไดมีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงผลจากการปรับปรุงกระบวนการท้ังสองกระบวนการ ทําใหเวลา

เฉลี่ยในการดําเนินการทรัพยากรสารสนเทศลดลง (6.1-4-1) 



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 
 

 

 

146 

255525552555       
  

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป 

 ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี  30 

พฤษภาคม 2556 ไดมีการรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการของคณะทํางานบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ (6.1-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ขอ 2 ขอ  5 ขอ 4.00 2.00 5.00  5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ขอ 2 ขอ  4 ขอ 4.00 2.00 4.00  5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ 

 

หมายเหตุ  

ไมผานเกณฑ ขอ 5 เนื่องจากไมพบหลักฐานการประเมิน ผลการปรับปรุงการดําเนินงานของปท่ีผาน

มา ท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 5 ขอ  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน (WI) เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานเตรียมตัวเลมกอน

ออกใหบริการ  

6.1-1-2 เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน (WI) เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห

หมวดหมูและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  

6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งท่ี  1/2556      

6.1-4-1 รายงานสถิติวันเฉลี่ย ปงบประมาณ  2555 

6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 30 

พฤษภาคม 2556 
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¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹   

 

 

 

 

 

 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองคประกอบ

คุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมีตัวบงชี้ท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนน

ตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการ

ประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของ

คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน พบวา  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. 

จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

-  5.00 5.00 4.60 4.10 4.73 4.40 ดีมาก ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 -  4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

-  4.00 3.00 -  4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.44 4.22 4.60 4.10 4.60 4.27   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี   
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  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน สามารถวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาแผนยุทธศาสตรใหมีความชัดเจนแตกตางจากแผนงานประจํา 

2. ควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในระดับฝาย 

  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

 จุดแข็ง 

1. สามารถดําเนินการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท้ัง 4 ของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ีไดมากําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ตอไป 

2. ควรพัฒนาระบบการสํารวจความตองการของผูรับบริการใหเปนไปตามกระบวนการ PDCA อยาง

จริงจัง 

  

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

 จุดแข็ง 

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามสายวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสายวิชาชีพบรรณารักษ  
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรผลักดันใหบุคลากรเกิดการพัฒนางานหลังจากท่ีไดรับการพัฒนาตนเอง โดยการทําความตก

ลงระหวางบุคลากรและหนวยงานอยางเปนลายลักษณอักษร และมีผลตอการพัฒนาความดี

ความชอบ 

  

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดนโยบายในดานตาง ๆ อยางชัดเจน และใหความสําคัญในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ

แผนยุทธศาสตร 

2. ควรถายทอดขาวสารท่ีจําเปนตอบุคลากรใหบุคลากรไดรับทราบ พรอมท้ังควรสื่อสาร ทําความ

เขาใจกับบุคลากร ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ 

3. ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางจริงจัง 

 

 องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  

 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณท่ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีความถูกตอง 

โปรงใสและตรวจสอบได 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีนโยบายและกําหนดแผนการหารายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายไดประจําเพ่ือรองรับการ

พัฒนาการดําเนินงานในอนาคต  

  

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

1. มีการเขารวมเปนสมาชิกเครือขายดานหองสมุด และมีผลการดําเนินงานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 

3. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน  
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้พัฒนาการดําเนินงานใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอยาง

จริงจัง 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภารกิจหลัก  
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂ   

 

 

 

 

 สํา นักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหนวยงานยอยตางๆ 

มีผลการประเมินคุณภาพและผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี้  

 

ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ 

หนวยงาน ผลการประเมินคุณภาพ ตามองคประกอบ 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 ท่ี 6 ภาพรวม 

ฝายบริหารและธุรการ 5.00 4.21 4.75 N/A 5.00 N/A 4.74 

ฝายบริการ 4.00 4.17 4.75 N/A 5.00 N/A 4.60 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 
4.00 3.86 4.75 N/A 4.00 N/A 4.41 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 
0.00 4.57 3.44 N/A 3.00 N/A 3.05 

 

* หมายเหต ุ องคประกอบท่ี 4 และ 6 ไมมีการประเมินคุณภาพในระดับฝาย 
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ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุด

แข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

   1. ควรนําขอเสนอแนะ

หรือประเด็นท่ีไดความ

พึงพอใจนอยจากผล

การประเมินมา

พิจารณาเพ่ือปรับปรุง

แผนการใหบริการใน

ครั้งตอไป 

ฝายบริการ   เปาหมายโครงการวิจัย

สถาบัน ไมควรนับจาก

รอยละแบบสอบถามท่ี

ไดรับคืน 

1. ควรทําแผนงาน

ประจําปของฝายให

ชัดเจน โดยแยกแผน

บริการเชิงรุก ตามแผน

ยุทธศาสตรของสํานัก 

และแผนงานประจํา 

2. งานประจํา ไมควร

นํามาเปนโครงการ  

ฝายพัฒนาและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

1. มีแผนปฏิบัติราชการ

ท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของสํานักฯ 

2. มีการประชุมในฝาย

อยางสม่ําเสมอ  ทําให

บุคลากรในฝายเขาใจ

การดําเนินงานของฝาย  

และบุคลากรได

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  

เพ่ือหาขอสรุปในการ

แกปญหาในการ

ดําเนินงาน 

1. แผนปฏิบัติราชการ

ควรครอบคลุมทุก

ภารกิจของฝาย 

2. ควรกําหนดรูปแบบ

ในการติดตามผลท่ี

ชัดเจน 

 

1. แผนปฏิบัติราชการ  

ไมครอบคลุมภารกิจ

ของฝายและโครงการท่ี

นํามาประเมินไมมีใน

แผนปฏิบัติราชการ 

2. ไมมีระบบติดตาม

ผลการดําเนินงานทุก

รายไตรมาส 

3. ไมมีรูปแบบการ

ประเมินผลท่ีชัดเจน 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

   ควรมีการประชุม

บุคลากรในฝายเพ่ือ

จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปเพ่ือ

กําหนดคาเปาหมาย

และตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน 

พรอมท้ังมีการสรุป 

ติดตามผลในโครงการ/

กิจกรรม รวมท้ังปญหา 

อุปสรรค ท่ีพบเพ่ือ

วางแผนปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการในป

ตอไป 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

    

 

 

 

ฝายบริการ 1. มีบริการเชิงรุก

นาสนใจ เปนประโยชน

กับผูใช 

 

 1. ไมพบโครงการท่ีมี

การประเมินความพึง

พอใจในรอบป

การศึกษา  2555 มา

นําเสนอทุกโครงการ 

2. บางโครงการขาด

การประเมินความพึง

พอใจบางดานซึ่งไม

ครบถวน 

โครงการท่ีมีการจัด

มากกวา 1 ครั้ง ควรนับ

รวมเปน 1 โครงการ

โดยใชคะแนนเฉลี่ย  

 

ฝายพัฒนาและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

1. ผูรับบริการไดมีสวน

รวมในการคัดเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ

เขาหองสมุด   

2. บุคลากรของฝายได

สงตอความรูไปยัง

ชุมชน 

 ควรมีการประเมิน

ความพึงพอใจทุก

โครงการ 

 

รูปแบบการสํารวจ

ความพึงพอใจ  ควร

ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 

ดาน  ตามท่ีสํานัก

ประกันฯ กําหนดใหใช 

ดานกระบวนการ  

ข้ันตอนการใหบริการ  

ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ  ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก  

ดานคุณภาพการ

ใหบริการ 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

   ควรเพ่ิมการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการภายใน เพ่ือ

นําผลการประเมินมา

พัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการใหครอบคลุม

กลุมเปาหมาย ท้ัง

ภายในและภายนอก 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

  

  

 

 

1. ควร การนําผลการ

ประเมินและ

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป 
2. ควรมีการแตงตั้ง

ผูบริหารระดับงาน 

ระดับหนวย ท่ีเปน

ลายลักษณอักษร 

3. ควรจัดทําแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากรภายใน

สํานักงาน เชน นํ้า 

ไฟฟา กระดาษ 

4. ควรมีแผนพัฒนา

บุคลากรท่ีชัดเจน 

5. ในเรื่องของระบบ

บริหารความเสี่ยงและ

การจัดการความรู ควร

มีการวิเคราะหถึงท่ีมา

หรือความจําเปนของ

ประเด็นความเสี่ยงและ

การจัดการความรูท่ี

ฝายจะดําเนินการ 

ควรนําหลักฐานท่ีแสดง

ใหเห็นกระบวนการ

ทํางานและผล

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน

แสดง นอกเหนือจาก

หลักฐานในรูปรายงาน

การประชุม 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ฝายบริการ 1. มีกระบวนการ

