


 
 

 
 

 

คํานํา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตั้งแตป   พ.ศ. 2540     เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเตรียมความพรอมเขาสูระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในระดับตาง ๆ  สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   ไดตระหนักถึงนโยบายดังกลาว   และไดมีการพัฒนางานดาน

การประกันคุณภาพของหนวยงานมาโดยตลอด 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตเพ่ือเปนการสนองตอบตอนโยบายดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

และเพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงไดจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 (Self-Assessment Report-SAR) ตามตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนด โดยแสดงผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในปการศึกษา 2556  และวิเคราะหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด    เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก ในวันท่ี 

3-4 กรกฎาคม 2557 

จากการประเมินคุณภาพภายในเม่ือวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2557 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดทํา

รายงานการประเมินคุณภาพ ข้ึน โดยเพ่ิมเติมขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพฯ เพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

รายงานการประเมินคุณภาพ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือ รวมใจ 

ของบุคลากรในสํานักหอสมุด  กําแพงแสน   และขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวยรอง

อธิการบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ  วิทยาเขตกําแพงแสน   เจาหนาท่ีสํานักประกันคุณภาพ  และ

เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ  กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  ท่ีไดสละเวลาเพ่ือบรรยายใหความรูใน

ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา อันสงผลใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ดําเนินไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

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

           ( ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี ) 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนดานการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ 

โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึง

ผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต

องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน  จํานวน 12 ตัวบงชี้   ในปการศึกษา 2556 พบวา  สํานักฯ มีผลการประเมินใน

ภาพรวม ไดคะแนนเฉล่ีย  4.77 อยูในระดับดีมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

º·º·º·¹íÒ¹íÒ¹íÒ      
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (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 

- - 4.00 4.00 4.64 4.64 4.42 4.42 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.78 4.64 4.64 4.77 4.77   

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการ

ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 9 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 

จํานวน 3 ตัวบงชี้  
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ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจุด

แข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดแข็ง 1. สามารถดําเนินการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ 

ท้ัง 4 ของมหาวิทยาลยั 

2. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามสายวิชาชีพ 

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสายวิชาชีพ

บรรณารักษ 

3. มีการดําเนินการดานการจัดการความรู 

ของสํานักฯ อยางชัดเจนเพ่ือพัฒนาองคกรสู

องคกรแหงการเรียนรู   

4. มีการดําเนินงานดานการเงินและ 

งบประมาณท่ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด มีความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบ

ได 

5. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 

6. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยาง

ครบถวน 

1. บุคลากรมีจิตบริการสูง สามารถพัฒนาการ

บริการในเชิงรุกท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ เชน โครงการ SMS 2 U มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ  เชน 

โครงการเปดโลกเปดเลม   โครงการเลมนี้ฉัน

ชอบ 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู รั บบริ ก า ร ทุก โคร งการ  และนํ า ผลม า

พัฒนาการดําเนินงาน 

3. มีเครือขายความรวมมือระหวางภูมิภาค

ตะวันตกท่ีเขมแข็ง มีการจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการเชิงรุก เชน การเผยแพรสารสนเทศ

ทางการเกษตรแกเกษตรกร  โครงการฝกอบรม

อินเตอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป  

โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน 

4. หนวยงานมีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือใหได

สารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน 

• แนวทาง

เสริมจุด

แข็ง 

1. ควรมีการทบทวนรายรับ-รายจาย พรอม 

ท้ังวิเคราะหงบประมาณทุก 6 เดือน เพ่ือให

สะทอนภาพทางการเงินสําหรับเปนแผน

รองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  

2. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

พัฒนาการดําเนินงานใหไดคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานอยางจริงจัง 

1. นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุ

ของปญหา และนํามาพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางาน 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดท่ีควร

พัฒนา 

 การทํา SWOT Analysis ของสํานักหอสมุด ใน

ภาพรวมทําถูกตอง แตในบางหัวขอยังมีความ

คลาดเคลื่อน ในความเขาใจ เชน ในเรื่องโอกาส 

และอุปสรรค ตองเปนเรื่องท่ีอยูภายนอก

สํานักหอสมุดฯ เปนตน 

• ขอเสนอ

แนะ 

1. การกําหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ควร 

หลีกเลี่ยงการนําตัวบงชี้ประกัน 

คุณภาพ 

2. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และ 

โครงการ ใหความสําคัญและมีการติดตาม

ควบคุมผลการดํ า เนินงานเ พ่ือใหบรรลุ

เปาหมายอยางจริงจัง 

3. ผูบริหารควรนําผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ีไมบรรลุเปาหมายไปพิจารณา

วางแผนพัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ี 

ไดมากําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานตอไป 

5. ควรมีการสํารวจความตองการของ 

ผูรับบริการใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

6. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ 

ผูรับบริการท่ีเขาใชหองสมุดใหครอบคลุม

กลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอก 

1. ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพของ

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัด

โครงการ อยางตอเนื่อง และเกิดประโยชน

สูงสุด 

2. ควรมีการทําความเขาใจในวิธีการวิเคราะห 

SWOT ซ่ึงอาจดําเนินการดวยการจัดประชุมทํา

ความเขาใจ หรือใหมีอยูในโครงการสัมมาทิฐิก็

ได 

3. ควรจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพของบุคลากร อยางนอย 50 

ชั่วโมง/คน/ป  เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน

ของ สมศ. 

4. ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของ

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

5. แผนกลยุทธทางการเงินควรมีการวิเคราะห 

และแสดงขอมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย

จริง เพ่ือใหทราบสถานะทางการเงินท่ีแทจริง

ของหนวยงาน เ พ่ือใหผูบริหารหนวยงาน

สามารถนําขอมูลไปใชในการพิจารณาตัดสินใจ

ในการบริหารงานได 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• ขอเสนอ

แนะ 

(ตอ) 

7. ผูบริหารควรกําหนดนโยบายการบริหาร 

บุคคลใหชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

8. ควรนําผลจากการประเมินภาวะผูนําของ 

ผูบริหารทุกระดับแจงใหบุคลากรของแตละ

ฝายรับทราบ และแจงใหคณะกรรมการ

บริหารสํานักฯรับทราบและพิจารณาวางแผน

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานรวมกันจากผล

การประเมินท่ีไดระดับคะแนนนอยท่ีสุด 

9. ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของ

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหเห็นความจําเปน 

ความคุมคาท่ีสอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงานและการบริหารงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

10. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายในมา 

ปรับปรุงการทํางานและมีการวิเคราะห

รวมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธท่ี

กําหนด 

11.  ควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานใหครอบคลุมทุก

ภารกิจหลัก 

6. ควรมีการนําผลจากการทําวิจัยสถาบันไป

วางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท้ังนี้ควรมีการทํา

วิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสงเสริมงานดาน

การประกันคุณภาพของสถาบัน 

7. การวิ เคราะหผลการประเมินโครงการ

ใหบริการศูนยขอมูลทองถ่ินสารสนเทศทางดาน

การเกษตร เปนเชิงปริมาณ ดังนั้นควรเก็บ

ขอ มูล ใน เชิ ง คุณภาพประกอบ เ พ่ือให ได

สารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน และ

นําไปพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• แนว

ปฏิบัติท่ี

ดี 

การจัดการความรูของหนวยงาน 1. การเผยแพรแผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติการ

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ใชวิธีการท่ีเรียกวา

สัมมาทิฐิเปนกระบวนการท่ีดี เปนการเปด

โอกาสใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ลดความขัดแยง ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

เปนผลใหการทํางานไปในทิศทางท่ีตรงกัน 

นําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว จึง

เปนแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีควรนํามาเขียนใหเปน 

MODEL และคําอธิบายท่ีชัดเจน และนําไป

ปฏิบัติจริง อยางตอเนื่อง และมีการวิเคราะห

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนนวัตกรรม 

2. พัฒนาการประชาสัมพันธหองสมุดในเชิงรุก

ดวยโครงการ SMS 2 U โดยใชเทคโนโลยี SMS 

ในการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูล

ตางๆ ของสํานักหอสมุด ใหแกผูใชบริการ

โดยตรง 
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  ช่ือหนวยงาน   

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

  Office of The University Library  Kamphaeng Saen Campus 

 

  สถานท่ีตั้ง       

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   เลขท่ี  1 หมู 6   ตําบลกําแพงแสน 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 

  ตราประจําหนวยงาน 
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  ประวัติความเปนมา   

สํานักหอสมุด   กําแพงแสน    เดิมเปนหนวยงานข้ึนกับสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เม่ือเริ่มเปดบริการใชชื่อวา หองสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน สังกัดงานหองสมุดสาขา เปดบริการพรอมกับการ

เริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี   12  พฤศจิกายน  2522      เพ่ือเปนแหลงขอมูล

ทางวิชาการแก   นิสิต   อาจารย   นักวิชาการ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมถึงหนวยงาน

ภายนอก และบุคคลท่ัวไป ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2537   ไดยกระดับเปนฝายหอสมุดกลาง กําแพงแสน  

อาคารหอสมุดหลังแรก  กอสรางโดยใชเงินกูธนาคารโลกใชเวลากอสราง 1 ป พ้ืนท่ีอาคาร 2,739.92 

ตารางเมตร เอกสารสิ่งพิมพของหองสมุดเนนดานการเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของจัดซ้ือดวยเงินกูธนาคารโลก   

เชนกัน  ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ  7,000    เลม    วารสารประมาณ  300  รายการ พิจารณาคัดเลือก

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดรุณา สมบูรณกุล  และ  Mr. R. J. Blanchard ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญและเปน

ผูอํานวยการของหอสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย  เมืองเดวิส     นอกจากนี้ยังไดแบงสิ่งพิมพสวนหนึ่งมาจาก

สํานักหอสมุด  บางเขนดวย เม่ือเริ่มเปดบริการมีบุคลากร 6 คน ประกอบดวยบรรณารักษ  2  คน เจาหนาท่ี 

2 คน (ยืมตัวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร   1  คน) นักการภารโรง 2 คน และนิสิตชวยงานหองสมุด   5  คน มี

ท่ีนั่งอานหนังสือประมาณ 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 
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  ผูอํานวยการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  

 

  

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

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

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

(´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ ¾.È. 2552-¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹) 

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

(´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ ¾.È. 2548-2552) 
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111...222   »ÃÑªÞÒ »³Ô̧ Ò¹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�»ÃÑªÞÒ »³Ô̧ Ò¹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�»ÃÑªÞÒ »³Ô̧ Ò¹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�   
 

   ปรัชญา ปณิธาน  

เชื่อมโยงความรูสูการศึกษา  กอภูมิปญญา  สรางความกาวหนาทางวิชาการ 

  

  วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนศูนยกลางบริการทรัพยากรสารสนเทศทางดานการเกษตรใน

แถบภูมิภาคตะวันตก  ดวยการบริการแบบหองสมุดมีชีวิต  

 

  พันธกิจ 

  1. พัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการวิชาการสูชุมชน  

3. การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนพันธกิจของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

4. สงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย 

 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการบริการสารสนเทศท่ีตรงตามความตองการ และเหมาะสมตอการเรียนการ 

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชนและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหา 

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
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111...333   â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ   
 

   โครงสรางองคกร 
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ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการศึกษา 

หัวหนาฝายพัฒนาและจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หัวหนาฝายบริการ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย   
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการสูชุมชน 

 

  โครงสรางการบริหาร 
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¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ªǾ Ò  ¸¹ÒÂØ´ÔÉ¡ØÅ 

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È 

 

¹Ò§¨§¡Å  ¾Ø· Ô̧ªÑÂ¡ØÅ 

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÙ‹ªØÁª¹ 

 

 

111...444   ÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´µ‹Ò§æ ÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´µ‹Ò§æ ÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´µ‹Ò§æ    

   รายนามผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

¹Ò§ÈÔÃÔ¹Ñ¹·�  ·ÃÑ¾Â�¾ÅÑº 

ËÑÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¡íÒá¾§áÊ¹ 

 

¹Ò§ÊÒÇ´Ç§¡ÁÅ  Ç§È�¨Ñ¹·Ã� 
ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¨Ñ́ ¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È 

 

¹Ò§ÊÒÇÁÑÊÂÒ  °Ò»¹¾Ñ¹ �̧¹ÔµÔ¡ØÅ 

ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃ 
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   รายนามคณะกรรมการประจําสํานัก 

 

 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน     ท่ีปรึกษา 

 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ท่ีปรึกษา   

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ท่ีปรึกษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 หัวหนาหอสมุด  พระราชวังสนามจันทร      ท่ีปรึกษา   

 สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

 1.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  กําแพงแสน    ประธานกรรมการ    

 2.    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    กรรมการ  

 3.    คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา       กรรมการ 

4.    คณบดีคณะเกษตร  กําแพงแสน     กรรมการ  

5.    คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร       กรรมการ  

 6.    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน    กรรมการ  

 7.    รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  กําแพงแสน   กรรมการ  

8.    ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน  คณะประมง  กรรมการ 

 9.    ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   กรรมการ 

 10.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  กรรมการ 

 11.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 

        วิทยาเขตศรีราชา 

12.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ 

    จังหวัดสกลนคร      

 13.  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 

 14.  ผูชวยผูอํานวยการฝายวจิัยและบริการวิชาการสูชุมชน  กรรมการ 

 15.  หัวหนาฝายบริการ      กรรมการ 

 16.  หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
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 17.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด  กําแพงแสน     กรรมการและ เลขานุการ 

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี 

 1. พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย 

 2. วางระเบียบ และขอบังคับภายในหนวยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพ่ือเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย   

 3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

  รายนามคณะกรรมการบริหารสํานัก 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  กําแพงแสน   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชน กรรมการ 

4. หัวหนาฝายบริการ     กรรมการ 

5. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

6. นางสาวสุมลฑา สังใจสม     กรรมการ 

7. นางสาวพัชรินทร ชางทอง     กรรมการ 

8. นางสาวนภัสมน สดโคกกรวด    กรรมการ 

9. นางสาววิไล  สีดาจันทร     กรรมการ 

10. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด  กําแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 

11. นางฐิตวดี  เพลงปาน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี 

1. พิจารณาวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน  และสอดคลองกับ 

    นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการบริหารจัดการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

4. พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
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111...555   ̈ íÒ¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ãí̈Ò¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ãí̈Ò¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã   
 

  จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

 

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากวาปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ขาราชการ  1 4 1 6 

ลูกจางประจํา 2    2 

พนักงานงบประมาณ  4 9  13 

พนักงานขาราชการ      

พนักงานเงินรายได 3 4   7 

ลูกจางช่ัวคราว      

รวม 5 9 13 1 28 

แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด 

พนักงานขับรถ ฯลฯ 

7    7 

หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี 

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

นับได 
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111...666   ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹â´ÂÂ‹Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³áÅÐÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹â´ÂÂ‹Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³áÅÐÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹â´ÂÂ‹Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³áÅÐÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè   

   รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวน

งบประมาณ 

แผนดิน : เงิน

รายได 

แผนดิน เงินรายได รวม 

รวม 10,065,366.57 13,879,088.43 23,944,455.00 100 42.04 : 57.96 

-  งบบุคลากร 2,832,540.00 1,677,465.25 4,510,005.25 18.83     11.83 :   7.01 

-  งบดําเนินการ 4,111,595.37 8,770,208.48 12,881,803.85 53.80 17.17  : 36.62 

-  งบลงทุน 0 2,177,362.50 2,177,362.50 9.09     0   :  9.09 

-  งบอุดหนุน 3,121,231.20 0 3,121,231.20 13.04    13.04   :    0 

-  งบรายจายอ่ืนๆ 0 1,254,052.20 1,254,052.20 5.24      0  :  5.24 

 

  ประมาณการรายรับ-รายจาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผนดิน 10,939,800 

-  งบประมาณเงินรายได 16,608,044 

รวมท้ังหมด 27,547,844 

 

ประมาณการรายจาย งบประมาณ (บาท) 

แผนดิน เงินรายได รวม 

-  งบบุคลากร 2,864,600 1,780,420 4,645,020 

-  งบดําเนินการ 4,173,300 10,050,000 14,223,300 

-  งบลงทุน 0 150,000 150,000 

-  งบอุดหนุน 3,901,900 20,000 3,921,900 

-  งบรายจายอ่ืนๆ 0 1,092,800 1,092,800 

-  งบสาํรองจาย 0 745,000 745,000 

รวมทั้งหมด 10,939,800 13,838,220 24,778,020 
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 อาคารและสถานท่ี 

ชื่ออาคาร ปท่ีเร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปน

แบบอาคาร

ประหยัด

พลังงาน 

(ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

อาคาร 1 อาคาร  1   2522 2,739.92 ไมใช 

 

 

 

 

 

อาคาร 2 อาคาร  2 2542 6,820 ไมใช 

 

 

 

 

 

 

  ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานัก 

 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  32,000 

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  3,228.50  

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนา

โดยวัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย 

ฯลฯ  

1,560 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน .................................  - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 27,211.50 

• รถของสํานกั จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท 1 คัน 

2. รถจักรยานยนต 1 คัน 

3. รถจักรยาน - 
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            ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨   
 

   เอกลักษณ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

“ บริการเปนเลิศ ” 

 

  อัตลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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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   ผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจ 

 

โครงการงานเกษตรกําแพงแสน  “ มหัศจรรยแหงปญญา : มรดก ลํ้าคา ภูมิปญญาเกษตรไทย ” 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดโครงการ งานเกษตรกําแพงแสน ภายใตชื่อ " มหัศจรรยแหงปญญา : 

มรดกล้ําคาภูมิปญญาเกษตรไทย ประจําป พ.ศ.  2556 ระหวางวันท่ี 1-10  ธันวาคม  2556  มีผูเขาชม

นิทรรศการและกิจกรรม 12,335  คน    ซ่ึงมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. นิทรรศการ การทํานารวมสมัยการเกษตรไทยในแถบภูมิภาคตะวันตก 

- ประวัติการทํานาในแตละยุคสมัยของแตละจังหวัดในแถบภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด  

(กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) 

- กิจกรรมวิธีการสืบคนขอมูลผลผลิตทางดานการเกษตร  พืช  สัตว  อาหาร   

- กิจกรรมจําหนายผลผลิตท่ีมาจากคําขวัญของจังหวัดตางๆ ในแถบภูมิภาคตะวันตก   

อาทิ  ขาวหลาม กะป ปลาทู สมโอ ลิ้นจี่ สับปะรด และขนมไทยจากจังหวัดตาง ๆ   
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2. นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ โดยมี 

- กิจกรรมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพร นอกจากนั้นยังมีการจัด

นิทรรศการ “อนุรักษผาไทย เทิดไทองคราชินี” เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 81 ป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การแสดงพ้ืนบาน 

- การขับเสภาทางดานการเกษตรจากคําขวัญประจําจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและการแสดง 

ของนักเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสน  

- การแขงขันการละเลนพ้ืนบานและแขงขันตอบคําถามชิงรางวัลของนักเรียนในโครงการ  

9 บวร 

4. การออกรานจําหนายหนังสือราคาถูก 
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ผลงานดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการบริการ 

โครงการเลมนี้ฉันชอบ  

โครงการเลมนี้ฉันชอบ เปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชทรัพยากรสารสนเทศ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหนิสิต บุคลากร เขียนบรรยายแนะนําหนังสือของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ี

ตนเองอานและชื่นชอบเพ่ือรวมสนุกในการรับรางวัล โดยดําเนินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2556 มีผูเขารวม

กิจกรรม 100 คน  

 

 

 

 

 

 

โครงการ Library Tour  

โครงการแนะนําหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library Tour) เปนโครงการท่ีแนะนํา

สํานักหอสมุด กําแพงแสนใหกับนิสิต โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตชั้นปท่ี 1 ไดรูถึงอาคารสถานท่ี บริการตางๆท่ี

สํานักหอสมุดฯ จัดใหมี รวมถึงพ้ืนฐานในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผาน OPAC ปการศึกษา 

2556 มีการจัดโครงการ วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2556  มีผูเขารวมจํานวน 1,290 คน 

 

  

  

 

โครงการหองสมุดพบผูใช    

เปนโครงการท่ีบรรณารักษพบผูใชตามคณะหรือสถานท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ

แนะนําบริการของหองสมุด และการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะการสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหกับอาจารย  บุคลากรและ

นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีการจัด

โครงการ 2 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 277 คน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 11 กรกฎาคม 

2556 ผูเขารวมจํานวน 14 คน ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 มกราคม 2557 ผูเขารวมจํานวน 263 คน 
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โครงการความรูนอกตํารา 

โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม รู น อ ก ตํ า ร า จั ด ข้ึ น เ พ่ื อ ใ ห นิ สิ ต  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ อ า จ า ร ย  ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ไดแสวงหาความรูจากแหลงความรูท่ีอยูนอกเหนือจากการ

เรียนการสอน และสงเสริมใหมีการเรียนรูหลากหลายชองทาง  ปการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมฝกอบรม

อาชีพสอนทําขนม วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2557 ณ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผูเขารวมจํานวน 70 คน 

  

  
 

 

 

 

 

  

โครงการแนะนําฐานขอมูล  

โครงการแนะนําฐานขอมูล เปนการแนะนําฐานขอมูล

ท่ีบอกรับ และมีการฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูล โดย

เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทนจําหนาย 

โดยจัดข้ึนตลอดปการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ในการสืบคนขอ มูล อิเล็กทรอนิกส  ใหอาจารย 

บุคลากร และนิสิต ในปการศึกษา 2556 ไดดําเนินจัด

กิจกรรมท้ังหมด 2 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 83 คน 

ครั้งท่ี 1 โปรแกรม EndNote วันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ผูเขารวมจํานวน 31 คน 

ครั้งท่ี 2 โปรแกรม EndNote วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ผูเขารวมจํานวน 52 คน 

 

โครงการ SMS 2 U  

เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือนํา SMS มาใชในการติดตอสื่อสารและ

ประชาสั ม พันธ ข อ มูลต า งๆ  ของสํ านั กหอสมุด แกผู ใ ชบริ การ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน เนื่องจากปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนสื่อท่ี

ไดรับความนิยมและสารมารถรับขอความสั้นๆ ได ซ่ึงหลายธุรกิจนํา SMS 

มาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดเพราะการสง SMS ไปหากลุมเปาหมายเปนวิธีประชาสัมพันธหรือทํา 
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การตลาดท่ีมีความสะดวกรวดเร็วทันใจ  และมีประสิทธิภาพสูง  ในสวนของฝายบริการนํา SMS มาใชในการ

สงขาวสารในสวนของบริการยืมระหวางหองสมุด   กิจกรรมของหองสมุด  หนังสือจอง  บริการคนหาตัวเลม  

บริการทรัพยากรระหวางดําเนินการ  วันหยุดพิเศษ / เวลาเปด - ปด  และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ 
 

โครงการเปดโลกเปดเลม 

เปนการจัดแสดงบรรณนิทัศน และนิทรรศการหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือเปนการสงเสริม 

สนับสนุน สรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน ใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู

อยางคุมคา และเพ่ือใหผูอานเกิดการเรียนรูยุคสมัยพระราชวงศตางๆ ของประเทศไทย โดยจัดแสดงหนังสือใน

ยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวร ยุคสมัยพระเจาตากสินมหาราช และยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

 

  

  

 

 

โครงการประชาสัมพันธเพ่ือการสืบคนสารสนเทศ 

โครงการประชาสัมพันธเพ่ือการสืบคนสารสนเทศ  ดําเนินโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือให

ผูใชบริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความรูความเขาใจวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งข้ึน  โดยมี

รูปแบบการประชาสัมพันธ 2 รูปแบบ คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกสและแผนพับ สวนวิธีการสืบคนท่ี

ประชาสัมพันธมีจํานวน 5 เรื่องไดแก 

   1.  วิธีการยืมตอดวยตนเองทาง WEB OPAC 

   2.  วิธีการจองหนังสือทาง WEB OPAC 

   3.  วิธีการดูประวัติการยืมหนังสือทาง  WEB OPAC 

   4.  วิธีการสืบคนบทความวารสารทาง  WEB OPAC 

   5.  วิธีการสืบคนวิทยานิพนธ/ปญหาพิเศษทาง  WEB OPAC 
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กิจกรรมปดเทอมนี้มีหนังสือเปนเพ่ือน 

กิจกรรม ปดเทอมนี้มีหนังสือเปนเพ่ือน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให

นิสิตไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในชวงปดภาคการศึกษา ซ่ึงโดยปกติ

สํานักหอสมุด กําแพงแสนไมอนุญาตใหนิสิตยืมหนังสือไดในชวงเวลา

ดังกลาว กิจกรรมนี้จะใหนิสิตยืมหนังสือไดในชวงระหวางปดภาค

การศึกษา อันจะสงผลตอการเรียนรูของนิสิตตลอดระยะเวลาดังกลาว 

และมีการใชหนังสืออยางเต็มประสิทธิภาพ โดยผูเขารวมกิจกรรมจะตอง

เปนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษาถัดไป และลงชื่อเขารวม

กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว จัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 3 – 14 มีนาคม 2557 

มีผูเขารวม 172 คน จํานวนหนังสือท่ียืม 1,195 รายการ 

 

ผลงานดานบริการวิชาการ 

โครงการฝกอบรมอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป  

เรื่อง Operating systems & Internet     

   วันท่ี 5 กรกฎาคม  2556 ณ หองฝกอบรม   

   คอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคาร 2 สํานักหอสมุด   

   กําแพงแสน ประเมินความพึงพอใจ 4.52  

   รอย ละการนําความรูไปใชประโยชน 94.20 

 

          

 

โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน  

จัดโครงการเปดหองสมุดชุมชน จํานวน 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 ณ หองสมุดโรงเรียนประชาราษฎรบํารุง จังหวัดนครปฐม วันท่ี 30 กรกฎาคม  2556  เปน

การพัฒนาหองสมุดของโรงเรียนในโครงการ 9 บวรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พรอมท้ังเปน

การนําองคความรูของหนวยงานเผยแพรสูชุมชนเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยมีกิจกรรม

ตางๆประกอบดวย สํารวจโรงเรียนและติดตอประสานกับ

โรงเรียน บริจาคหนังสือการตูนจํานวน 100 เลม บริจาคแผน 
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เลขหมูหนังสือ บริจาคแผนปายติดชั้น บริจาคอุปกรณสําหรับติดสัน   ดําเนินการวิเคราะหเลขหมู และติดสัน

หนังสือ จัดสถานท่ีหองสมุดโรงเรียน  จัดระบบหนังสือและจัดชั้นหนังสือ ครูและนักเรียนไดมีสวนรวมในการ

จัดหองสมุด ซ่ึงสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีครูและนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎรบํารุง  เขารวม จํานวน 250 

คนประเมินความพึงพอใจ 4.84 รอยละการนําความรูไปใชประโยชน 98.60 

 

ครั้งท่ี 2 ณ หองสมุดโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จังหวัดนครปฐม 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน เปน

การพัฒนาหองสมุดของโรงเรียนโดยรอบวิทยาเขตกําแพงแสน 

พรอมท้ังเปนการนําองคความรูของหนวยงานเผยแพรสูชุมชน

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ใหเขมแข็งอยาง

ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมตางๆประกอบดวย สํารวจโรงเรียนและ

ติดตอประสานกับโรงเรียน บริจาคหนังสือการตูนจํานวน 100 

เลม บริจาคแผนเลขหมูหนังสือ บริจาคแผนปายติดชั้น บริจาคอุปกรณสําหรับติดสัน    ดําเนินการวิเคราะห

เลขหมู และติดสันหนังสือ จัดสถานท่ีหองสมุดโรงเรียน  จัดระบบหนังสือและจัดชั้นหนังสือ ครูและนักเรียนได

มีสวนรวมในการจัดหองสมุด กลุมเปาหมายเปนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ  เขารวมจํานวน 275 

คน ประเมินความพึงพอใจ 4.55  รอยละการนําความรูไปใชประโยชน 94.20 

 

งานดานความรวมมือ  

 จากความรวมมือของเครือขายหองสมุด 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโครงการพัฒนา

หองสมุดและพัฒนาทักษะดาน ICT  ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 8-10 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสะหวันเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนามุมทรัพยากรสารสนเทศใหกับหองสมุด มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 

เครือขายหองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมมือในการรวบรวม และบันทึกรายละเอียด

ทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบหองสมุดจินดามณี  และระบบเลขหมูทรัพยากร

สารสนเทศตามหมวดหมูทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Call number Classification : DC) พรอมเตรียม

ตัวเลมและไดจัดสงตัวเลมเพ่ือมอบใหหองสมุด มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต  ทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิ้น 

จํานวน  2,613 เลม คิดเปนมูลคาของหนังสือท่ี 653,000 บาท  และระบบหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน  1 ระบบ   

วันท่ี 9 มกราคม 2557  โดยมี ผศ.ดร. อนุกูล วัฒนสุข ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท้ัง 4 วิทยา

เขต เปนผูสงมอบ ในการนี้ รศ. ดร.สีทา เขมมะราช รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 
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และผูบริหาร มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต เปนผูรับมอบมุมทรัพยากรสารสนเทศและระบบหองสมุดอัตโนมัติ

จินดามณี 

 

 

 

2. กิจกรรมการอบรมระบบหองสมุดอัตโนมัติจินดามณี     

วันท่ี 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 

ผูเขารวมการอบรมจํานวน 25 คน ประกอบดวย อาจารย บุคลากรและนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับชั้นปท่ี 2 และ 3  
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            ¼‹Ò¹ÁÒ¼‹Ò¹ÁÒ¼‹Ò¹ÁÒ   
 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบป

การศึกษา 2556 ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม 

ควรมีทิศทางในการตั้ง

งบประมาณทางการเงินเฉพาะ

ของหนวยงาน แทนการจัดทํา

งบประมาณตามท่ีเคยปฏิบัติ 

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินโดยวางแผน

คาใชจายลวงหนาตามภารกิจและแนวทางการ

บริหารงบประมาณตลอดจนแหลงทุนท่ีใช

ดําเนินการ จากนั้นจึงวางแผนตั้งงบประมาณ

ประจําป 

 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการฯ 

หองสมุดควรจัดกิจกรรมเพ่ือให

นิสิต อาจารย และบุคคลท่ัวไป 

เขามาใชประโยชนจากหองสมุด

ใหมากข้ึน 

จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการใชบริการสํานักหอสมุด 

ดังนี้  

1. กิจกรรม Library Tour (เพ่ิมจํานวนครั้งในการ

จัด) 

2. กิจกรรมแนะนําฐานขอมูล เพ่ิมจํานวนครั้งใน

การจัด) 

3. กิจกรรมความรูนอกตํารา (ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดกิจกรรม) 

 

ทุกฝาย 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หนวยงานมีกระบวนการพัฒนา

แผนครบถวน อยางไรก็ตาม 

ผูบริหารควรจะมีการถายทอด

แผนใหท่ัวถึงบุคลากรทุกระดับ 

รวมถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือให

การดําเนินงานตามแผนเกิดผล

สัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 

จัดถายทอดแผนในโครงการสัมมาฑิฐิ และจะ

ดําเนินการจัดสงขอมูลเก่ียวกับแผนท้ังในรูป

สิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิคส 

งานนโยบายและ

แผนฯ 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ควรสงเสริมการพัฒนางานประจํา 

นําไปสูการทําวิจัย เพ่ือยกระดับ

ความกาวหนาของบุคลากร และ

ยกระดับวิชาชีพ 

จัดสรรงบประมาณในสวนของงบอุดหนุน ของ

งบประมาณเงินรายไดทุกป โดยในปงบประมาณ 

2557 จํานวน 20,000 บาท และในปงบประมาณ 

2558 จํานวน 25,000 บาท 

ผูอํานวยการสํานักฯ 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

หนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรประจําปไวอยางเปน

รูปธรรม พรอมดําเนินการติดตาม 

และประเมินผลสําเร็จของแผนฯ 

อยางตอเนื่องทุกป 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยมีการ

สํารวจความตองการและจัดหลักสูตรตามความ

เหมาะสมและจัดสงบุคลากรของแตละตําแหนงใน

สายวิชาชีพ พรอมท้ังมีการติดตามหลังจากไดรับ

การพัฒนาฝกอบรมและประเมินผลสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ขอเสนอแนะ ความเห็น และการ

ปรับการใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพอยางไร 

เพ่ิมขอมูลการวิเคราะหในรายงานสรุปวิเคราะห

งบประมาณ ประจําป 2556 เสนอคณะกรรมการ

ประจําสํานัก ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ

วันท่ี 28 มีนาคม 2557 

งานคลังและพัสดุ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี

หน วยงานจะพัฒนา ข้ึน  และ

ดําเนินการใหแลวเสร็จในแตละ

รอบป ก า ร ศึ กษา  แล ว นํ า ไ ป

เผยแพร เ พ่ือ ใหหน วยงาน อ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชนได 

ผูบริหารกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีของสํานักในป

การศึกษา 2556 คือ กระบวนการจัดการความรู 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 

ควรจัดทํา Workflow ของ 

critical process ของการ

ใหบริการของหองสมุด เชน การ

ยืม/คืน หนังสือ การยืมหนังสือ

ระหว า งห อ งส มุด  การสั่ ง ซ้ื อ

หนังสือใหม ฯลฯ 

มีการพิจารณากําหนดกระบวนงานหลักของสํานัก

ฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557และ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 

4/2557 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 โดย

มอบหมายใหผูเก่ียวของกับกระบวนการหลักจัดทํา 

Workflow ในแตละกระบวนการท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 

สํานัก 
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ขอมูลจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  
 

ประเภททรัพยากร 
จํานวนทรัพยากร 

หนวยนับ 

หนังสือภาษาไทย 54,794   เลม 

หนังสือภาษาตางประเทศ  22,706 เลม 

เรื่องสั้น เรื่องแปล นวนิยาย 4,662 เลม 

หนังสืออางอิงภาษาไทย   9,667  เลม 

หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศ    5,516 เลม 

วิทยานิพนธภาษาไทย  25,186 เลม 

วิทยานิพนธภาษาตางประเทศ     1,855  เลม 

ปญหาพิเศษ    7,302  เลม 

จุลสาร     634 รายการ 

หนังสือสํารอง         86 เลม 

สิ่งพิมพ มอก., มกอช.    2,016 เลม 

ดรรชนีวารสาร       8,737  ชื่อเรื่อง 

วารสาร    557  ชื่อเรื่อง 

นิตยสาร      832 เลม 

ซีดี-รอม ประกอบหนังสือภาษาไทย    943 แผน 

ซีดี-รอม ประกอบหนังสือภาษาตางประเทศ    908 แผน 

ซีดี-รอม วิทยานิพนธภาษาไทย    9,100  แผน 

ซีดี-รอม วิทยานิพนธภาษาตางประเทศ   1,013  แผน 

สื่อโสตฯ       6,327  รายการ 
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การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณแผนดิน  

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน จํานวนเงิน 

วารสารตางประเทศ (รายการ) 30 2,224,888.17 

หนังสือตางประเทศ (รายการ) 39 99,189 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ฐาน)  -  - 

รวม 2,324,077.77 
 

การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยงบประมาณรายได 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน จํานวนเงิน 

หนังสือภาษาไทย (เลม) 345 143,528.71 

หนังสือตางประเทศ (เลม) 825 1,760,070.25 

วารสารภาษาไทย (รายการ) 62 59,654 

วารสารตางประเทศ (รายการ) 47 1,590,038.73 

หนังสือพิมพ และนิตยสาร (รายการ) 420 88,095 

รวม 2,389,000.12 

 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดดําเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการในหองสมุด ดังน

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 

หนังสือภาษาไทย (เลม) 707 

หนังสือตางประเทศ (เลม) 748 

หนังสืออางอิงภาษาไทย (เลม) 18 

หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศ (เลม) 59 

นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล (เลม) 108 

วิทยานิพนธภาษาไทย  (เลม) 799 

วิทยานิพนธภาษาตางประเทศ (เลม) 144 

ซีดี-รอม ประกอบหนังสือ (รายการ) 103 

การจัดทําดรรชนีวารสารภาษาไทย  447 
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ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 

ปญหาพิเศษ   56 

โสตทัศนวัสดุ 368 

ซอมหนังสือ (เลม) 104 
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ขอมูลสถิติการใหบริการยืม-คืน 

 
 

 

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total

มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57

บริการตอบคําถาม 241 183 59 124 66 79 52 44 37 44 27 956

บริการยืมระหวางหองสมุด

ใหบริการยืมตัวเลม 20 28 18 21 18 17 20 15 21 8 13 199

ใหบริการถายเอกสาร 30 12 11 20 1 5 0 2 3 2 1 87

ขอบริการยืมตัวเลม 15 18 21 11 17 39 12 25 16 17 15 206

ขอบริการถายเอกสาร 5 0 7 0 2 4 1 0 1 3 0 23

บริการรับคืนหนังสือระหวางวิทยาเขต 19 3 11 27 25 10 4 35 24 2 12 172

บริการ ยืม - คืน

หนังสือทั่วไปภาษาไทย 2448 4133 3659 3603 1244 3132 2526 3397 2957 1929 718 29746

หนังสือทั่วไปภาษาตางประเทศ 370 384 307 309 192 421 204 355 379 263 84 3268

วิทยานพนธภาษาไทย 265 298 264 234 90 123 162 221 173 108 56 1994

วิทยานพนธภาษาตางประเทศ 4 6 3 1 3 8 1 3 3 2 0 34

หนังสือสํารอง 4 0 0 4 21 8 7 9 18 14 16 101

ปญหาพิเศษ 76 37 42 44 41 42 49 45 39 90 35 540

มอก. มกอช. 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 9

จุลสาร 0 0 0 4 0 0 0 7 1 0 1 13

หนังสืออางอิง 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 9

นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล 644 892 978 938 374 1084 624 77 600 659 266 7136

นิตยสาร 1 0 2 0 2 10 0 0 0 0 0 15

วารสาร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

CD-ROM หนังสือ 32 35 17 23 6 18 10 12 36 24 13 226

CD โสตฯ 3 7 7 4 2 0 2 0 2 16 3 46

หองอานหนังสือกลุม 149 622 899 959 577 258 243 634 625 683 261 5910

หองอานหนังสือเดี่ยว 85 246 563 437 282 109 94 283 291 378 137 2905

รมกันฝน 2 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 17

กระเปาผา 20 31 33 33 11 35 29 39 33 23 5 292

บริการยืมตอ 332 332 381 411 85 350 201 282 515 1339 29 4257

บริการจอง 22 22 228 171 284 11 23 137 43 272 9 1222

บริการตูBook drop (เลม) 0 0 0 0 53 82 129 232 164 113 64 837

บริการ Internet (คน) 36 89 92 95 27 119 44 28 46 39 18 633

ใชบริการโสต (คน) 423 860 806 986 304 974 514 588 524 260 341 6580

ผูใชบริการชั้น 3 1610 4306 6044 5229 2935 1816 1183 1980 1725 3350 1149 31327

ผูใชบริการหองสมุด 15357 31021 42236 35429 20936 15072 10859 19460 18493 21649 6760 237272

จัดชั้น หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 8101 6926 5737 2656 23420

จัดชั้นวารสาร / นิตยสาร 0 0 0 0 0 0 0 232 132 232 52 648
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  ขอมูลบริการแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดพัฒนาตนเองเพ่ือการใหบริการท่ีสมบูรณแบบ รวดเร็ว ทันสมัย ใช

เทคโนโลยีเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และในอนาคตแหลงการเรียนรูดวยตนเองยังคงมุงพัฒนาสาระ

วิชาการเพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนรูตามอัธยาศัย และหาแนวทางในการเพ่ิมพูนศักยภาพโดยมีจํานวน

ผูรับบริการ ดังนี้ 

บริการโสตทัศนูปกรณ  จํานวน   3,145 ครั้ง  

บริการโสตทัศนวัสดุ  จํานวน     6,580  ครั้ง  

บํารุงรักษาโสตทัศนวัสดุ จํานวน                 24 ครั้งตอป 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีภารกิจหลักในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเปดบริการแบบหองสมุดมีชีวิต (Living 

Library )   ซ่ึงไดรับการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสํานักหอสมุด กําแพงแสน   เม่ือวันท่ี  

25   กุมภาพันธ   2548 ประกอบดวยฝายตาง ๆ จํานวน 4 ฝาย คือ 1.ฝายบริหารและธุรการ  2. ฝายบริการ     

3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 4. ฝายพัฒนาและจัดการสารสนเทศ  ซ่ึงไดกําหนดปรัชญา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ   และวัตถุประสงคใหสอดคลองกับวิทยาเขตกําแพงแสน   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

โดยมีพันธกิจดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ  คุณธรรม   จริยธรรม     มีภาวะผูนํา     

จิตสาธารณะ   มีทักษะทางดานวิชาชีพและการวิจัยเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูในสังคมไดอยางดี

มีความสุข     2. เ พ่ือสนับสนุนสื่อทรัพยากรหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอน    และการวิจัยท่ีได

มาตรฐานสากล    เนนดานการเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม     และสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือการแขงขันใน

เวทีโลก    3. เพ่ือบริการเชิงรุกครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันตอเหตุการณและเขาถึงบริการไดงาย     และ

ขยายเครือขายในการใชทรัพยากรสารสนเทศ      เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชบริการและประชาชน  
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เปนการพัฒนาหองสมุดอยางเหมาะสม  และเปนธรรม     4. เพ่ืออนุรักษสงเสริมถายทอดศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึกและธํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย 

 จากภารกิจดังกลาวทางสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงคโดยมี 39 โครงการ 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในฐานะเปนหนวยงานท่ีเปนปจจัยเก้ือหนุนสนับสนุน และสงเสริมการ

เรียนรู    การวิจัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจทางวิชาการดานตาง ๆ      ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง ตั้งแต  พ.ศ. 2548  -    

ปจจุบัน    โดยดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   ป      พ.ศ.  2556   ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จากภารกิจของสํานักหอสมุด  6   องคประกอบ    12    ตัวบงชี้   เพ่ือจัดทํารายงาน

ประเมินตนเอง      (Self Assessment Report : SAR)   เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  และรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 

ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 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 4.77 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.77 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (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 

- - 4.00 4.00 4.64 4.64 4.42 4.42 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.78 4.64 4.64 4.77 4.77   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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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 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปงบประมาณ 2556) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

2556 2557 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. 2556 

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. 2556 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 ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป เม่ือวันท่ี 20 และ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผูอํานวยการ คณะผูบริหาร 