จัดการความรู เรื่อง 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

บริการ 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

และกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และ

สามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับได

อยางท่ัวถึง 

3. ผูบริหารในระดับ

ฝาย สามารถถายทอด

นโยบายของ

ผูอํานวยการไปยัง

บุคลากรในฝายไดเปน

อยางดี 

4. มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานในระดับ

ผูปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

มีการประเมินภาวะ

ผูนําของผูบริหารและ

จัดทํารายงานผลการ

ประเมินอยางเปน

รูปธรรม  

การจัดการความรูเรื่อง 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

บริการควรทําอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

ใน ป พ.ศ.2558 

ควรนําผลการประเมิน

ภาวะผูนําไปพัฒนา

ปรับปรุง ใหเกิด

รูปธรรมยิ่งข้ึน 

ควรนําผลการประเมิน 

เสนอคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ

สํานักฯ และนํามา

วิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ฝายพัฒนาและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

มีการเผยแพรองค

ความรูในรูปแบบของ

คูมือ  และบนเว็บไซต

สํานักหอสมุด  

กําแพงแสน 

 1. ไมมีการนําผล

ประเมินการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความ

เสี่ยงไปปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงใน

ปถัดไป 

2. ควรมีแผนพัฒนา

บุคลากร เพ่ือสราง

ขวัญ และกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน  เพ่ือ

เปดโลกทัศน  มีโอกาส

พัฒนาตนเอง   

1. แผนบริหารความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป  

ควรพิจารณาระดับ

ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  

จากผลการประเมิน

และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง    

2. ควรจัดทําแผน

บริหารและพัฒนา

บุคลากรในการ

ฝกอบรม  ประชุม  

สัมมนา และศึกษาดู

งาน  ใหบุคลากรทุก

ระดับ 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

  1.  ผูบริหารไมมีการ

ประชุมกําหนด

วิสัยทัศน  กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน  

และสามารถถายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ  มีการ

นําขอมูลสารสนเทศ

เปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนา

หนวยงาน 

2.  ไมพบการ กํากับ

ติดตาม  และ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามท่ี

มอบหมาย  รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงาน

ของ สํานัก ไปยัง

1.  ควรมีการประชุม

เพ่ือกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และ

ถายทอดไปยังบุคลากร

ภายในฝาย เพ่ือ

วางแผนกลยุทธโดยมี

การนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและ

พัฒนา 

2.  ควรมีหลักฐานใน

การมอบหมายงาน 

กํากับติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานอยางเปน

ลายลักษณอักษร 

3.ควรอางถึงหลักฐาน

และรายงานขอมูลให

สอดคลองกับหลักการ
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

บุคลากรในฝาย 

3. การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลยัง

ดําเนินการไมครบทุก

ขอ 

4. ไมมีการทบทวน

ประเด็นความรูท่ีได

จากการจัดการความรู

ไปทบทวนเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาปรับปรุง

เปนแนวปฏิบัติท่ีดี

ถูกตอง ทันสมัย และ

ใชงานไดจริง 

5. ไมมีการนําผลการ

ประเมิน และ

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ  บริหาร

ความเสี่ยงของสํานักฯ 

ไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 

6. ฝายยังมีการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาชิพไม

ครบทุกคน 

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลในแตละ

ขอ 

4. ควรมีการทบทวน

ประเด็นความรูท่ีไดจาก

การจัดการความรู

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

ปรับปรุงใหเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีและใชงานได

จริง 

5. ควรมีการนําผลการ

ประเมิน และ

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ  บริหาร

ความเสี่ยงของสํานักฯ 

ไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 

6. ควรพัฒนาบุคลากร

สายวิชาชีพใหครบทุก

คน 
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ฝายบริหารและ

ธุรการ 

1. การดําเนินการ

สรางแนวปฏิบัติท่ีดี คือ 

โปรแกรมการเขียน

โครงการในแผนปฏิบัติ

ราชการ 

ประจําป 

2. มีการกําหนดตัวบงช้ี

เพ่ิมเติมตาม

ลักษณะเฉพาะของ

หนวยงานท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณของ 

มหาวิทยาลัย 

ควรเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนไดทราบ

และใชประโยชน 

 

  

ฝายบริการ    ควรนําหลักฐานบริการ

หองสมุด ท่ีผาน

เครือขายมาอางอิงให

ครบทุกบริการ (ตัวบงช้ี

เพ่ิมเติม) 

ฝายพัฒนาและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

มีการนําวงจร  PDCA  

มาปรับใชในการ

ดําเนินงานโดยนํา

ขอเสนอแนะจาก

ผูรับบริการ  มา

ดําเนินการใหสอดคลอง

กับความตองการ 

 แผนปฏิบัติราชการของ

ฝายไมครอบคลุมใน

รายละเอียดของการ

จัดหา  และการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

1. ควรมีแผนการ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศท้ังในดาน

การจัดหาและการ

จัดการ   ท่ีระบุ

ระยะเวลา   เปาหมาย  

ตัวช้ีวัด  และ

ผูรับผิดชอบ 

2. ควรมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานรายไตร

มาส เสนอหัวหนาฝาย  

เพ่ือใหสามารถปรับ

กระบวนการการจัดการ
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรสารสนเทศให

เปนไปตามเปาหมาย 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สื่อการศึกษา 

  1.ไมมีการมอบหมาย

นโยบายและตัวบงช้ี

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยาง

เปนรายลักษณอักษร 

2. ไมพบหลักฐานท่ี

อางอิงตามท่ีราย งาน

ผลการดําเนินงานเชิง

ประจักษ 

1.ควรมีการมอบหมาย

นโยบายและตัวบงช้ีให

เปนรายลักษณอักษร 

2. ควรมีหลักฐานการ

ดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีครบถวนตาม

วงจร PDCA 

3. ควรมีแผนการ

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุงสมรรถนะ

เครื่องคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายตลอด

ท้ังปพรอมท้ังมีการ

รายงานผลการ

บํารุงรักษาตามแผน

ปรับปรุงสมรรถนะเพ่ือ

เปนขอมูลในการ

วางแผนสําหรับปตอไป 
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 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามรอบปการศึกษา 2554 

เม่ือวันท่ี 25 – 26 มิถุนายน 2555 นั้น สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 

และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมี

โครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 15 กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว 

จํานวน 10 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 4 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

º··Õè º··Õè º··Õè 444      

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§   



แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

รายงาน ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2555 

 

1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม 

ไมมีการประเมินผล

สําเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จของ

แผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร เชน มี

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จของแผน

ฯ ทุก 6 เดือน 

 

ได กําหนดใหงานการเจาหนาท่ี 

ฝายบริหารและธุรการ รายงาน

ผลแผนพัฒนาบุคลากร เปน

ประจําในท่ีประชุมฝายบริหาร

และธุรการ และหัวหนา

สํานักงานเลขานุการรายงานตอ

คณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

ทุกรายไตรมาส  

 มีการประเมินผล

แผนพัฒนาบุคลากร 

 ต.ค. 55 งานการ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน

หลักยังไมชัดเจน ขาด

การกําหนดกระบวนการ

หลักและข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 

ควรมีการกําหนด

กระบวนการดําเนินงาน

หลัก (Core Process) โดย

ระดมความคิดเห็นรวมกัน

ของบุคลากร และกําหนด

กระบวนการดําเนินงาน

หลัก ใหครบทุกภารกิจของ

หนวยงาน  และนํา

ขอกําหนดดังกลาว มา

วางแผนกําหนดข้ันตอน

การดําเนินงาน และ

เปาหมายรวมกัน อีกท้ังให

มีการติดตามและนําผล

การติดตามมาปรับปรุงให

ประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายของการพัฒนา

และปรับปรงุ 

ได แตงตั้งคณะทํางาน 2 คณะ ดังน้ี 

1. คณะทํางานดานการจัดการ

ทรัพยากร 

2. คณะทํางานบริการวิชาการ  

เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินงาน 

ควบคุม ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานตัวบงช้ี 6.1  

 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 มีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

 ต.ค. 55 หัวหนาฝาย

พัฒนาฯ 

และหัวนา

ฝายเทคโน

ฯ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรประเมินความตองการ 

ความพึงพอใจ การบริการ

ทุกงาน หรือทุกฝาย ให

ประเมินผูใชบริการทุกกลุม 

เชน นิสิต อาจารย 

บุคลากร และ

บุคคลภายนอก เพ่ือ

สนองตอบเอกลักษณของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

“บริการเปนเลิศ” 

ได 1. แตงตั้งคณะทํางานสํารวจ

ความตองการของผูรับบริการ 

2. ปรับรูปแบบการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 มีการประเมินความ

ตองการ และความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

 ก.ย. 55-เม.ย.