ประกอบดวยหัวหนาฝายงานตาง ๆ รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของสํานักตามลําดับ  จากโครงการในวันดังกลาว   ผูเขารวมไดรวมกันจัดทําวิสัยทัศน และ

กําหนดพันธกิจของหนวยงานโดยจําแนกตามภาระงานของแตละหนวยงานภายใน (1.1-1-1) จากนั้นหัวหนา

ฝายงานทําการวิเคราะห SWOT ตามพันธกิจของท่ีฝายรับผิดชอบ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารสํานัก

พิจารณารวมกัน ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 (1.1-1-2) 

ตอมางานนโยบายและแผนไดจัดสง ผลการวิเคราะห SWOT ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของของสํานักฯ 

รวมกันจัดลําดับความสําคัญของแตละประเด็น (1-1-1-3) โดยไดรวบรวมและสรุปผลการจัดลําดับนําเสนอ

คณะผูกรรมการบริหารสํานักฯ  พิจารณากําหนดยุทธศาสตร   เปาประสงค  กลยุทธ  มาตรการ ตัวบงชี้และ

คาเปาหมาย พรอมผูรับผิดชอบ และมอบหมายงานโยบายและแผน จัดทํารางแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 

2554-2559 ซ่ึงในการจัดทําไดมีการพิจารณายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และของวิทยาเขต

กําแพงแสนรวมดวย ดังปรากฏในซ่ึงในแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 (1.1-1-4)  

ชวงแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักหอสมุด กําแพงแสนไมไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานัก จึงมิไดนําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 ของสํานักฯ เขาสูกระบวนการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก แตตอมาเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 1/2554 

เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 จึงไดนําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 เขาท่ีประชุมเพ่ือให

คณะกรรมการประจําสํานักพิจารณา (1.1-1-5) 

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

หลังจากท่ีไดนําแผนยุทธศาสตร ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําฯ สํานักหอสมุด 

กําแพงแสนไดถายทอดแผนยุทธศาสตรสูหนวยงานภายในระดับฝาย โดยการจัดทําหนังสือเพ่ือจัดสงแผน

ยุทธศาสตรอยางเปนทางการใหกับหัวหนาฝายทุกฝาย (1.1-2-1) ซ่ึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ.  
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2554-2559 ไดมีการถายทอดกลยุทธ และตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของใหฝายตาง ๆ รับผิดชอบดําเนินการ ดังท่ีปรากฏ

รายละเอียดในแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2554-2559  (1.1-1-4)  

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดแปลงแผนยุทศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามพันธกิจของ

หนวยงานไดแก ดานการพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดานการ 

สงเสริมการใหบริการวิชาการ ดานการบริหารจัดการ และดานสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2556 สํานัก ท่ี

สอดคลองและครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยไดกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานอยางชัดเจน (1.1-3-1) 

 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554-2559 สํานักหอสมุด กําแพงแสน นั้นมีการกําหนด

ตัวบงชี้ในประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ อยางครบถวน ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดตัวบงชี้ 14 ตัวบงชี้ 

- ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดตัวบงชี้  4 ตัวบงชี้ 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดตัวบงชี้ 11 ตัวบงชี้ 

- ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดตัวบงชี้   4 ตัวบงชี้ 

 และไดกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ในแตละชวงปไวอยางชัดเจน (1.1-1-4)  

 ซ่ึงในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดมีการแปลงแผนยุทธศาสตรสู

แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการนําตัวชี้วัด พรอมคาเปาหมาย ท่ีจะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 มาเปนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยางครบถวน นอกจากนั้นยังได

กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับโครงการครบทุกโครงการ (1.1-3-1)  

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2556 จํานวน 39 โครงการ โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 

1. พันธกิจดานการพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 13 

โครงการ  

2. พันธกิจดานสงเสริมการใหบริการวิชาการ  จํานวน 7 โครงการ   
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3. พันธกิจดานการบริหารจัดการ จํานวน 10 โครงการ  

 4. พันธกิจดานสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาไทย 

จํานวน 9 โครงการ   

 ซ่ึงผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีกําหนด (1.1-

5-1) โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดตามตารางดังนี้  

ยุทธ 

ศาสตร 

ยุทธศาสตร โครงการ 

จํานวน

กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด

ท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน จํานวน/สถานะ ตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม

บรรลุ 

รอยละ ท้ังหมด ดําเนิน

การ 

ไมได

ดําเนิน

การ 

ท้ังหมด บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 4 14 13 1 92.86 13 13 - 16 16 - 

2 1 4 3 1 75 7 7 - 15 15 - 

3 4 11 7 4 63.64 10 10 - 14 13 1 

4 1 4 4 - 100 9 9 - 9 9 - 

รวม 10 33 27 6 81.82 39 39  54 53 1 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสนดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 

4.2  

      ครั้งท่ี 2 รอบ 9 เดือน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 วาระเพ่ือพิจารณา 

ขอ 4.4 (1.1-6-1) 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร เม่ือสิ้นสุด

ปงบประมาณ โดยประเมินผลการดําเนินงานในเชิงเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดและสรุปผลตามพันธกิจ/

ยุทธศาสตร ซ่ึงพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย 27 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ 
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ท้ังหมด 33 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 81.82 และมอบหมายใหงานนโยบายและแผน สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

จัดทํารางรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(1.1-5-1) แตเนื่องดวยระหวางเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2556 อยูระหวางกระบวนการสรรหา

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงทําใหไมมีคณะกรรมการบริหารสํานักฯ หัวหนาสํานักงานเลขาฯ จึง

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ชุดกอน ประชุม เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 (1.1-7-1)  

ตอจากนั้นไดนํารางรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 

มีนาคม 2557 (1.1-7-2)  

 

8. การนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะกรรมการประจําสํานักไดใหขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 

1/2557 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 โดยใหพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมีปญหาจริง  ๆ  ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุสวนใหญ

เปนตัวชี้วัดเก่ียวกับประกันคุณภาพ  ควรนําไปทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีไมบรรลุ  และทําตามเกณฑท่ีกําหนด

และติดตามผลการดําเนินงานใหบอยครั้ง (1.1-7-2) ซ่ึงสอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน รอบป พ.ศ. 2557-2560 ท่ีมีการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร โดยกําหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตรข้ึนใหม

โดยไมนําตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพมาเปนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร (1.1-8-1) เนื่องจากพบวาวิธีการ

รายงานผลการดําเนินงานนั้นไมมีความชัดเจน ดังท่ีปรากฏในรายงานการประชุมวาระพิเศษ เพ่ือสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 วาระเพ่ือ

พิจารณา ขอ 2.1 (1.1-7-1) นอกจากนี้จะดําเนินการกําหนดมาตรการใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้/ตัวชี้วัดท้ังในสวน

ของแผนและการประกันคุณภาพพัฒนาผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและเปนไปตามคา

เปาหมายท่ีกําหนดใหมากยิ่งข้ึน  

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 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 7 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00  5.00  5.00  8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

ราชการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน” 

1.1-1-2 สรุปสาระสําคัญการวิเคราะห SWOT ตามพนัธกิจ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

1.1-1-3 เอกสารการ Ranking  จุดออน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ และเอกสารการสรุปผลการ 

Ranking  จุดออน/จุดแข็ง/โอกาส/ผลกระทบ 

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร สาํนักหอสมุด กําแพงแสน ในชวงป พ.ศ. 2554-2559 

1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2554 วันที่ 19 

กันยายน 2554 วาระเพื่อพิจารณา ขอ 2.5 

1.1-2-1 บันทึกขอความจัดสงแผนยุทธศาสตร ใหหนวยงานระดับฝาย 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

1.1.5-1 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิต์ามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

     - คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 วาระเพื่อพิจารณา ขอ 4.2  

     - คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 วาระเพื่อพิจารณา ขอ 4.4 

1.1-7-1 รายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 28 

มีนาคม 2557 วาระเพื่อพิจารณา ขอ 4.2 

1.1-8-1 รางแผนยทุธศาสตรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจาํป 2557-2560  
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ ได

ดําเนินการตามภารกิจของสํานักฯ อยางตอเนื่องท้ังในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนดวยการจัดหา

และใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง 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 4.42 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.42 ผลประเมินไดคุณภาพระดับด ี

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

2556 2557 

 

 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.42 4.42 

2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย 4.30 4.50 7,872.78 4.27 7,872.78 4.27 4.27 4.27 

1,842 1,842 

2.2 ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ 5 5 4 4 4 4 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5 5 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4.30 คะแนน 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญคือ 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

และดานคุณภาพการใหบริการ มีโครงการจํานวน  9 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ คาเฉล่ียความ

พึงพอใจตอ

โครงการ 

(เต็ม 5) 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบ 

ถาม 

ผลคูณคาเฉล่ียกับ

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

1. โครงการฝกอบรมอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับ

ประชาชนท่ัวไป เรื่อง Operating systems & 

Internet วัน ศุกรท่ี 5 กรกฎาคม  2556 ณ 

หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคาร 2 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 

4.52 

 

30 

 

135.60 

2. โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน:  ณ หองสมุด

โรงเรียนประชาราษฎรบํารุง จังหวัดนครปฐม วันท่ี 

30 กรกฎาคม  2556   

4.84 30 145.20 

3. โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน: ณ หองสมุด

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จังหวัดนครปฐม วันท่ี 21 

สิงหาคม 2556 

4.55 30 136.50 
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โครงการ คาเฉล่ียความ

พึงพอใจตอ

โครงการ 

(เต็ม 5) 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบ 

ถาม 

ผลคูณคาเฉล่ียกับ

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

ฝายบริการ 

4. โครงการ Library Tour   

    เดือน กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2556 

4.20 1,388 5,829.60 

5.  โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X6 

    ครั้งท่ี  1  วันท่ี  9  กรกฎาคม  2556 

4.45 29 129.05 

6. โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X6 

    ครั้งท่ี  2  วันท่ี  6 สิงหาคม  2556 

4.05 50 202.50 

7. โครงการหองสมุดพบผูใช วันท่ี 11 กรกฎาคม 

2556 

4.29 14 60.06 

8. โครงการหองสมุดพบผูใช วันท่ี 30  มกราคม 

2557 

4.57 201 918.57 

9. โครงการความรูนอกตํารา 11 กุมภาพันธ 2557 4.62 70 315.70 

 

รวม  1,842 7,872.78 

 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

   = ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

   =   7,872.78/1,842 

 คะแนนท่ีได =  4.27  คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไหร  ถือวาไดคะแนนเทานั้น 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้

ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 4.56 4.20 7,872.78 4.27 4.56 4.20 4.27 4.30 ไมบรรล ุ 4.50 

1,842 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 แบบรายงานผลการจัดโครงการ  

กิจกรรมท่ี 1 โครงการฝกอบรมอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป เรื่อง 

Operating systems & Internet วัน ศุกรท่ี 5 กรกฎาคม  2556     

กิจกรรมท่ี 2 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน:  ณ หองสมุดโรงเรียนประชาราษฎรบํารุง 

จังหวัดนครปฐม วันท่ี 30 กรกฎาคม  2556       

กิจกรรมท่ี 3 โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน: ณ หองสมุดโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จังหวัด

นครปฐม วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 

กิจกรรมท่ี 4  โครงการ Library Tour  เดือน กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2556 

กิจกรรมท่ี 5  โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X6 ครั้งท่ี  1  วันท่ี  9  กรกฎาคม  

2556 

กิจกรรมท่ี 6  โครงการแนะนําฐานขอมูล EndNote X6 ครั้งท่ี  2  วันท่ี  6 สิงหาคม  

2556 

กิจกรรมท่ี 7 โครงการหองสมุดพบผูใช วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 

กิจกรรมท่ี 8  โครงการหองสมุดพบผูใช วันท่ี 30  มกราคม 2557 

กิจกรรมท่ี 9  โครงการความรูนอกตํารา วันท่ี 11 มกราคม 2557 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

  5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป

ตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการเพ่ือทราบความตองการและ

ขอคิดเห็นของผูรับบริการ โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการการใหบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

และใหผูรับบริการกรอกแบบสํารวจในชวงเดือนกันยายน 2556 ซ่ึงเปนชวงท่ีนิสิตใชบริการหองสมุดมากท่ีสุด 

(2.1-1-1)  

 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.) 
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2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

หลังจากท่ีไดจัดทํารายงานการสํารวจความตองการของผูรับบริการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

เรียบรอยแลวไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2557  

วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.6 (2.2-2-1)  เพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดยไดกําหนดกิจกรรมบริการท่ีจะดําเนินการปรับปรุงแกไขท้ังสิ้น 

4 ดาน 9 บริการ ดังนี้  (2.2-2-2) 

1. ดานการบริการท่ีตองการเพ่ิมเติม 

- การใหบริการสแกนเอกสารและพิมพเอกสาร 

2. การใหบริการแหลงเรียนรูดวยตนเองท่ีตองการเพ่ิมเติม 

- หองฝกทักษะดานภาษา 

- หัวขอท่ีตองการใหสํานักหอสมุดฯ จัดฝกอบรม 

3. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

- โซฟาควรมีสีสัน จัดเปนมุมนั่งเลน จะทําใหนาอานหนังสือมากข้ึน 

- เครื่องคอมพิวเตอรในการใหบริการ (ชั้น 3) 

- เครื่องคอมพิวเตอรในการสืบคน (อาคาร 1 ชั้น 1-2, อาคาร 2 ชั้น 1-3) 

- ความสะอาด ควรมีถังขยะหลายจุด 

- ปายบอกประเภทสิ่งพิมพ 

4. ดานการประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธขาวสาร/กิจกรรม ไมคอยเปนท่ีรับรู หากไมเขาหองสมุดก็จะไมรู 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 

หลังจากท่ีไดกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ เรียบรอยแลวนั้น ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.4 

 (2.2-3-1)  
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 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

 หลังจากนั้นไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอ

การพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากการสํารวจความตองการ ภาคตน ป

การศึกษา 2556 (2.2-4-1)  

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5.00 5.00  4.00  5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1-1 แบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

2.2-2-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 

2557  วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.6 

2.2-2-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการบริการจากผลการสํารวจความตองการการใหบริการของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

2.2-3-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 

2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.4 

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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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-4-1 แบบประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงจากการสํารวจความตองการ ภาคตน ปการศึกษา 2556 
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ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

  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. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มุงหวังใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ

หนวยงาน เพ่ือรวมกันผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังเพ่ือ

เผยแพรผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของชุมชนท้ังภายในและภายนอก การ

ดําเนินการในประเด็นหลักของหนวยงานดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการแตงตั้งบุคลากรทุก

ประเภทท้ังสายบริหารและสายสนับสนุน อาทิเชน คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู เปนตน (2.3-2-1) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
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นอกจากนี้สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสิต และบุคลากรไดมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังเปนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมอันดี ท่ังท้ังองคกร ดังนี้ (2.3-2-2) 

 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมดานความจงรักภักดีตอระบอบพระมหากษัตริย 

- จัดนิทรรศการและจุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงสํานักหอสมุดฯ ไดจัดเปนประจํา

ทุกป  

- โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ทํ า ดี เ พ่ื อ พ อ  จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห นิ สิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนและบุคคลภายนอก เขารวมสวดมนต ปฏิบัติธรรม ฟงธรรม

เทศนา จํานวน 9 ครั้ง ในชวงเทศกาลเขาพรรษา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมดานทํานุบํารุงพุทธศาสนาและทํานุบํารุงประเพณีอันดีงาม 

ของไทย 

- กิจกรรมแหเทียนพรรษา สํานักหอสมุดฯ รวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน โดยบุคลากรรวมแห

เทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดหลักเมตร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเขาพรรษา 

- โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ทํ า ดี เ พ่ื อ พ อ  จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห นิ สิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรวมสวดมนต ปฏิบัติธรรม ฟงธรรมเทศนา จํานวน 9 ครั้ง 

ในชวงเทศกาลเขาพรรษา เพ่ือใหนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกไดรวมกันทําความดีเปนสิริมงคลใหกับ

ตนเองในชวงเทศกาลเขาพรรษา 

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รวมกันจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาของวัน

สงกรานต โดยจัดสถานท่ีสําหรับสรงน้ําพระพุทธ จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูอาวุโส 

- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยรวมกันจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาของวัน

ลอยกระทง 

 

 2. มีส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

สุนทรีย 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

โดยเฉพาะดานความปลอดภัย ความสะอาดของอาคารสถานท่ี รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายใน

และภายนอกใหมีความสวยงาม โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ดานความปลอดภัย  (2.3-2-1) 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน ดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของสํานัก 

- ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพ่ิมเติม จากเดิม จํานวน 16 จุด เพ่ิมเติม จํานวน 8 จุด     

- มีระบบประตูอัตโนมัติปองกันหนังสือหาย  

- จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง  
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- ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

- อาคาร 2 ซ่ึงเปนอาคาร 3 ชั้น มีการติดตั้งประตูและบันไดหนีไฟ  

ดานสุขอนามัย  (2.3-2-2) 

- มีบริการหองสุขาท่ีถูกสุขอนามัย โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบทําความสะอาด ท้ัง 2 อาคาร 

เปนประจําทุกวัน  

- จัดใหมีน้ํายาลางมือท้ังภายในหองสุขา และทางเขา-ออกสํานักฯ  

- ดําเนินการกําจัดเชื้อราภายในท้ัง 2 อาคาร  

- มีการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เปนประจํา 

ดานการพัฒนาพ้ืนท่ี (2.3-2-3) 

- จัดทําโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีไดมาตรฐานใหกับบุคลากรเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

 -  ปรับแตงภูมิทัศนภายในเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยไดจัดโครงการ Welcome AEC ข้ึน 

โดยขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ 

 - การปรับปรุงหองประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 ใหมีความสวยงามยิ่งข้ึน  

 

 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหมีความ

สวยงามเปนธรรมชาติ และเปนมิตรกับวิ่งแวดลอม ตามนโยบาย Green Campus ของวิทยาเขตฯ โดย

บุคลากรไดรวมกันปลูกหญาบริเวณดานหนา/ดานขาง สํานัก พรอมท้ังจัดหาท่ีนั่งในสวนบริเวณดานขาง

เพ่ิมเติม เพ่ือใหนิสิตสามารถพักผอนหยอนใจไปกับธรรมชาติ และการนําน้ําจากบอบัดมาใชในการรดน้ําสนาม

หญา เพ่ือลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา (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  (2.3-1-2) 
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5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรแนิสิตในประเด็น 1-4 ซ่ึงผล

การประเมินพบวา บุคลากรและนิสิต มีความพึงพอใจ อยูท่ีระดับ 3.98   หากพิจารณารายขอมีผลการ

ประเมินดังนี้ (2.3-5-1) 

 

รายการ ผลการประเมิน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 3.86 

2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

4.08 

3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

3.97 

4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

4.02 

คาเฉล่ียรวม 3.98 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.3-1-2 รายงานโครงการ / กิจกรรม และประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.3-2-1 เอกสาร และ ประมวลภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของดานความปลอดภัย   

2.3-2-2 เอกสาร และ ประมวลภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของดานสุขอนามัย 

2.3-2-3 เอกสาร และ ประมวลภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของดานการพัฒนาพ้ืนท่ี 

2.3-3-1 ประมวลภาพกิจกรรมในการพัฒนาพ้ืนท่ีดานหนา-ดานขางอาคารสํานักหอสมุดฯ 

2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอการพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2556 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการ

จัดการ โดยไดดําเนินการในดานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของดวยดีเสมอมา   ไมวาจะเปนดานการพัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร สํานัก ไดผลักดันใหทุกหนวยงานภายในเห็น

ความสําคัญในเรื่องตาง ๆ และไดมีการพัฒนาระบบการดําเนินงานใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดอยาง

ตอเนื่องมาโดยตลอด  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

   ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน และ

ผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

   ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏบิัติงานทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอย

ละ 

100 100 28 100 28 100 5.00 5.00 

28 28 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

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. 2556  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน   7  ขอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมี 

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบขอบังคับภายใตอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําสํานัก ท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน   พ.ศ. 2543    รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยฯ    กําหนดอยางครบถวน 

(3.1-1-1) และมีการประเมินตนเองตามหนาท่ีท่ีกําหนดตามรายละเอียดดังรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา  2556 ซ่ึงคะแนนเต็ม 3 มีผล

การประเมินโดยภาพรวมเทากับ  2.86  อยูในระดับมาก  (3.1-1-2) และรายงานตอสาธารณชนทาง  website 

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (3.1-1-3) 

 

2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป พ.ศ.  

2556   (3.1-2-1)      ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ    พ.ศ.   2554 - 2559  

(3.1-2-2) และรวมกัน พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน กําหนดประเด็นยุทธศาสตร  กลยุทธ และตัวชี้วัด  ในรอบป 

พ.ศ. 2557 – 2560 เม่ือวันท่ี  15 มกราคม  2557  (3.1-2-3) พรอมท้ังเสนอผลการดําเนินงานและคา

เปาหมายตัวชี้วัดระดับกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ. 2556 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด กําแพงแสน รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ  เม่ือวันท่ี   28 มีนาคม  2557  (3.1-2-4), (3.1-2-5) 

ท้ังมีระบบและกลไกการถายทอด วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2557 

– 2560 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไปยังบุคลากรทุกระดับทราบ ท้ังยังให

บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการจัดสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557  (3.1-2-6) และมีการติดตามผล

การดําเนินงานจากการบริหารสารสนเทศจากระบบฐานขอมูลดานตางๆ ท่ีมีอยูในหนวยงาน และท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเปนฐานสําหรับการปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก 

ฐานขอมูลทางการเงิน (3.1-2-7) ฐานขอมูล  Millennium ซ่ึงเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานและใหบริการท่ี 
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ใชรวมกับสํานักหอสมุด บางเขน โดยสามารถรายงานผลการดําเนินงานทางดานการใหบริการยืม - คืน 

สิ่งพิมพ  ดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในสํานักหอสมุด กําแพงแสน (3.1-2-8)  ตลอดจนมีการ

รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 (3.1-2-5) 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

ผูบริหารมีการกํากับติดตาม  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ให

ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน เม่ือวันท่ี  

15  กรกฎาคม  2556  (3.1-3-1) พรอมท้ังมีการทบทวนเปาหมาย โดยมีการปรับแผนการดําเนินงาน ใน

ปงบประมาณ   2556   และนําขอเสนอแนะไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

(3.1-3-2)  

  

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังหนวยงาน อยางนอย 2 

ครั้งตอปการศึกษา 

ผูบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากร โดยมีการประชุมบุคลากรในการจัดสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี  25  

ธันวาคม 2556 โดยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขรวมกัน ท้ังมี

การบรรยายเรื่อง  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และในวันท่ี   2  พฤษภาคม  2557  มีการถายทอด 

นโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ในรอบ 4 ปใหบุคลากรรับทราบ เพ่ือนําไปสูความเขาใจท่ีตรงกันอันจะทําใหได

ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง (3.1-4-1), (3.1-2-6) ตลอดจน

สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยใหอํานาจในการตัดสินใจ แกบุคลากรอยางเหมาะสม

เพ่ือปรับลดข้ันตอน กระบวนการบริหาร และมอบอํานาจการตัดสินใจโดยการแตงตั้งหนาฝายตางๆ (3.1-4-2)  

แตงตั้งผูชวยผูอํานวยการ (3.1-4-3) และคณะกรรมการบริหารสํานักฯ (3.1-4-4) ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจตอบุคลากรโดยมอบรางวัลคุณภาพ และรางวัลบุคลากรดีเดนใหกับบุคลากรใน

โครงการสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557  (3.1-2-6)  
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5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน ตามศักยภาพ 

ผูบริหารมีการถายทอดความรู ใหกับบุคลากรเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค เต็มศักยภาพ 

โดยบรรยายใหความรูเรื่อง ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ใหกับบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

รับทราบและเขาใจความหมาย โดยใหตระหนักถึงในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม หนาท่ี

ท่ีตนเองรับผิดชอบ เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2556 (3.1-4-1) ตลอดจนใหความสําคัญการนําหลักการการ

จัดการความรูมาใช เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดประสบการณโดยสนับสนุนใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงานเม่ือวันท่ี  27  กันยายน  2556  เรื่องการเตรียมตัว

เลมหนังสือและวารสาร เม่ือวันท่ี  3  เมษายน  2557 และเรื่องบริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช เม่ือวันท่ี 26 

มิถุนายน  2556 (3.1-5-1) 

 

 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวน   

ไดสวนเสีย 

ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเครื่องมือในการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน 

ของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 

1.หลักประสิทธิผล มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556  

โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ท่ีรับผิดชอบ  39 โครงการ พรอมท้ังมีการ

ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 (3.1-2-5) 

2.หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธท่ีครอบคลุมพันธกิจ (3.1-2-2) และบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมใหองคกร สามารถใชทรัพยากรท้ังตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชนการพัฒนาการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการแจงหนังสือไปยังอาจารยท่ีสั่งซ้ือ และตอบขอบคุณผูบริจาคหนังสือและ

สิ่งพิมพ ผานระบบอิเล็กทรอนิคส (e-mail)  เพ่ือลดระยะเวลา แทนการสงเอกสาร (3.1-6-1) 

3.หลักการตอบสนอง คือการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในปการศึกษา  2556  ไดจัดโครงการเปดหองสมุดสูชุมชนซ่ึงมี 
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วัตถุประสงค เพ่ือเปนการพัฒนาและสรางความเข็มแข็งใหกับโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

วิทยาเขตกําแพงแสน โดยจัดหองสมุด และถายทอดองคความรู  ณ โรงเรียนประชาราษฏบํารุง เม่ือวันท่ี  30   

กรกฎาคม  2556 และโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม  

2556 (3.1-6-2)  ตลอดจนใหบริการขอมูลขาวสารการใหบริการตางๆ และเอกสารเผยแพร วิธีการข้ันตอนการ

เขาใชงานการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด กําแพงแสนกําหนด ผานเว็บไซต สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน (3.1-6-3)  

4. หลักการรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลตอ

เปาหมายท่ีกําหนด    ดังรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2556   ตามองคประกอบท้ัง 6 ดาน 

(3.1-6-4)    มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม    ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ   2556 

(3.1-2-1) รวมท้ังรายงานผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2556 (3.1-2-5) มีการบริหารงบประมาณโดยการรายงานสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานดาน

การเงิน (3.1-6-5)  และการบริหารพัสดุ (3.1-6-6) 

5.หลักความโปรงใส คือ การบริหารงานมีกระบวนการท่ีเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 

สามารถชี้แจงได เม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทางดานงบประมาณ โดยมีการรายงานทาง

การเงินวิเคราะหสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี   28  มีนาคม  2557 (3.1-2-4)  มีการรายงานทางการเงินใหมหาวิทยาลัย

รับทราบและตรวจสอบยืนยันความถูกตองของการ ใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  (3.1-6-7)    มีการ

ตรวจสอบทางการเงินและบัญชี (3.1-6-8) และดานการบริหารพัสดุมีการประกาศ ตามกระบวนการท่ีสามารถ

ตรวจสอบได โดยประกาศใหสาธารณะชนรับทราบผานทาง web site ของกรมบัญชีกลาง : ระบบการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ (3.1-6-9)  

6.หลักการมีสวนรวม คือกระบวนการท่ีบุคลากร ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

มีโอกาส ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวของ  รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา โดยเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-6-10)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

(3.1-6-11)  มีการประเมินภาวะผูนําของบุคลากรทุกระดับ  (3.1-6-12) มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการจากภายนอก(3.1-6-13)  มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (3.1-2-4) มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ (3.1-6-14) ตลอดจนมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม 

2556 ใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  (3.1-6-15) 
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7.หลักการกระจายอํานาจ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจแกภาค

ประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร การมอบอํานาจ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ

ดําเนินการใหบุคลากร โดยมุงเนนสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลผลิตภาพเพ่ือการดําเนินงานท่ีดีโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

 -  จัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลบริเวณรอบอาคารและทรัพยสินของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน (3.1-6-16) 

- จัดจางเหมาบริษัทบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

(3.1-6-17) 