56 

นางจงกล 

 
 
 
 
 
 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรดําเนินการตัวบงช้ี

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ

เฉพาะของหนวยงานท่ี

กําหนดไวใหครบถวน 

ได มอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการกําหนดแนวทาง

พัฒนาปรับปรุงใหสามารถ

ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

ของตัวบงช้ีอัตลักษณของ

หนวยงานโดยใหมีการรายงาน

ผลการดําเนินงานทุกครั้งในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 ตัวบงช้ีอัตลักษณมีผล

การดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

 ต.ค. 55 – 

เม.ย. 56 

ประธาน

คณะกรรม 

การขอมูล

ทองถ่ิน / 

ผูรับผิดชอ

บตัวบงช้ีอัต

ลักษณ / 

หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 

ยังขาดการมีสวนรวมและ

ความเขาใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ควรระดมสมองการจัดทํา

แผนรวมกัน เพ่ือใหไดแผน

กลยุทธของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ท่ีเกิดจากการมี

สวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับ และขับเคล่ือนไปสู

การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

ได จัดอบรมเรื่องการจัดทําแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ 

 ระดับความรูความเขาใจใน

การจัดทําแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการ 

(เปาหมาย : ระดับ 3.5) 

30,000.- มี.ค. – พ.ค. 

56 

งานนโยบาย

และแผน

ฝายบริหาร

และธุรการ 

บุคลากรยังขาดความ

เขาใจในการจัดทําแผนกล

ยุทธ และการแปลงแผน

กลยุทธสูแผนการ

ปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด กพส.

รวมถึงการนําไปจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของฝาย 

ควรดําเนินการจัดการความรู  

เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ

และการแปลงแผนสูการ

ปฏิบัติของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  เพ่ือใหบุคลากร

เขาใจ แลวนําไปจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป

ทุกฝายใหสมบูรณ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรจัดการสื่อสารทุก

ชองทางเก่ียวกับแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ให

บุคลากรทุกระดับ 

รับทราบและดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ได เพ่ิมชองทางการสื่อสารเก่ียวกับ

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ใหบุคลากรทุก

ระดับ รับทราบ 

 จํานวนชองทางการ

สื่อสารเก่ียวกับแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติ

ราชการ 

(เปาหมาย : 3 ชองทาง) 

 ต.ค. 55 – 

ก.ย. 56 

งาน

นโยบาย

และแผน

ฝายบริหาร

และธุรการ 

องคประกอบท่ี 2 

 ควรเพ่ิมชองทางการ

ประเมินความตองการ 

ความพึงพอใจในการใช

บริการ เชน ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ประเมิน 

(หนางาน) เมื่อสิ้นสุดการ

บริการทันที 

ได ติดตั้งเครื่องประเมินความพึง

พอใจ ณ เคานเตอรบริการ ทุก

จุด 

 มีการประเมินความพึง

พอใจ ณ จุดบริการ 

 ต.ค.-ธ.ค. 55 งานคลัง

และพัสด ุ

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 3 

ไมมีการนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

ควรมีการนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร

บุคลากร 

ได นําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

 มีการปรับปรุงแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

 ต.ค. –พ.ย. 55 งานการ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 

 ควรรายงานผลการบริหารการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานรายขอ ตามตัว

บงชี้ และองคประกอบ ใหมีความ

เชื่อมโยงกันและสอดคลองตาม

วงจรคุณภาพ  PDCA เชน  การ

รายงานผลการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ที่สอดคลองกับแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร  และ

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพฯ ที่

สอดคลองกับแผนและผล 

ได พัฒนาการเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี 

โดยเฉพาะ ตัวบงช้ีท่ี 3.4 

 การเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีที

ความเช่ือมโยงสอดคลอง

กันตามกระบวนการ 

PDCA 

 ม.ค. – พ.ค. 

56 

หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ 

/ งานการ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรใหความรูดาน

จรรยาบรรณบุคลากร ดวย

การประชุม เพ่ือสรางความ

เขาใจในการปฏิบัติ 

นอกเหนือจากการเวียน

เปนเอกสารปรากฏใน 

website 

 
 
 

 

ได 1. จัดถายทอดเรื่องจรรยาบรรณ

บุคลากร โดยผูอํานวยการสํานัก 

2. มอบหมายหัวหนาฝายทุกฝาย

ช้ีแจงเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร

ภายในฝายและใหมีการติดตาม

การดําเนินงานวาเปนไปตาม

จรรยาบรรณหรือไม พรอมท้ังให

มีการประเมินจรรยาบรรณ

บุคลากร 

 1. จํานวนครั้งในการจัด 

(เปาหมาย : 1 ครั้ง) 

2. มีการประเมิน

จรรยาบรรณบุคลากร 

 ต.ค.55-ก.ย.

56 

หัวหนา

ฝาย/ งาน

การ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 

 
 
 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 4 

ไมมีการติดตามผลการใช

จายเงินใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลการใชจายเงินตาม

ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนกลยุทธ

ทางการเงิน  

ปละ 2 คร้ัง และนําผลที่ไดมา

ใชประกอบการวางแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 

ได มีการจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน โดยใชขอมูลรายงาน

ทางการเงินมาประกอบในการ

วางแผนและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

มีแผนกลยุทธทางการเงิน

และมีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

มีแผนกลยุทธทาง

การเงิน 

 พ.ย 55 – 

ม.ค.56 

งานคลัง

และพัสด ุ

ฝายบริหาร

และธุรการ 

ขอมูลรายงานทางการเงินมี

มากเพียงพอ สําหรับ

ประกอบการตัดสินใจ แตยัง

ไมมีการนําขอมูลรายงานมา

ใชประกอบการวางแผน 

และการตัดสินใจที่เปน

รูปธรรม 

ควรมีการนําขอมูลรายงานทาง

การเงินมาใชประกอบการ

วางแผนและการตัดสินใจให

เปนรูปธรรม เชน ขอมูลการใช

เงินรายไดป 54 ใชไปเพียง 

7.89 ลานบาทจากยอดรายรับ 

16.57 ลานบาท คงเหลือ 8.68 

ลานบาท (คงเหลือประมาณ

รอยละ 33) ซ่ึงเกิดจากรายไดป 

54 เพิ่มขึ้นรอยละ 100 โดยไม

มีแผนการใชเงินที่สอดคลองกัน 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการวิเคราะห

ทรัพยากร ควรสรุปผลการ

วิเคราะหทรัพยากรเพ่ือใหมี

ขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนกลยุทธทางการเงิน และ

เพ่ิมความสมบูรณของท่ีมา

ประกอบการจัดทําแผน 

ได คณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร 

สรุปผลการวิเคราะหทรัพยากร 

และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

 มีการนําเสนอรายงานการ

วิเคราะหทรัพยกรตอคณะ

กรรมการบริหาร และนํา

ขอมูลไปจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 

 ธ.ค. 55 คณะกรรม 

การ

วิเคราะห

ทรัพยากร 

องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ิมเติม

ตามลักษณะเฉพาะ ไมได

กําหนดเกณฑครบถวนท้ัง

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือผลลัพธ ทําให

ไมสะทอนภารกิจหลัก 

และอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย อีกท้ังมีการ

กําหนดตัวบงชี้ไวแตไมได

ดําเนินการ 

ควรพิจารณากําหนดตัวบงช้ี

ท่ีสะทอนการดําเนินงาน 

ประกอบดวย แผนงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาของ

การดําเนินงานและ

งบประมาณ รวมท้ังการ

ติดตามการประเมินผลการ

ดําเนินงาน นําผลการ

ดําเนินงานมาปรับปรุง  

ได พิจารณากําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม

ตามอัตลักษณของหนวยงานให

ครอบคลุมกระบวนการ PDCA 

 ตัวบงชี้เพ่ิมเติมท่ีเปนไป

ตามกระบวนการ PDCA 

 ต.ค. – พ.ย. 