- จัดจางเหมาบริษัทรักษาความสะอาด อาคารสํานักหอสมุด กําแพงแสน (3.1-6-18) 

- แตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ (3.1-4-2) 

- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.1-4-4) 

- แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายและ บริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด  

กําแพงแสน (3.1-6-19) 

8. หลักนิติธรรม คือการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ มีการให 

ความเสมอภาค เทาเทียม และเปนธรรมกับทุกฝาย ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได

สวนเสีย โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการบริหารถือปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและตาม

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในกรณีท่ีบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ทําผิดวินัย

และมีคําสั่งลงโทษทางวินัย บุคลากรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยได โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัย ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางจรรณยาบรรณของ

บุคลากร ตามข้ันตอนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรมใหกับบุคลากรของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน อยางชัดเจน เชน 

 -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนังานมหา

วิทยาลัย พ.ศ. 2553 

 -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 

2552 

 -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 (3.1-6-20) 
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 9.หลักความเสมอภาค คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี

การแบงแยกชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม การศึกษา เชนการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน (3.1-6-21) และการใหบริการเขาใชหองสมุด โดยไม

เลือกวาจะเปนนิสิต บุคลากร นักเรียน บุคคลท่ัวไป หรือคนพิการ (3.1-6-22) 

10.หลักมุงเนนฉันทามติ คือการหาขอตกลงท่ัวไปภายใตกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชน และเสีย

ประโยชนโดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นสําคัญ โดย

ฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดกําแพงแสน และมีมติเห็นชอบรวมกันในการพิจารณา ทบทวน โครงการในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2557  และพิจารณาปรับเพ่ิมโครงการท่ีผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน แถลง

นโยบาย วิสัยทัศน ตอคณะกรรมการติดตามฯ พรอมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ (3.1-6-14) 

  ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี

เก่ียวของในการดําเนินงานโดยนิสิตประเมินความพึงพอใจตอสํานักหอสมุด  กําแพงแสน    ปการศึกษา 2556 

( หองสมุด แหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใชงาน : สกอ.2.5 )  (3.1-6-11) 

  ผูบริหารมีการจัดทํารายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2556 และรายงานทางการเงินโดยวิเคราะหสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2556 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี   28  มีนาคม  2557 

(3.1-2-4)   

 

7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหาร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

   คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานักฯโดยพิจารณาจากการ

รายงานผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนในรอบปท่ี 4 ( 23 สิงหาคม 2555 – 22 

สิงหาคม 2556 ) ท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักฯ ครั้งท่ี 1 / 2557 เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม  2557  วาระสืบเนื่อง  เรื่องรายงานสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบ 4  ป ประเด็น ผลการประเมิน

การปฏิบัติงานผูบริหารดวยระบบออนไลนจากบุคลากร ผลการประเมินได 3.10 จากคะแนนเต็ม 5  อยูใน 
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ระดับพอใช  (3.1-2-4) และผูบริหารไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําฯไปปรับปรุงโดยกําหนดให

จัดโครงการสัมมาทิฐิข้ึน เม่ือวันท่ี  2  พฤษภาคม  2557 โดยมีการถายทอด นโยบาย วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2557 เพ่ือใหบุคลากรเขาใจเปาหมายท่ีตรงกัน 

และพัฒนาหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน (3.1-2-6) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5.00 4.00  5.00  7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. 2543 

3.1-1-2 รายงานประเมินตนเองคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2556 

3.1-1-3 เว็บไซต สํานักหอสมุด กําแพงแสน ( http://www.lib.kps.ku.ac.th ) (ในสวนของการ

รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจํา) 

3.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556   

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 ชื่อเอกสาร 

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

3.1-2-3 รายงานการประชุมการการทบทวนวิสัยทัศน  แผนยุทธศาสตร  สํานักหอสมุด 

กําแพงแสนวันท่ี  15  ม.ค. 2557 วาระสืบเนื่อง  ขอ 2.1  

3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 28 มีนาคม  

2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.2  

3.1-2-5 รายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2556 

3.1-2-6 รายงานผลการจัดโครงการสัมมาทิฐิ วันท่ี 2 พ.ค. 2557 

3.1-2-7 รายงานขอมูลทางการเงิน 

3.1-2-8 รายงานขอมูลการใหบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผาน

ระบบ Millennium 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ครั้งท่ี 5/2556  

วันท่ี 15 ก.ค. 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.4 

3.1-3-2 รายงานการประชุมวาระพิเศษ สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

วันท่ี 17 ต.ค. 2556 

3.1-4-1 รายงานผลการจัดโครงการสัมมาทิฐิ   วันท่ี  25  ธ.ค. 2556 

3.1-4-2 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ   

3.1-4-3 คําสั่งแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-4-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน    

3.1-5-1 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงานและ

การเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร 

3.1-6-1 หลักฐานการตอบรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับการเอ้ือเฟอ และการแจงหนังสือท่ี

อาจารยสั่งซ้ือผานระบบอีเล็กทรอนิกส 

3.1-6-2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการเปดหองสมุดสูชุมชน วันท่ี 30 ก.ค. และวันท่ี 21 ส.ค. 

2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-3 เวบไซด สํานักหอสมุด กําแพงแสน ( www.lib.kps.ku.ac.th ) (ในสวนของการแนะนํา

บริการตาง ๆ และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร) 

3.1-6-4 รายงานประเมินตนเองสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา  2556 

3.1-6-5 รายงานวเิคราะหสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 

3.1-6-6 รายงานพัสดุประจําป พ.ศ. 2556 

3.1-6-7 รายงานเงินรายไดประจําเดือนเสนอกองคลังพรอมยืนยันยอดเงินคงเหลือ 

3.1-6-8 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายในหนวยงาน, รายงานการตรวจสอบการเงินประจําป 

3.1-6-9 เว็บไซต กรมบัญชีกลาง: ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.1-6-10 คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-11 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสํานักหอสมุด กําแพงแสน ภาคปลายป

การศึกษา 2556 

3.1-6-12 รายงานสรุปผลการประเมินภาวะผูนํา 

3.1-6-13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน สํานักหอสมุดฯ 

3.1-6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ

วันท่ี 27 มกราคม 2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.1 

3.1-6-15 รายงานผลการจัดโครงการสัมมาทิฐิ   เม่ือวัน  26  ส.ค.  2556 

3.1-6-16 สัญญาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย 

3.1-6-17 สัญญาจางบริษัทบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

3.1-6-18 สัญญาจางบริษัทรักษาความสะอาด 

3.1-6-19 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน และบริหารความเสี่ยง 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.1-6-20 เว็บไซตกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : www.gad.ku.ac.th 

3.1-6-21 ประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางาน 

3.1-6-22 เว็บไซตสํานักหอสมุด กําแพงแสน เก่ียวกับการรายงานสถิติการเขาใชบริการบุคคล

ภายในและภายนอก : www.lib.kps.ku.ac.th 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

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 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พรอมท้ังสรางและสั่งสมองคความรูเพ่ือใหหนวยงานกาวสูสังคม

แหงการเรียนรู  ตามกลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกรภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผน

ยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2554-2559  โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานซ่ึง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาและจัดเก็บใหเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

สามารถเขาถึงความรูและนําไปพัฒนาตนเองใหเปนผูรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   โดยมีผลการ

ดําเนินการตามเกณฑการประเมิน 5 ขอ ดังนี้ 

1.มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน   

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาหนวยงานมุงไปสูองคกรแหงการเรียนรู  ตามคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู สํานักหอสมุด กําแพงแสน คําสั่งท่ี 14/2556 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู (KM) ประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556  

(3. 2-1-1) ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ หัวหนาฝาย ของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน เปนท่ีปรึกษาและมีผูแทนบุคลากรของฝายตางๆเปนคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการจัดการ

ความรู มีหนาท่ี ดําเนินการวางแผน จัดกิจกรรม ติดตามสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการ

ความรูตอผูบริหารสํานักหอสมุด และไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู  ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 10 

มิถุนายน 2556 และ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557  (3.2-1-2)  เพ่ือกําหนดประเด็นความรูในการ

จัดการความรูตามแนวทางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศึกษาเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกร 

(3.2-1-3)  ซ่ึงในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน กําหนดประเด็นความรูท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาตอยอดองคความรู อันจะสงผลเปน “องคกรแหงการเรียนรู” จึงได

กําหนดประเด็นในการจัดการความรู 3 ประเด็น คือ 1) การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน 2) การ

เตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร 3) บริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช (3.2-1-4)   
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2.กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน อยางชัดเจน ในแผน ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ดังนี้ (3.2-1-4) 

ประเด็นท่ี 1  การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน กลุมเปาหมายในการพัฒนาความรูและ

ทักษะ คือ เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและบุคลากรผูท่ีเก่ียวของกับระบบปรับอากาศ  

ประเด็นท่ี 2  การเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ คือ  

ผูปฏิบัติงานหองสมุด และบรรณารักษ  

ประเด็นท่ี 3 บริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช  กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ คือ  

ผูปฏิบัติงานหองสมุด และบรรณารักษ  

 

3.มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการตามแผนโดยมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากร จากผูมีทักษะและผูมีประสบการณ เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายตามประเด็นความรูท่ีกําหนด  ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1  การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน 

 มีกิจกรรมแบงปนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรงเพ่ือ

คนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงานและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายตามประเด็นความรู ดังนี้   (3.2-3-1), (3.2-3-2) 

 มีวิธีการรวบรวมประเด็นความรูจากผูมีประสบการณ 3 แหง ดังนี้  

- รวบรวมประเด็นความรูโดยเชิญบุคลากรภายนอก จากบริษัท เคอรรี่เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ท่ีมี

ความรูความชํานาญดานระบบปรับอากาศ มาถายทอดความรู ประสบการณ เคล็ดลับข้ันตอน

กอนเปด-ปดระบบปรับอากาศใหกับผูดูแลระบบปรับอากาศสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

รับทราบพรอมท้ังมีการบันทึกประเด็นความรูไว  
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-  รวบรวมประเด็นความรูโดยศึกษาดูงานท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีการใช

ระบบปรับอากาศท่ีคลายกัน พรอมท้ังสัมภาษณผูดูแลระบบและบันทึกถอนประเด็นความรูเก็บ

ไว  

- รวบรวมประเด็นความรูโดยศึกษาดูงานท่ี บริษัท เอกชัย-ดิสทริบิวชั่น จํากัด สาขา นครปฐม ซ่ึงมี

การใชระบบปรับอากาศขนาดใหญคลายกัน พรอมท้ังสัมภาษณผูดูแลระบบและบันทึกประเด็น

ความรูเก็บไว  

- กระบวนการข้ันตอนการจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน โดยนํามาถายทอดความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 ใหกับบุคลากรผูท่ี

เก่ียวของกับการทํางานของระบบปรับอากาศ  คือ บุคลากรผูท่ีมีหนาท่ีเปด-ปด และสังเกต การ

ทํางานของระบบปรับอากาศเพ่ือใหทราบข้ันตอนท่ีถูกตอง  

- จากนั้นจึงดําเนินการนําประเด็นความรูท่ีบันทึกไวท้ัง 3 แหง ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีนํามาสรุปเปน

กระบวนการข้ันตอนการใชงานท่ีเหมาะสมกับระบบปรับอากาศของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

ประเด็นท่ี 2  การเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร 

 บรรณารักษฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เปนผูท่ีมีหนาท่ีหลักในการรวบรวมองค

ความรูและเจาหนาท่ีผูท่ีรับผิดชอบงานจัดเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร  โดยไดรวบรวมขอมูลท่ีผิดพลาด

จากการปฏิบัติงานในการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร  มาพูดคุยเพ่ือหาขอสรุปและตกลงเปนมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานรวมกัน บรรณารักษไดนําองคความรูท่ีรวบรวมไดมาสกัดความรูและรวบรวมอีกครั้ง 

 บรรณารักษนําองคความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรสูกลุมเปาหมายคือผูท่ีปฏิบัติงาน

จัดเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร  ในวันท่ี 3 เมษายน 2557 โดย นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป ได

จัดการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของและผูสนใจในการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร  โดยมีผูเขารวมท้ังหมด 9 

คน ไดพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และดูตัวอยางขอผิดพลาดในการเตรียมตัวเลมหนังสือและ

วารสาร  และหาขอตกลงใหเปนมาตรฐานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานดานนี้ และบรรณารักษ ไดตรวจสอบองค

ความรูอีกครั้ง และรวบรวมขอมูล พรอมออกแบบการจัดทําคูมือการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมตัวเลม

หนังสือและวารสาร   (3.2-3-3), (3.2-3-4) 
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 ประเด็นท่ี 3  บริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช   

 บุคลากรฝายบริการไดประชุมรวมกันเพ่ือรวบรวมความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริการยืม-คืน 

สิ่งพิมพ 

บรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุดของฝายบริการ ตรวจสอบความถูกตองขององคความรูท่ีไดจาก

การรวบรวม และนํามารวมกันสกัดความรูท่ีเก่ียวกับการใหบริการตางๆ ของการใหยืม-คืน สิ่งพิมพท่ีเคานเตอร

ยืม – คืน  และทําการตรวจสอบความถูกตองขององคความรู ท่ีได อีกครั้งในการประชุมฝายบริการ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 

บรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุดนําองคความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูสูกลุมเปาหมายคือผูท่ี

ปฏิบัติงานบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ โดยไดจัดกิจกรรมบริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช  ภายใตโครงการการ

จัดการความรู (KM) สําหรับผูท่ีเก่ียวของกับงานบริการยืม – คืน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใหบริการ

ยืมคืน และสามารถนําไปปฏิบัติงานยืม-คืนไดเม่ือไดรับมอบหมาย วิทยากรโดยนางสาวดารุณี  วงษศรีทรา  

เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  (3.2-3-

5), (3.2-3-6) 

 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการสังเคราะหและรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 

1 ท่ีมีอยูในตัวบุคคลท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีนํามาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรเปนลายลักษณ

อักษร จัดทําเปนคูมือและเอกสารข้ันตอนของแตละประเด็นความรู (3.2-3-1), (3.2-3-3), (3.2-3-5) พรอมท้ัง

นําเผยแพรบนเว็บไซด ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เพ่ือใหผูท่ีตองการเรียนรูสามารถเขาถึงขอมูลนั้นและ

นําไปใชงานไดจริง  จาก 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 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยนําไปใชในแตละ

ประเด็นดังนี้ 

http://www.lib.kps.ku.ac.th/
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ประเด็นท่ี 1 การจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน  

 บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเปด-ปด ระบบปรับอากาศ 

สามารถนําความรูท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีเผยแพรในรูปเอกสารและเว็บไซดตาง ๆ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสอบถามปญหาและอุปสรรคในกระบวนการข้ันตอนการทํางานของ

ระบบปรับอากาศ เพ่ือติดตามการทํางานและสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงในปงบประมาณ 2557ได

สรุปผลความคุมคาของคาใชจายท่ีลดลง ของการทํางานและการจัดการความรูตามรูปแบบคูมือการทํางาน

ระบบปรับอากาศ โดยไดรายงานสรุปผลคาใชจายของการใชพลังงานไฟฟาเปรียบเทียบเสนอผูบริหาร ตามท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557  (3.2-5-1) 

 ประเด็นท่ี 2 การเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร 

 เจาหนาท่ีผูท่ีรับผิดชอบในการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสารนําวิธีการ การเตรียมตัวเลมหนังสือ

และวารสารไปใชจริงแลวหลังจากนั้น บรรณารักษมีการติดตามตรวจสอบการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร

ของผูปฏิบัติงาน เพ่ือทดสอบความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนตาง ๆ ท่ีถูกตอง ในการเตรียมตัวเลม  ถาผูปฏิบัติงาน

ยังพบปญหา บรรณารักษผูเปรียบเสมือนเปนพ่ีเลี้ยงจะใหคําแนะนําท่ีถูกตอง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (3.2-5-2) 

 ประเด็นท่ี 3 บริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช   

บรรณารักษไดจัดทําแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายคือผูปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ท่ีนําความรูไปใช 

ผลของกลุมเปาหมายท่ีนําองคความรูไปใช  ไดนํามาวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยปรากฏวา ผูเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูมีการนําองคความรูไปใชงานจริง  หลัง เขารวมกิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43   

(3.2-5-3) 
 

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 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 ขอ  4 ขอ  5 ขอ 5.00 4.00  5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะการการจัดการความรู สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู สาํนักหอสมุด กําแพงแสน 

-คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 และ คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  

3.2-1-3 แผนยุทธศาสตร สาํนักหอสมุด กําแพงแสน ป พ.ศ.2554-2559 

3.2-1-4           แผนการจัดการความรู เร่ืองการจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน 

แผนการจัดการความรู เร่ืองการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสาร 

แผนการจัดการความรู เร่ืองบริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใช 

3.2-3-1 องคความรูเร่ืองการจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงานของฝายบริหารและธุรการ    

3.2-3-2 กระบวนการข้ันตอนการจัดการความรูของฝายบริหารและธุรการ    

3.2-3-3 องคความรูเร่ืองการเตรียมตัวเลมหนังสือและวารสารของฝายพฒันาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

3.2-3-4 กระบวนการข้ันตอนการจัดการความรูของฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

3.2-3-5 องคความรูเร่ืองบริการยืมคืนอยางไรใหถูกใจผูใชของฝายบริการ 

3.2-3-6 กระบวนการข้ันตอนการจัดการความรูของฝายบริการ 

3.2-4-1 เว็บไซด สาํนักหอสมุด กําแพงแสน www.lib.kps.ku.ac.th 

3.2-5-1 รายงานสรุปการใชคาพลงังานไฟฟา เปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2556-2557 

3.2-5-2 

 

สรุปผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการการจัดการความรู ฝายพัฒนาและ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

3.2-5-3 สรุปผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการจัดการความรู ฝายบริการ       

 

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


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

 

 

 

255255255666       
 

º··Õè 2 : Ë¹ŒÒ 80 

 

 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา พ.ศ. 2556 

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 และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไป

ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้  

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงตาม

คําสั่งสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผู อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนเปนประธาน

คณะกรรมการ ผูชวยผูอํานวยการฝายตาง ๆ หัวหนาสํานักสํานักงานเลขานุการ และหัวหนาฝาย รวมไปถึง

ผูแทนของแตละฝาย เขารวมเปนคณะกรรมการ จํานวนท้ังสิ้น 16 คน โดยมีการกําหนดหนาท่ีของ

คณะกรรมการดังนี้  

1. กําหนดแนวทางและแผนงานดานประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

2. ดําเนินการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพท้ังในระดับฝาย และระดับสํานัก 

3. จัดทํารายงานประเมินตนเอง ท้ังในระดับฝายและระดับสํานัก 

4. สรุปผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนตอไป 

5. กํากับดูแลใหหนวยงานในสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

และแนวทางการบริการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. กําเนินการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามขอ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังกําหนด

แนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  



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

 

 

 

255255255666       
 

º··Õè 2 : Ë¹ŒÒ 82 

 

 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  (3.3-1-1)  

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน  

 เนื่องจากในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เดือน

ตุลาคม 2556) เปนชวงระหวางการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

ไดแจงใหแตละฝายงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน วิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบหรือสราง

ความเสียหายกับหนวยงาน ตามภารกิจของแตละฝาย ฝายละ 1 เรื่อง โดยจัดทําตามแบบฟอรม R-ERM.F.1 

และ R-ERM.F. 2 และการรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอรม ปย.1 พรอมท้ังไดจัดสงแผนบริหาร

ความเสี่ยงไปใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.212/2117 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556  

  ซ่ึงฝายตาง ๆ ไดพิจารณา ระบุความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และไดกําหนดความเสี่ยง

จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

ดําเนินการเรื่อง การสํารวจวารสาร เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

โดยมีการระบุความเสี่ยงจํานวน 7 ความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง จํานวน 7 ปจจัย   

ฝายบริการ 

ดําเนินการเรื่อง การจัดการหนังสือคางสงและสูญหาย เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

 โดยมีการระบุความเสี่ยง จํานวน 5 ความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง จํานวน 8 ปจจัย   

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

ดําเนินการเรื่อง การพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส  

โดยมีการระบุความเสี่ยง จํานวน 6 ความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง จํานวน 10 ปจจัย   

ฝายบริหารและธุรการ 

ดําเนินการเรื่อง การเกิดเชื้อราในหนวยงาน เปนความเสี่ยงดานสุขภาพของบุคลากร 

โดยมีการระบุความเสี่ยง จํานวน 5 ความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง จํานวน 5 ปจจัย   

 (3.3-2-1)   
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 สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา สํานักหอสมุดฯ ไดกําหนดความเสี่ยงจํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

 1) ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการ เรื่อง “การจัดการวิทยานิพนธฉบับซํ้า”  

 2) ฝายบริการ ดําเนินการเรื่อง “การใหบริการยืม- คืนระหวางเครือขายใชงานไมได”  

 3) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ดําเนินการเรื่อง “การพัฒนาปญหาพิเศษ

อิเล็กทรอนิกส”  

 4) ฝายบริหารและธุรการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบปรับอากาศภายในหนวยงาน” 

 ซ่ึงการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุดฯ ไดติดตาม

ผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม R-ERM.F. 3 จํานวน 2 ครั้ง ตามบันทึก

ขอความท่ี ศธ. 0513.212/1181 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556 และบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.212/2014 ลง

วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 ตามลําดับ 

 

   3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหใน

ขอ 1  

   ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝายงาน ในสังกัดสํานักหอสมุด

ฯ  ได ดํ า เ นิ น กา รต าม ข้ันตอนและวิ ธี ก า รต าม คู มื อก า รบ ริ ห า ร คว าม เ สี่ ย ง ท่ั ว ท้ั ง อ งค ก รขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3.3-3-1) โดยดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเริ่มตนดวย  

   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 

   ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําแพงแสน นั้น ฝายงาน ในสังกัด ไดนําความ

เสี่ยงท่ีมีระดับสูงมาก และหรือ สูงมาประเมินมาตรการการควบคุม ตามแบบฟอรม KU-ERM 7 และ

ดําเนินการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ียังไมมีการจัดการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาแลวเสร็จในแผน

บริหารความเสี่ยง เปนประจําทุกป  
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 ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1)  เรื่อง การสํารวจวารสาร เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน โดยมีความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู 7 ความ

เสี่ยง มีวิธีการในการจัดการความเสี่ยง 8 วิธีการ 

2) เรื่อง การจัดการหนังสือคางสงและสูญหาย เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน โดยมีความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู 5 ความเสี่ยง มีวิธีการในการจัดการความเสี่ยง 10 วิธีการ 

3) เรื่อง การพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส เปนความเสี่ยงใน

ดานทรัพยากร โดยมีความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู 6 ความเสี่ยง มีวิธีการในการจัดการความเสี่ยง 9 วิธีการ 

4) เรื่อง การเกิดเชื้อราในหนวยงาน เปนความเสี่ยงดานสุขภาพของบุคลากร โดยท่ีมีความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู 5 ความเสี่ยง มีวิธีการในการจัดการความเสี่ยง 5 วิธีการ (3.3-4-1) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดจัดทําแผนความเสี่ยงตามรายละเอียดท่ีกลาวในเกณฑมาตรฐาน ขอ 2

และไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนท่ีกําหนดไว (3.3-4-2)   

  

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 หากพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 2556 นั้น แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังอยูระหวางดําเนินการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 วาระเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.6  (3.3-5-1) แตยังไมไดใหฝายงานท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมของ

มหาวิทยาลัยฯ อยางเปนทางการ  

 สําหรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานนโยบายและแผน ไดติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใหผูเก่ียวของรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแบบฟอรม R-ERM F3 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 -  ครั้งท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดจัดสงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม

บันทึกขอความท่ี ศธ. 0513.212/1181 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556  

 - ครั้งท่ี 2 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 โดยเปนการติดตามทาง E-Mail แจงไปยังบุคลากรฝายตาง ๆ 

ท่ียังคงเหลือความเสี่ยงท่ียังไมไดจัดการ โดยไดจัดสงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 

0513.212/2014 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2556  (3.3-5-2)   
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 นอกจากนี้ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ไดนําผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 

เดือน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 

2556 ในวาระเรื่องสืบเนื่อง ขอ 3.1 (3.3-5-3)     

 และนําผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 ในวาระเรื่องสืบเนื่อง ขอ 3.2 (3.3-5-4)   

 จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้พบวา สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน มีความเสี่ยงท่ีตองดําเนินการ จํานวน 30 ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

จํานวน 45 มาตรการ โดยสามารถดําเนินการไดครบท้ัง 45 มาตรการ 

 

 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมกาประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 

2556 คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะ (3.3-5-3) และสํานักฯ ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาประกอบการ

จัดทําความเสี่ยงในรอบปงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

 1) การพิจารณาความเสี่ยงในหนวยงาน ควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบกับหนวยงานหรือตัว

ผูรับบริการและบุคลากรอยางแทจริง เชน ระบบน้ําประปา ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ท่ีมีอายุการใชงาน

นาน 

 2) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากเชื้อรา 

 3) สารสนเทศจะพัฒนาอยางไร (ผลการดําเนินงานไมมี) จะตองพัฒนาอยางไร 

 ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝายบริหารและธุรการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการเกิดเชื้อราภายในอาคาร  (3.3-4-1)   

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 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

3.3 6 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5.00 4.00 5.00  6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

3.3-2-1 ผลการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอรม 

R-ERM.F.1 และ R-ERM.F. 2 และการรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอรม 

ปย.1  

3.3-3-1 คูมือบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

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

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3.3-4-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2556 (KU-ERM F3) 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 

1/2557 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 ขอ 4.6  

3.3-5-2 เอกสารการติดตามการรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2556 

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 ในวาระเรื่องสืบเนื่อง ขอ 3.1 

3.3-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 วาระเรื่องสืบเนื่อง ขอ 3.2 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

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 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน  7 ขอ 

ดังนี้ 

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร (3.4-1-1)  ท่ีสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสนประจําปพ.ศ.2554-2559 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 2 

(3.4-1-2)  โดยมีการวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมดานตางๆของหนวยงานดังนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4   ระบบการพัฒนาบุคลากร 
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ดานบุคลากร  มีขอมูลอัตรากําลังในปจจุบัน แยกประเภท ตําแหนง และวิชาชีพ การเกษียณอายุ

ราชการ ตั้งแต ป พ.ศ. 2550-2560  อัตราการเขา-ออก ตั้งแต ปพ.ศ.2550-ปจจุบัน ขอมูลแสดงเสนทาง

ความกาวหนาตามสายงานของบุคลากรประเภทตางๆ รวมท้ังมีการสํารวจความตองการอัตรากําลังใน 5 ป

ขางหนา (พ.ศ.2555-2559) และไดเสนอขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2558-2561) เม่ือวันท่ี 28 

ตุลาคม 2556  (3.4-1-3) 

มีการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร (3.4-1-4) เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามท่ี

หนวยงานกําหนด และมีการจัดสงบุคลากรตามโครงการฝกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนมีการ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาบุคลากร เพ่ือปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานและของหนวยงาน (3.4-1-1) 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสท่ีกําหนด

ตามประกาศการรับสมัครของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามกรอบอัตรากําลังท่ีวางแผนไวเปนลายลักษณ

อักษรและประกาศใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปรับทราบตามเวลาท่ีกําหนด ของหนวยงาน (3.4-2-1) โดยอิง

ตามกฎ ระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3.4-2-2) มีการวิเคราะหและมอบหมายงาน  

(3.4-2-3) บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(3.4-2-4) ท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและเปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.4-2-5) มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาของตําแหนงและมีการวิเคราะห

ปริมาณการเขา-ออก ของบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาวางแผนอัตรากําลัง และมีการสงเสริม

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรูความสามารถในวิชาชีพท่ีเปนไปตามแผน อยางตอเนื่อง โดย

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีบุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 35 คน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการ

ฝกอบรม รวมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ตามสายงานตามวิชาชีพของตนเองและท่ีเก่ียวของ (3.4-2-6), 

(3.4-2-7) ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอ (3.4-2-8) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในวิชาชีพ  
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการทํางานท่ีเอ้ือตอการทํางาน