55 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

สํานักหอ 

สมุด 

กําแพงแสน 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2 

ขอเสนอแนะ 

3 

การ

วิเคราะ

หตนเอง 

4 

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

6 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

7 

งบ 

ประมาณ 

8 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9 

ผูรับผิดชอบ 

ขาดการติดตามใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้  โดย

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพควรประกอบดวย 

บุคลากรระดับผูบริหารที่มี

อํานาจในการตัดสินใจ และ

ใหขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา  

ควรกําหนดผูรับผิดชอบและมี

การติดตามผลการดําเนินงาน

ใหครบทุกตัวบงชี้ โดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ประกอบดวย บุคลากรระดับ

ผูบริหารที่มีอํานาจในการ

ตัดสินใจ และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

ได มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้รายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ทุกคร้ังที่

มีการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ทุก

คร้ังที่มีการประชุม

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

 ต.ค. 55 – ก.ย. 

56 

คณะ

กรรมกการ

ประกัน

คุณภาพฯ 

มีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู 

แตยังขาดการจัดทํากิจกรรม

ดานประกันคุณภาพรวมกัน 

ควรดําเนินกิจกรรมดานประกัน

คุณภาพโดยเชื่อมโยงกับกลุม

เครือขายเดิม การเปนสมาชิก

ขายงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา และขายงาน

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค (PULINET) 

 

 

ได มอบหมายตัวแทนคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของแตละฝายรายงาน

ผลการดําเนินงาน ที่ดําเนินการ

รวมกับขายงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา และขายงาน

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) พรอมนําเอกสารที่

เกี่ยวของเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพทุกคร้ัง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของทุกคร้ัง

ที่มีการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

 ต.ค. 55 – ก.ย. 

56 

คณะ

กรรมกการ

ประกัน

คุณภาพฯ 



การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2554 (สปค.02) 

รายงาน ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 

1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม 

ไมมีการประเมินผล

สําเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จของ

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคลากรเชน มี

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลสําเร็จ

ของแผนฯ ทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

กําหนดใหงานการ

เจาหนาท่ี ฝาย

บริหารและธุรการ 

รายงานผล

แผนพัฒนาบุคลากร 

เปนประจําในท่ี

ประชุมฝายบริหาร

และธุรการ และ

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการรายงาน

ตอคณะ

กรรมการบริหาร

สํานักฯ ทุกรายไตร

มาส  

 มีการประเมินผล

แผนพัฒนา

บุคลากร 

ดําเนินการเรียบรอย 

ไดดําเนินการประเมินผลแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากร ในปงบประมาณ 

2555 เรียบรอยแลว 

100  งานการ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานหลักยังไม

ชัดเจน ขาดการ

กําหนดกระบวนการ

หลักและข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 

ควรมีการกําหนด

กระบวนการดําเนินงาน

หลัก (Core Process) 

โดยระดมความคิดเห็น

รวมกันของบุคลากร และ

กําหนกระบวนการ

ดําเนินงานหลัก ใหครบ

ทุกภารกิจของหนวยงาน  

และนําขอกําหนดดังกลาว 

มาวางแผนกําหนดขั้นตอน

การดําเนินงาน และ

เปาหมายรวมกัน อีกท้ังให

มีการติดตามและนําผล

การติดตามมาปรับปรุงให

ประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายของการพัฒนา

และปรับปรุง 

แตงตั้งคณะทํางาน 

2 คณะ ดังน้ี 

1. คณะทํางานดาน

การจัดการ

ทรัพยากร 

2. คณะทํางาน

บริการวิชาการ  

เพ่ือทําหนาท่ี

ดําเนินงาน ควบคุม 

ใหเปนไปแลา

มเกณฑมาตรฐาน

ตัวบงช้ี 6.1 

 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 มีผล

การดําเนินงานท่ีดี

ข้ึน 

อยูระหวางดําเนินการ 

ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน ท้ัง 2 ชุด 

เรียบรอยแลว  

ซึ่งคณะทํางานดานการจัดการทรัพยากร 

ไดดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีท่ี 6.1 และมีผล

การดําเนินงานดีข้ึนกวาปท่ีผานมา 

 

50  หัวหนาฝาย

พัฒนาฯ 

และหัวนา

ฝายเทคโนฯ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรประเมินความ

ตองการ ความพึงพอใจ 

การบริการทุกงาน หรือ

ทุกฝาย ใหประเมิน

ผูใชบริการทุกกลุม เชน 

นิสิต อาจารย บุคลากร 

และบุคคลภายนอก เพ่ือ

สนองตอบเอกลักษณ

ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน “บริการ

เปนเลิศ” 

ปรับรูปแบบการ

ประเมินความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

 มีการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

ดําเนินการเรียบรอย 

1. กําหนดใหทุกฝายมีการประเมินความพึง

พอใจในการดําเนินการตาง ๆ ของฝาย 

2. ในการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสํานักฯ ไดมีการเพ่ิมเติมกลุม

ผูใชบริการทุกกลุม 

100  นางจงกล 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรดําเนินการตัวบงช้ี

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ

เฉพาะของหนวยงานท่ี

กําหนดไวใหครบถวน 

มอบหมาย

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการกําหนด

แนวทางพัฒนา

ปรับปรุงใหสามารถ

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐานของ

ตัวบงช้ีอัตลักษณ

ของหนวยงานโดย

ใหมีการรายงานผล

การดําเนินงานทุก

ครั้งในท่ีประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร

สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

 ตัวบงช้ีอัตลักษณมี

ผลการดําเนินงาน

ท่ีดีข้ึน 

ดําเนินการเรียบรอย 

มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบางช้ีเพ่ิมเติมฯ ให

พัฒนาการดําเนินการ ซึ่งในรอบปการศึกษา 

2555 มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนจากปการศึกษา

ท่ีผานมา  

100  ประธาน

คณะกรรม 

การขอมูล

ทองถ่ิน / 

ผูรับผิดชอบ

ตัวบงช้ีอัต

ลักษณ / 

หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ 

 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 

ยังขาดการมีสวนรวมและ

ความเขาใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ควรระดมสมองการจัดทํา

แผนรวมกัน เพื่อใหไดแผน

กลยุทธของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ท่ีเกิดจากการมี

สวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับ และขับเคล่ือนไปสู

การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
จัดอบรมเรื่องการ

จัดทําแผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติ

ราชการ 

 

ระดับความรูความ

เขาใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

(เปาหมาย : ระดับ 

3.5) 

อยูระหวางดําเนินการ  

จัดอบรมเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 : ปรับกระบวนทัศนใหเห็นความสําคัญ

ของเรื่องการทํางานเปนทีมเพ่ือมุงสูเปาหมาย

รวมกัน ระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2556 ณ 

เกาะชาง จ.ตราด 

ครั้งท่ี 2 : จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ

เบ้ืองตนในการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ เมื่อ

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน โดย รศ.ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ   

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

40  

งานนโยบาย

และแผน

ฝายบริหาร

และธุรการ 

บุคลากรยังขาดความ

เขาใจในการจัดทําแผนกล

ยุทธ และการแปลงแผน

กลยุทธสูแผนการ

ปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

รวมถึงการนําไปจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของฝาย 

ควรดําเนินการจัดการความรู  

เร่ือง การจัดทําแผนกลยุทธ

และการแปลงแผนสูการ

ปฏิบัติของสํานักฯ เพื่อให

บุคลากรเขาใจ แลวนําไป

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปทุกฝายใหสมบูรณ 

 

 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรจัดการสื่อสารทุก

ชองทางเก่ียวกับแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ให

บุคลากรทุกระดับ 

รับทราบและดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

เพ่ิมชองทางการ

สื่อสารเก่ียวกับแผน

กลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ให

บุคลากรทุกระดับ 

รับทราบ 

 จํานวนชอง

ทางการสื่อสาร

เก่ียวกับแผนกล

ยุทธ และ

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

(เปาหมาย : 3 

ชองทาง) 

อยูระหวางดําเนินการ 

1. ดําเนินการช้ีแจงในโครงการสัมมาฑิฐิ 

2 อยูระหวางการจัดเตรียมเพ่ือประชาสัมพันธ

ผาน web site ของหนวยงาน 

 

30  งานนโยบาย

และแผน

ฝายบริหาร

และธุรการ 

องคประกอบท่ี 2 

 ควรเพ่ิมชองทางการ

ประเมินความตองการ 

ความพึงพอใจในการใช

บริการ เชน ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ประเมิน 

(หนางาน) เมื่อสิ้นสุด

การบริการทันที 

ติดตั้งเครื่องประเมิน

ความพึงพอใจ ณ 

เคานเตอรบริการ 

ทุกจุด 

 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ ณ 

จุดบริการ 

ดําเนินการเรียบรอย 

ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องประเมินความพึงพอใจ 

ณ จุดบริการ จํานวน 4 จุด คือ 

- เคานเตอรบริการยืม-คืน จํานวน 2 เครื่อง 

- เคานเตอรบริการสนเทศ จํานวน 1 เครื่อง 

- เคานเตอรบริการโสตฯ จํานวน 1 เครื่อง 

  

100  งานคลังและ

พัสด ุ

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 3 

ไมมีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคลากร 

ควรมีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคลากร 

นําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

 

 มีการปรับปรุง

แผนการบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากร

บุคลากร 

ยังไมไดดําเนินการ 

 

  งานการ

เจาหนาท่ี

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรรายงานผลการ

บริหารการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานรายขอ ตามตัว

บงชี้ และองคประกอบ ให

มีความเชื่อมโยงกันและ

สอดคลองตามวงจร

คุณภาพ  PDCA เชน  

การรายงานผลการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ท่ี

สอดคลองกับแผนการ

บริหารและพัฒนา

บุคลากร และจํานวน

บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพ

ฯ ท่ีสอดคลองกับแผนและ

ผล 

พัฒนาการเขียน

รายงานผลการ

ดําเนินงานในแตละ

ตัวบงช้ี โดยเฉพาะ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 

 การเขียนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงช้ีที

ความเช่ือมโยง

สอดคลองกันตาม

กระบวนการ 

PDCA 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนการเขียนผลการ

ดําเนินงานในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2555 

100  หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ / 

งานการ

เจาหนาท่ี 

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรใหความรูดาน

จรรยาบรรณบุคลากร 

ดวยการประชุม เพ่ือ

สรางความเขาใจในการ

ปฏิบัติ นอกเหนือจาก

การเวียนเปนเอกสาร

ปรากฏใน website 

1. จัดถายทอดเรื่อง

จรรยาบรรณบุคลากร 

โดยผูอํานวยการ

สํานักฯ 

2. มอบหมายหัวหนา

ฝายทุกฝายชี้แจงเรื่อง

จรรยาบรรณบุคลากร

ภายในฝายและใหมี

การติดตามการ

ดําเนินงานวาเปนไป

ตามจรรยาบรรณ

หรือไม พรอมท้ังใหมี

การประเมิน

จรรยาบรรณบุคลากร 

 1. จํานวนครั้งใน

การจัด 

(เปาหมาย : 1 

ครั้ง) 

2. มีการประเมิน

จรรยาบรรณ

บุคลากร 

อยูระหวางดําเนินการ 

ดําเนินการถายทอดจรรยาบรรณบุคลากร ใน

โครงการสัมมาฑิฐิ  เมื่อวันท่ี  

50  หัวหนาฝาย/ 

งานการ

เจาหนาท่ี

ฝายบริหาร

และธุรการ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 4 

ไมมีการติดตามผลการ

ใชจายเงินใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลการใชจายเงิน

ตามตัวชี้วัด เปาหมาย 

แผนกลยุทธทางการเงิน ป

ละ 2 ครั้ง และนําผลท่ี

ไดมาใชประกอบการ

วางแผนกลยุทธทาง

การเงิน 

มีการจัดทําแผนกล

ยุทธทางการเงิน 

โดยใชขอมูลรายงาน

ทางการเงินมา

ประกอบในการ

วางแผนและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

มีแผนกลยุทธทาง

การเงินและมีการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

มีแผนกลยุทธทาง

การเงิน 

ดําเนินการเรียบรอย 

1. มีการติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน

ตามตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยใช

ขอมูลทางการเงินท่ีมี มาเปนขอมูลประกอบการ

จัดทํา 

100  งานคลังและ

พัสด ุ

ฝายบริหาร

และธุรการ 

ขอมูลรายงานทาง

การเงินมีมากเพียงพอ 

สําหรับประกอบการ

ตัดสินใจ แตยังไมมีการ

นําขอมูลรายงานมาใช

ประกอบการวางแผน 

และการตัดสินใจท่ีเปน

รูปธรรม 

ควรมีการนําขอมูลรายงาน

ทางการเงินมาใช

ประกอบการวางแผนและ

การตัดสินใจใหเปน

รูปธรรม  



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการวิเคราะห

ทรัพยากร ควรสรุปผล

การวิเคราะหทรัพยากร

เพ่ือใหมีขอมูลประกอบ 

การจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน และเพ่ิม

ความสมบูรณของท่ีมา

ประกอบการจัดทําแผน 

คณะกรรมการ

วิเคราะหทรัพยากร 

สรุปผลการวิเคราะห

ทรัพยากร และ

นําเสนอ

คณะกรรมการ

บริหารสํานัก 

 มีการนําเสนอ

รายงานการ

วิเคราะหทรัพยกร

ตอคณะ

กรรมการบริหาร 

และนําขอมูลไป

จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 

ดําเนินการเรียบรอย 

จัดทํารายงานการสรุปผลการวิเคราะห

ทรัพยากร 

100  คณะกรรม 

การ

วิเคราะห

ทรัพยากร 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงช้ีท่ีกําหนด

เพ่ิมเติมตาม

ลักษณะเฉพาะ ไมได

กําหนดเกณฑ

ครบถวนท้ังปจจัย

นําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือผลลัพธ 

ทําใหไมสะทอน

ภารกิจหลัก และอัต

ลักษณของ

มหาวิทยาลัย อีกท้ังมี

การกําหนดตัวบงช้ีไว

แตไมไดดําเนินการ 

ควรพิจารณากําหนดตัว

บงช้ีท่ีสะทอนการ

ดําเนินงาน 

ประกอบดวย แผนงาน 

ข้ันตอนการ 

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาของการ

ดําเนินงานและ

งบประมาณ รวมท้ังการ

ติดตามการประเมินผล

การดําเนินงาน นําผล

การดําเนินงานมา

ปรับปรุง  

พิจารณากําหนดตัว

บงช้ีเพ่ิมเติมตามอัต

ลักษณของ

หนวยงานให

ครอบคลุม

กระบวนการ PDCA 

 ตัวบงช้ีเพ่ิมเติมท่ี

เปนไปตาม

กระบวนการ 

PDCA 

ดําเนินการเรียบรอย 

มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมท่ีครอบคลุมทุก

ภารกิจของสํานักหอสมุด และเปนไปตามวงจร 

PDCA 

100  คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

สํานักหอ 

สมุด 

กําแพงแสน 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

ขาดการติดตามใหมี

การพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

โดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพควร

ประกอบดวย 

บุคลากรระดับ

ผูบริหารท่ีมีอํานาจใน

การตัดสินใจ และให

ขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา  

ควรกําหนดผูรับผิดชอบ

และมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานใหครบทุกตัว

บงช้ี โดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

ประกอบดวย บุคลากร

ระดับผูบริหารท่ีมี

อํานาจในการตัดสินใจ 

และใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงและพัฒนา 

มอบหมาย

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บงช้ีทุกครั้งท่ีมีการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ตามตัวบงช้ีทุกครั้ง

ท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการเรียบรอย 

1. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

2. ติดตามผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีในการ

ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ถาผูรับผิดชอบ

ไมไดเขารวมประชุมหรือไมสามารถรายงานผล

การดําเนินงานได ท่ีประชุมมีมติใหจัดสงผลการ

ดําเนินงานท่ีงานนโยบายและแผน 

100  คณะ

กรรมกการ

ประกัน

คุณภาพฯ 



1. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. 

ขอเสนอแนะ 

3. 

แนวทางการแกไข

ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4. 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. 

รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

8. 

งบประมา

ณ 

9. 

ผูรับผิดชอบ 

มีเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรู แตยังขาดการ

จัดทํากิจกรรมดาน

ประกันคุณภาพ

รวมกัน 

ควรดําเนินกิจกรรมดาน

ประกันคุณภาพโดย

เช่ือมโยงกับกลุม

เครือขายเดิม การเปน

สมาชิกขายงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา และ

ขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค (PULINET) 

มอบหมายตัวแทน

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของแตละ

ฝายรายงานผลการ

ดําเนินงาน ท่ี

ดําเนินการรวมกับ

ขายงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

และขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค (PULINET) 

พรอมนําเอกสารท่ี

เกี่ยวของเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพทุก

ครั้ง  

 มีการรายงานผล

การดําเนินงานท่ี

เก่ียวของทุกครั้งท่ี

มีการประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการเรียบรอย 

1. มอบหมายคณะกรรมการประกันฯ เปน

ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานของแตละ

เครือขาย เพ่ือรายง  

2. ติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันฯ 

ทุกครั้ง ถาผูรับผิดชอบไมไดเขารวมประชุม

หรือไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานได ท่ี

ประชุมมีมติใหจัดสงผลการดําเนินงานท่ีงาน

นโยบายและแผน 

100  คณะ

กรรมกการ

ประกัน

คุณภาพฯ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  

1. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย   ประธานคณะกรรมการ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. นางสาวฉวีวรรณ  สวัสด ี                                  รองประธานคณะกรรมการ

สํานักหอสมุดและคลังความรู  มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นายชัยวัฒน  เทพสาร      คณะกรรมการ  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. นางสาวทองวาท  ราชชารี      คณะกรรมการและเลขานุการ  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นางสาวพิชากรณ  เพงพิศ      ผูชวยเลขานุการ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ

จากรายงาน      การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555-31  พฤษภาคม 

2556) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก        

การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้          

โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมิน                   

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.27  ไดคุณภาพระดับดี  ดังรายละเอียดตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

-  5.00 5.00 4.60 4.10 4.73 4.40 ดีมาก ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 -  4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

-  4.00 3.00 -  4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.44 4.22 4.60 4.10 4.60 4.27   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี   

  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความรักองคกร มีจิตใจการบริการ 

2. สํานักหอสมุดฯ มีพ้ืนท่ีจํานวนมาก สามารถจัดสัดสวนใหสนองการใชงานของผูรับบริการ             

ไดหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีทิศทางในการตั้งงบประมาณทางการเงินเฉพาะของหนวยงาน แทน การจัด ทํางบประมาณ      

ตามท่ีเคยปฏิบัติ 

2. ควรใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขามารวมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสราง          

ความโดดเดนของหนวยงาน ดานการประกันคุณภาพ 

3. ควรมีการรายงานเพ่ือประเมินการปรับปรุงระบบดําเนินงานท่ีสงผลตอการ ปฏิบัติงาน ท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

4. ควรสงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสพัฒนาตนเองในดานทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

5. หองสมุดควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสิต อาจารย และบุคคลท่ัวไป เขามาใชประโยชนจากหองสมุด      

ใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสํานักหอสมุดในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจาก หองสมุดเปนองคกรไมแสวงหาผลประโยชน  และหองสมุดสมัยใหมตองการใช

งบประมาณคอนขางสูง  

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมใหทุกหนวยงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1.  มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีทันสมัย นาเชื่อถือ 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา จิตสาธารณะ     

มีทักษะทางดานวิชาชีพ และการวิจัย เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูในสังคมไดอยางดี 

อยางมีความสุข 

2. สนับสนุนสื่อการสอนหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล เนนดาน

การเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือแขงขันในเวทีโลก 

3. บริการเชิง รุกครบวงจร  โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันตอเหตุการณและเขาถึงบริการไดงาย และขยาย

เครือขายในการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชบริการและประชาชน    

เปนการพัฒนาหองสมุดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

4. อนุรักษสงเสริมถายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึกและ    

ธํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปการศึกษา 2554   พบวา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนอยางดี 

โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 10 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 

4 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม ไดแก การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เนื่องจากหนวยงานยังไมมีการนําเรื่องดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2554 

 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก /สถาบัน              

6 องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                

ระดับมหาวิทยาลัยแลว 7 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 1  ในรอบปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2548–31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันท่ี 29–30 

สิงหาคม 2549 พบวา มีผลการดําเนินงาน 29 ดัชนี จาก 30 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินฯ ของ  คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยูในเกณฑปานกลาง 
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ครั้งท่ี 2  ในรอบปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2549–31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันท่ี 6-7 

สิงหาคม 2550 พบวา มีผลการดําเนินงาน 25 ดัชนี จาก 25 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 2.96 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในเกณฑปานกลาง  เปรียบเทียบกับผล

การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยูในเกณฑปานกลาง 

ครั้งท่ี 3  ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2550–31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันท่ี 8-9 

กรกฎาคม 2551 พบวา มีผลการดําเนินงาน 23 ดัชนี จาก 27 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 3.26 จากคะแนนเต็ม 5  อยูในเกณฑปานกลาง  เปรียบเทียบกับ

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.54 อยูในเกณฑดี 

ครั้งท่ี 4  ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2551–31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันท่ี 9-10 

กรกฎาคม 2552 พบวา มีผลการดําเนินงาน 28 ดัชนี จาก 28 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในเกณฑดี  เปรียบเทียบกับผล           

การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.54 อยูในเกณฑดี 

ครั้งท่ี 5  ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552–31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี 6-7 

กรกฎาคม 2553 พบวา มีผลการดําเนินงาน 23 ดัชนี จาก 23 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 2.26 จากคะแนนเต็ม 3 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผล            

การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในเกณฑดี 

ครั้งท่ี 6  ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 30 

มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ จาก 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดย

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในเกณฑดี  

เปรียบเทียบกับผล          การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยูในเกณฑ

พอใช 

ครั้งท่ี 7  ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 25-26 

มิถุนายน 2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในเกณฑดีมาก  เปรียบเทียบกับผล      

การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยูในเกณฑดี 
 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย  

 2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และ              

การตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง   จุดท่ีควรพัฒนา   และให 
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ขอเสนอแนะ   เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังการคนหา

นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

1. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายใน ท่ีผานมา  

2. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานรวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีผานมา  

3. การคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมิน 

• วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2556 

09.00 – 09.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพรอมกัน ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

09.30 – 10.15  น. - ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ  

 และแนะนําคณะผูบริหารฯ  

  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนํากรรมการ พรอมท้ังอธิบาย 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ 

-  ผูบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พรอมท้ัง             

   ผลงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีดําเนินการไปแลว  

10.15 – 10.30  น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30  น. ตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

   - ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

   - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  

   - ฝายบริหารและธุรการ  
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13.30 - 14.00 น.   คณะกรรมการชุดท่ี 1 คณะกรรมการชุดท่ี 2   

 สัมภาษณกลุมผูใชบริการ 

 - นิสิตระดับปริญญาตรี  

 - ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

สัมภาษณ บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 - ขาราชการ  

 - พนักงานมหาวิทยาลัย  

 - พนักงานเงินรายได 

 - ลูกจางประจํา 

14.00 – 15.00 น.   สัมภาษณ กลุมผูใชบริการ 

 - อาจารย 

 - บุคลากร 

สัมภาษณ ผูบริหารระดับฝาย 

 - ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา    

 - ฝายบริหารและธุรการ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ตอ) 

• วันศุกรท่ี 21 มิถุนายน 2556 

09.00 – 11.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)  

11.00 – 12.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ (ตอ)  

14.00 – 15.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและบุคลากร  

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ณ หองประชุม ชั้น 2 

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

 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 ไดศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ  และแบบเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2555 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556  และหลักฐานเพ่ือการประเมิน  ตามรายการท่ี

ระบุไวในรายงาน     การประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 
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เกณฑการประเมิน 

กําหนดเกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบและรายตัวบงชี้  เปน 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 

1 ถึง 5 กรณีไมมีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน  ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการประเมินการบรรลุเปาหมายและพัฒนาการ ไม คิดคาคะแนน แตใหระบุ

เพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายเทานั้น สําหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 

คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนิน การตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด เพ่ือให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ               

ท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  

4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี        

ดังรายละเอียดตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

-  5.00 5.00 4.60 4.10 4.73 4.40 ดีมาก ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 -  4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

-  4.00 3.00 -  4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.44 4.22 4.60 4.10 4.60 4.27   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี   

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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หนวย

2556

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือ

4.60 4.27

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 5.00 5.00

4.73 4.40

4.30 6,648.39 6,648.39

1,583.00 1,583.00

2.2 ระดับความสํารวจของการใหบริการที่

สอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ

ขอ 5.00 5.00 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม

ขอ 5.00 5.00 5.00 4.00 ไมผานเกณฑ ขอ 3 

เนื่องจากไมพบหลักฐาน

ประกอบการประเมิน

4.40 4.20

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน

ขอ 7 7 4.00 4.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 4.00 ไมผานเกณฑขอ 5 ไมพบ

หลักฐานการนําแนวปฏิบัติ

ที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 4.00 4.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 4.00 4.00 ไมผานขอ 6 เนื่องจากไม

พบการประเมินผลสําเร็จ

ของแผนการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร

25.50 25.50

27.50 27.50

5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 5.00 5.00

4.00 3.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ขอ 4.00 3.00 ไมผานเกณฑขอ 7 และ 9 

เนื่องจากไปพบหลักฐาน

การมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสียในการ

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพของหนวยงาน 

และไมพบแนวปฏิบัติที่ดีที่

หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

นําเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชน

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

8 6

5.00100

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 7

92.73100 5.00

5 5

5 4

6 5

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ

รอยละ 92.73

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

6 6

4.204.50

5 4

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย

ประเมิน

ตนเอง

4.20

5 5

4.20 4.20

หมายเหตุ

8 8

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ป 2555

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงชี)้

2555 กรรมการ

เปาหมาย
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 

5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับ     

ดีมาก เชนกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน      

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ สรุปไดดังนี้  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. หนวยงานมีกระบวนการพัฒนาแผนครบถวน อยางไรก็ตาม ผูบริหารควรจะมีการถายทอดแผน        

ใหท่ัวถึงบุคลากรทุกระดับ  รวมถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนเกิดผลสัมฤทธิ์

เพ่ิมข้ึน 

 ขอเสนอแนะ  

1. ผูบริหารหนวยงานควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของการประเมินผลการดําเนินงาน              

ของโครงการตางๆ รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน  ไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป อยางเปนรูปธรรม 

  

หนวย

2556

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือ

5.00 4.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5.00 4.00 ไมผานเกณฑขอ 5 

เนื่องจากไมพบหลักฐาน

การประเมิน ผลการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน

ของปที่ผานมา 

ที่จะเปนแนวทางในการ

กําหนดกระบวนการ

ดําเนินงานใน

ปงบประมาณตอไป

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

5 4

ประเมิน

ตนเอง

หมายเหตุตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง กรรมการ2555 กรรมการ

เปาหมาย
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.73  ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผล       

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ไดคุณภาพระดับด ี 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน      

ในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

1. บุคลากรของสํานักหอสมุดฯ มีความรักองคกร ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีดี       

ในระยะเวลานาน 

2. โดยภาพรวมบุคลากรมีจิตใจเปนผูใหบริการท่ีดี และพรอมพัฒนาตนเอง 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรดํารงรักษาวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร และนํามาใชใหเปนประโยชนในการดําเนินงานเปนทีม      

เพ่ือใหบริการท่ีดีกับผูรับบริการ 

2. ควรสงเสริมการพัฒนางานประจํา นําไป สูการทําวิจัย เพ่ือยกระดับความกาวหนาของบุคลากร  

และยกระดับวิชาชีพ 

ขอสังเกต 

1. ควรพัฒนาทักษะดานวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ อยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.40  ไดคุณภาพระดับดี 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20  ไดคุณภาพระดับด ี 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน      

ในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  
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 จุด ท่ีควรพัฒนา 

1. บุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ ยังสับสนเก่ียวกับการจัดเอกสารหลักฐาน       

ใหตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามรอบปการศึกษา ปงบประมาณ และปปฏิทิน 

2. หนวยงานยังไมมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจําปไวอยางเปนรูปธรรม      

มีเพียงการจัดทํารายละเอียดการเขารับการฝกอบรมสัมมนาของบุคลากรรายบุคคล เทานั้น 

 ขอเสนอแนะ  

1. หนวยงานควรจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีถูกกําหนดให 

รับการตรวจประเมินในแตละปการศึกษา ใหเขาใจไดอยางถูกตอง รวมถึงการจัดเอกสารหลักฐาน    

ท่ีเก่ียวของใหตรงตามรอบปท่ีกําหนดใหรับการตรวจประเมิน 

2. หนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปไวอยางเปนรูปธรรม พรอมดําเนินการติดตาม 

และประเมินผลสําเร็จของแผนฯ อยางตอเนื่องทุกป 

  

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 4 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ไดคุณภาพระดับดีมาก  

และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ไดคุณภาพระดับดีมาก เชนกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน      

ในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ลักษณะของการจัดการขอมูลทางการเงินสวนใหญเปนการ รายงาน ขอมูล  แตขาด การวิเคราะห  

เปรียบเทียบ และมาตรการในการควบคุมคาใชจาย 

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ  ความเห็น  และการปรับการใชงบประมาณ          

อยางมีประสิทธิภาพอยางไร 
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องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบท่ี 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00  ไดคุณภาพ

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับพอใช  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ยังขาดการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

2. ขาดการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เขามารวมในกระบวนการดานประกันคุณภาพ 

3. ยังขาดแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนนําไปใช 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรนําขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินในปกอนมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

2. ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหผูใชบริการ เขามาใหขอเสนอแนะหรือมีสวนรวมในกระบวนการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

3. ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีหนวยงานจะพัฒนาข้ึน และดําเนินการใหแลวเสร็จในแตละรอบ

ปการศึกษา แลวนําไปเผยแพรเพ่ือใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได 

ขอสังเกต 

1. ตองเขาใจการเชื่อมโยงขององคประกอบท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูใน

เกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูในเกณฑด ี 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
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 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. หนวยงานยังไม มีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการใหบริการ       

ท่ีจะตองทําการปรับใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางชัดเจน 

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดทํา Workflow ของ critical process ของการใหบริการของหองสมุด เชน การยืม/คืน 

หนังสือ การยืมหนังสือระหวางหองสมุด การสั่งซ้ือหนังสือใหม ฯลฯ 

2. ปรับงานใหมีประสิทธิภาพ และตองมีการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการตอผูบริหาร  วามี

ประสิทธิภาพข้ึนอยางไร เพ่ือใหผูบริหารพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 
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ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

2.  คําสั่งแตงตั้ง 

- คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

   - คําสั่งแตงตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  3.  ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้

  4.  รายนามบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ÀÒ¤¼¹Ç¡ÀÒ¤¼¹Ç¡   
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¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินตนเอง กรรมการ

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.2 4.2

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ขอ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 4

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน

ขอ 6 6

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 4

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 5

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 6 5

9 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับ

การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

คน 25.5 25.5

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 27.5 27.5

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 27.5 27.5

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาตอ คน 0 0

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 8 6

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 5 4

ขอมูลพื้นฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน ป 2555

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
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¤íÒÊÑè§áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

 

 

 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต่ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายบริหารและธุรการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต่ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายบริการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต่ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต่ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

(Self – Assessment Report : SAR) 
 

 

 

255525552555       
 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

(Self – Assessment Report : SAR) 
 

 

 

255525552555       
 

218 

¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºµÑÇº‹§ªÕé 
 

 

ตัวบงช้ี 
ผูรับผิดชอบ 

ฝาย บุคคล 

องคประกอบท่ี1ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน(สกอ.1.1) ฝายบริหารฯ พูนพัชรี 

องคประกอบท่ี2ภารกิจหลัก 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ฝายเทคโนฯ จงกล/จรินทรญา 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ  

 คณะทํางานสํารวจ

ฯ 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.

11) 

ฝายบริหารฯ อภินันท 

องคประกอบท่ี3การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันและผูบริหาร

ทุกระดับของสํานัก/สถาบัน(สกอ. 7.1) 

ฝายบริหารฯ หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

3.2การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู(สกอ. 7.2)  คณะกรรมการ

จัดการความรูสํานัก 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)  คณะกรรมการ

จัดการความเสี่ยง 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) ฝายบริหารฯ สุมลฑา 

3.5 รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

ฝายบริหารฯ สุมลฑา 

องคประกอบท่ี4 การเงินและงบประมาณ 

4.1ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(สกอ. 8.1) ฝายบริหารฯ วิไล 

องคประกอบท่ี5ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) ฝายบริหารฯ พูนพัชรี 

องคประกอบท่ี6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน(ก.พ.ร.) 

 1. คณะทํางานดาน

การจัดการ

ทรัพยากร 

2. คณะทํางาน

บริการวิชาการ 
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ÃÒÂ¹ÒÁºØ¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

 

 

ฝายบริหารและธุรการ 

 

ฝายบริการ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เลขที่ตําแหนง
วันเดือนปที่บรรจุ

(ว/ด/ป ที่เขาปฏิบัติงาน)

จํานวนนับบุคลากรประจํา

ในความหมายของการ

ประเมินคุณภาพ

วุฒิการศึการศึกษา

ขาราชการ

1 นางศิรินันท  ทรัพยพลับ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 3669 30 พฤศจิกายน 2525 1 ปริญญาโท

2 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากรชํานาญการ 2029 1 มิถุนายน 2533 1 ปริญญาโท

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน พ 1307 21 พฤษภาคม 2550 1 ปริญญาโท

2 นางฐิตวดี  เพลงปาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พ 1245 15 มีนาคม 2550 1 ปริญญาตรี

3 นางสาววิไล  สีดาจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี พ1434 27 สิงหาคม 2550 1 ปริญญาโท

4 นายอภินันท  จรัสรวีวงศ นักวิชาการพัสดุ พ 1433 16 สิงหาคม 2550 1 ปริญยาโท

5 นายไชโย  สิงหโตทอง ชางเทคนิค พ 2387 15 มีนาคม 2554 1 ปริญญาตรี

ลูกจางประจํา

1 นางอุทุมพร  ไชยรา พนักงานพิมพ 1758 1 พฤษภาคม 2533 1 ปวช.

2 นางบุญสม  แจงศรี พนักงานพิมพ 1862 1 เมษายน 2529 1 ปวช.

พนักงานเงินรายได

1 นางบุญมา  ปูนอย พนักงานสถานที่ พ 009 1 พฤศจิกายน 2525 0 ประถมศึกษา

2 นายวิชัย  ปูนอย พนักงานทั่วไป พ 001 3 ตุลาคม 2526 0 ประถมศึกษา

3 นางสาวอรสา  ยศศักดิ์ศรี พนักงานทั่วไป พ 012 1 สิงหาคม 2539 0 ประถมศึกษา

4 นางบุญยนุชหิรัณย  พินิจกิจ พนักงานทั่วไป พ 014 16 มิถุนายน 2542 0 ปวส.

5 นางสาวชาญบุษพิพัฒ  คลายคลึง พนักงานทั่วไป พ 015 16 มิถุนายน 2542 0 ปวส.

6 นางสาวนฤมล  เงินทิม พนักงานทั่วไป พ 010 1 มิถุนายน 2544 0 ปวส.

7 นางสุจิตรา  จิตรขาวผอง พนักงานทั่วไป พ 016 16 มิถุนายน 2542 0 มัธยมศึกษา

8 นายกิตติพงศ  รื่นเริงใจ พนักงานทั่วไป พ 019 2 พฤษภาคม 2554 0 ปวส.

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เลขที่ตําแหนง
วันเดือนปที่บรรจุ

(ว/ด/ป ที่เขาปฏิบัติงาน)

จํานวนนับบุคลากรประจํา

ในความหมายของการ

ประเมินคุณภาพ

วุฒิการศึการศึกษา

ขาราชการ

1 นางเปรมปรีด  บุญรังษี บรรณารักษ ชํานาญการ 1974 9 ตุลาคม 2522 1 ปริญญาเอก

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธนิติกุล บรรณารักษ พ 734 17 มีนาคม 2548 1 ปริญญาโท

2 นางสาวนภัสมน  สดโคกกรวด บรรณารักษ พ 1724 1 กันยายน 2551 1 ปริญญาโท

3 นางสาวอัจฉรา  เฮงสุวรรณ บรรณารักษ พ 2128 1 กุมภาพันธ 2553 1 ปริญญาตรี

พนักงานเงินรายได

1 นางสาวดารุณี  วงษศรีทรา ผูปฏิบัติงานหองสมุด พ 013 19 พฤศจิกายน 2550 1 ปริญญาตรี
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220 ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เลขที่ตําแหนง
วันเดือนปที่บรรจุ

(ว/ด/ป ที่เขาปฏิบัติงาน)

จํานวนนับบุคลากรประจํา

ในความหมายของการ

ประเมินคุณภาพ

วุฒิการศึการศึกษา

ขาราชการ

1 นายนภพล  นุชเขียว นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ ชํานาญการพิเศษ 2358 1 สิงหาคม 2526 1 ปริญญาโท

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นายจักริน  มนูเลิศ นักเอกสารสนเทศ พ 1616 17 มีนาคม 2551 1 ปริญญาโท

2 นางสาวจรินทรญา  ถาวรนิตยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร พ 1051 1 ธันวาคม 2549 1 ปริญญาตรี

พนักงานเงินรายได

1 นายฉัตรชัย  แทนเพชร ผูปฏิบัติงานหองสมุด พ 007 17  กรกฎาคม 2538 1 ปริญญาตรี

2 นายธีระวัฒน  ภาณุทัต ชางเครื่องคอมพิวเตอร พ 008 11 มิถุนายน 2555 1 ปวส.

 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เลขที่ตําแหนง
วันเดือนปที่บรรจุ

(ว/ด/ป ที่เขาปฏิบัติงาน)

จํานวนนับบุคลากรประจํา

ในความหมายของการ

ประเมินคุณภาพ

วุฒิการศึการศึกษา

ขาราชการ

1 นางสาวณัฐชุดา  ธนายุดิษกุล ผูปฏิบัติงานหองสมุด ชํานาญงาน 2753  2  มีนาคม 2533 1 ปริญญาตรี

2 นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป บรรณารักษ ชํานาญการ 3181 11 มิถุนายน 2537 1 ปริญญาโท

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นางจงกล  พุทธิชัยกุล บรรณารักษ พ 1481 12 กันยายน 2550 1 ปริญญาโท

2 นางสาวดวงกมล  วงศจันทร บรรณารักษ พ 2004 1 ตุลาคม 2552 1 ปริญญาโท

3 นางสาวพัชรินทร  ชางทอง บรรณารักษ พ 2343 1 กุมภาพันธ 2554 1 ปริญญาตรี

พนักงานเงินรายได

1 นางสาวสมใจ  บุญวงศ บรรณารักษ พ 003 11 ธันวาคม 2550 1 ปริญญาตรี

2 นายถนอมเกียรติ  คุมถนอม ผูปฏิบัติงานหองสมุด พ 006 1 ตุลาคม 2549 1 ปวส.

3 นายโฆษิต  พิกุลทอง ผูปฏิบัติงานหองสมุด พ 004 1 กุมภาพันธ 2534 1 ปวส.

4 นางวิเชียร  พระอินทรดี ผูปฏิบัติงานหองสมุด พ 017 16 มิถุนายน 2546 1 ปวส.
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