โดยจัดหองทํางานท่ีเปนสัดสวนและมีอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการทํางานไดสะดวก มีหองสําหรับพัก

รับประทานอาหารตลอดจนหองบริการอาหารวางสําหรับนิสิตและบุคลากรใหนั่งพักผอนหยอนใจ มีสถานท่ี

อํานวยความสะดวกในการจอดรถ (3.4-3-1) มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนโดยจัดกิจกรรมมอบโลหรางวัลและ

เปนเกียรติกับบุคลากร เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน (3.4-3-2) ท้ังมีการมอบรางวัลคุณภาพการศึกษา

สําหรับฝายท่ีไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.50 ข้ึนไป มีกิจกรรมสัมมาทิฐิท่ี

กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น รวมถึงสรางความเขาใจในเรื่องตางๆให

เกิดความเขาใจท่ีตรงกันและเห็นเปาหมายการดําเนินงานขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน (3.4-3-3) และ มี

กิจกรรมท่ีรวมมือรวมใจกันทํางานโดยจัดทํารถริ้วขบวนสงกรานตและการรวมกอพระเจดียทรายเขารวม

ประกวดในวันสงกรานตประจําป จัดงานเกษตรกําแพงแสนเขารวมกับทางวิทยาเขต (3.4-3-4)ท้ังใหบุคลากร

ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือเปนการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  (3.4-3-5)  ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากร

เขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย (3.4-3-6) และกิจกรรมการแขงขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน (3.4-3-7) 

 

 4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดแนวทางวิธีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรท่ีไดจากการ

พัฒนาและนําไปใชโดยกําหนดแบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนาและการไปพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรได

รายงานผลจากการไปเขารวมในหลักสูตรตางๆเพ่ือการเพ่ิมความรู ทักษะในการปฏิบัติงานเสนอตอหัวหนาฝาย

และผูอํานวยการสํานักหอสมุด รับทราบ (3.4-4-1) หลังจากไดรับการพัฒนาไดมีการติดตามบุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน โดย งานการเจาหนาท่ีฝายบริหารและธุรการ

จัดทําแบบติดตามใหหัวหนาฝายเปนผูติดตามและรายงานผลท่ีไดจากการพัฒนาตอผูบังคับบัญชา (3.4-4-2) 
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5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน สนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณท่ีบุคลากรควรรับรู

โดยผูอํานวยการไดมีการสื่อสารถายทอดจรรยาบรรณใหกับบุคลากรควรพึงมีไดรับทราบและถือปฏิบัติใน

โครงการสัมมาทิฐิ ครั้งท่ี 1/2556 ,ครั้งท่ี 2/2556 ,ครั้งท่ี 3/2556  (3.4-5-1) และนําขอมูลจรรยาบรรณบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เผยแพรข้ึนเว็บไซตของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

(3.4-5-2) 

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

(3.4-6-1) ตามท่ีกําหนดไวในแผนพรอมท้ังมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละ

กิจกรรมในแผน โดยสามารถดําเนินการตามบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และประเมินผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม มีคาความสําเร็จคิดเปนรอยละ 75  

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2555 ท่ีไดจาก

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงในการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และไดนําผลสรุปจากการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (3.4-6-1) มาปรับปรุงในแผนการพัฒนา

บุคลากรในปตอไปซ่ึงในแผนไดบรรจุเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษและการฝกอบรมบุคลากรผูเก่ียวของในเรื่อง

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (3.4-7-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 5 ขอ 5 ขอ  7 ขอ 4.00 4.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-1-1 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 

3.4-1-2 แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.4-1-3 ขอมูลอัตรากําลัง 

3.4-1-4 แบบสํารวจความตองการในการอบรม 

3.4-2-1 ประกาศรับสมัครงาน 

3.4-2-2 กฎ ระเบียบ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4-2-3 ใบบอกลักษณะงาน, ใบมอบหมายงาน 

3.4-2-4 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.4-2-5 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 

3.4-2-6 แผนพัฒนาบุคลากรประจําป  

3.4-2-7 รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 

3.4-2-8 บันทึกขอความการลาศึกษาตอของบุคลากร 

3.4-3-1 

 

รูปภาพแสดงสภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน 

 -ภาพฝายบริหารและธุรการ 

 -ภาพฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 -ภาพฝายบริการ 

 -ภาพฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  

 -ภาพหองอาหารและหองบริการอาหารวาง 

3.4-3-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ LIB AWARD 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-3-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมาทิฐิ วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 และวันท่ี 27 

สิงหาคม 2556 

3.4-3-4 ภาพกิจกรรมวันประเพณีสงกรานต,งานเกษตรกําแพงแสน 

3.4-3-5 เอกสารสงรายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2557 

3.4-3-6 เอกสารแจงบุคลากรเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย 

3.4-3-7 เอกสารการไปแขงขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน  

3.4-4-1 แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนาและการพัฒนาบุคลากร 

3.4-4-2 แบบประเมินผลติดตามการฝกอบรม สัมมนาและการพัฒนาบุคลากร 

3.4-5-1 แบบรายงานผลการจัดโครงการสัมมาทิฐิ ครั้งท่ี 1/2556, ครั้งท่ี 2/2556, ครั้งท่ี 3/2556 

3.4-5-2 เว็บไซตสํานักหอสมุด 

3.4-6-1 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

3.4-7-1 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 100 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีบุคลากรท้ังหมด จํานวน 36 คน ( มีบุคลากรจํานวน 

1 คน ท่ีมีอายุงานเพียง 3 เดือน เนื่องจากเขารับราชการเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557 ) แบงเปน หมวดแรงงาน 

ในตําแหนงพนักงานท่ัวไป พนักงานสถานท่ี และพนักงานขับรถยนต รวม 7 คน  

 ดังนั้น บุคลากรประจําของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจํานวน 28 คน  โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ไดสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามฝาย

งาน ดังนี้ 

ฝายงาน จํานวนผูไดรับการพัฒนาฯ (คน) 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 9 

ฝายบริการ 5 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 5 

ฝายบริหารและธุรการ 9 

รวม 28 

 

   รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ัง

ในประเทศหรือตางประเทศ 

    =   ( 28 X 100) / 28 

    =   รอยละ 100 

คะแนนท่ีได =    5  คะแนน 
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เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.5 92.45 92.73 28 100 5.00 5.00 5.00 รอยละ

100 

บรรลุ รอยละ 

100 28 

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 ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหตุ 

  2556 2557 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. 2556 

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 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 7 ขอ  ดังนี้  

 1.มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงบประมาณของหนวยงานแบบรวมศูนย ใหเกิดความคุมคา

และประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ.2554-2559 

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

งาน แบบมืออาชีพ และผลักดันการเติบโตแบบองคกรแหงการเรียนรูตามหลักการของการประกันคุณภาพ มี

การวางแผนและจัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเก้ือหนุนท่ีคํานึงถึงความคุมคาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ.2556 (4.1-1-2) พรอมท้ังมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีแสดงให

เห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของหนวยงาน (4.1.1-3) โดยมี

การแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรทางการเงินของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  (4.1-1-4) จากผลการ

ดําเนินงานรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 (4.1-1-5) และประเมินความตองการทรัพยากรท่ี

จะตองจัดหาจากปงบประมาณท่ีผานมา พรอมท้ังมีการสํารวจความตองการทรัพยากรในการดําเนินงานของ

ฝายตาง ๆ (4.1-1-6) มาเปนขอมูลในการวารแผนทางการเงิน โดยแหลงเงินท่ีไดรับมาจากเงินงบประมาณ เงิน

รายไดคาบํารุงหองสมุด เงินทุนสะสมของหนวยงานและเงินการจาการบริหารงานของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน และนําขอมูลท่ีไดมาจัดทํางบประมาณประจําปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีวินัยทางการเงิน 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมการบริหารดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 2.มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  ตรวจสอบได 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินโดยการแสวงหา

งบประมาณและแหลงทุนจากการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยูของหนวยงาน เชน ใหเชาพ้ืนท่ีฝกอบรมตาง ๆ   

การใหบริการหองสมุด มาสนับสนุน รวมท้ังไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และรายรับหลักของหนวยงานได

จากรายไดคาบํารุงการศึกษา (4.1-2-1) รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดในเครือและ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือลดตนทุนในการจัดซ้ือและรองรับการบริหารภารกิจ

ของหนวยงานในทุกดาน มีการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  (4.1-2-2), (4.1-2-3), (4.1-2-4) 

และไดรับความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (4.2-2-5) มีการจัดทําแผนการใชเงินโดยมีระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 (4.1-2-6) ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑการรับ-จายเงิน 

ประเภทรายรับ-รายจาย เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน  
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1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) เพ่ือใหการดําเนินงานสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีสภาพคลองใน

การหมุนเวียนเงินเพ่ือใชจายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-2-7) ใหผูบริหารทราบเปนปจจุบันทุกวัน 

มีการจัดทํางบพิสูจนยอดความถูกตองของเงินฝากธนาคารท้ังเงินรายไดและเงินฝากธนาคารทดรองจายของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสนประจําทุกเดือน  (4.1-2-8)  และจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากคลังเปนประจําทุก

เดือน (4.1-2-9) เพ่ือความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได  

 

   3.มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร 

   สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2556 ท้ังงบประมาณ

แผนดิน และงบประมาณเงินรายได ท่ีสอดคลองกับพันธกิจท่ีมุงพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ ดวย

เทคโนโลยีทันสมัย และจัดสรรงบประมาณใหโครงการในแผนปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป (4.1-1-2) ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจในฝายตาง ๆ  ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาทักษะ เพ่ิมพูนความรูตามความเหมาะสมในแตละวิชาชีพ โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและจัดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสม (4.1-3-1) ไดจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของฝายตาง ๆ (4.1-3-2) ซ่ึงการ

ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ชวยพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และใชเงินเปนไปตามแผนงบประมาณท่ีกําหนดไว (4.1-2-1) , (4.1-2-3) 

    4.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผนดิน (4.1-4-1) 

และเงินรายไดอยางเปนระบบครบถวนตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย งบดุล งบรายได-คาใชจาย รายงาน

เงินนอกงบประมาณคงเหลือ (4.1-4-2) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-2-7) เพ่ือนําเสนอผูบริหารเปน

ประจําทุกเดือน ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณแกคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน (4.1-4-3) และคณะกรรมการประจําสํานัก (4.1-4-4) ทุกครั้งท่ีมีการประชุม  

 

5.มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายรวมถึงสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่องในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ โดยนําผล

รายรับ-รายจายมาวิเคราะหการใชเงินไปตามแผนการใชเงิน (4.1-5-1) รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนการใชจาย

ประจําป (4.1-5-2) เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด รวมถึงมีการ 
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ติดตามแนวทางการใชจายงบประมาณคากระแสไฟฟาประจําป (4.1-5-3) ท้ังยังมีการจัดการความรู เรื่อง การ

จัดการระบบปรับอากาศภายใน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดคาใชจายในดานการใชพลังงาน

ไฟฟาจากการปรับเปลี่ยนตารางการทํางาน ของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (4.1-5-4)   

 

6.มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน (4.1-6-1) ได

เขาดําเนินการตรวจสอบการใชจายเงินรายไดในระบบ ERP ณ วันท่ี 19-20 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามารวมในการทําหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของการใชจายเงินใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (4.1-6-2) และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน รวมถึงคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (4.1-6-3) เจาหนาท่ีการเงินไดนําเงิน

รายไดประจําวันนําสง นําฝากงานคลังเปนประจําทุกวัน มีการควบคุมการติดตามการใชจายเงินโดยหัวหนา

สํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารงานการเงินการ

คลังภาครัฐ 

 

7.ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 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) มีการบริหารงานตามงบประมาณท่ีกําหนดไว

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใชขอมูลจากโปรแกรมบริหารทรัพยากรองคกร Enterprise Resource 

Planning (ERP) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวยตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ (4.1-7-5) และเปน

ขอมูลสําหรับการตัดสินใจการขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินงบประมาณ รวมถึงรายงานตาง ๆ จาก

ระบบเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับการตัดสินใจ (4.1-7-6), (4.1-7-7) ตลอดจนมีการรายงาน

สถานการณตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 เพ่ือให

ขอเสนอแนะและเปนแนวทางในการวางแผนตอไป (4.1-4-4) 
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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  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00  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 2556 

4.1-1-3 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 

4.1-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร 

4.1-1-5 รายงานสรุปรายรับ-รายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2556 

4.1-1-6 บันทึกสํารวจความตองการทรัพยากรที่สงใหฝายตาง ๆ  

4.1-2-1 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2556 

4.1-2-2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2556 

4.1-2-3 สรุปงบประมาณแผนดินไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ  2556 

4.1-2-4 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

4.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 20 

กุมภาพันธ 2557 

4.1-2-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 

4.1-2-7 รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน  สิ้นสุด ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556 

4.1-2-8 งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร สิ้นสุด ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556 

4.1-2-9 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง สิ้นสุด ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

4.1-3-1  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556  

4.1-3-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแยกฝายตาง ๆ ปงบประมาณ 2556 

4.1-4-1 ขอมูลงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2556  

4.1-4-2 รายงานเงินรายไดสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําเดือน สิ้นสุด ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556 

4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 

วาระแจงเพื่อทราบ ขอ 1.8 

4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 1/2557  

4.1-5-1 รายงานวิเคราะหสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําป 2556 

4.1-5-2 ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการใชเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.1-5-3 รายงานสรุปการใชกระแสไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2556 

4.1-5-4 สรุปการใชคาพลังงานไฟฟาเปรียบเทียบประจําป 2556 - 2557 

4.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2281/2550 เร่ือง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินรายไดในระบบ ERP (วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556) 

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 

2556 

4.1-7-4 รายงานคาสาธารณูปโภค ประจําป 2556 

4.1-7-5 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือจากระบบ ERP 

4.1-7-6 รายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ ปงบประมาณ  2555-2556 

4.1-7-7 รายงานทะเบียนคุมเช็ค จากโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) 
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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 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ   

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 8 8 8 8 4.00 4.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

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. 2556 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) การจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานัก ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี  8 สิงหาคม 2556 วาระ

เพ่ือพิจารณา ขอ 4.3 (5.1-1-1)  

3) การกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพของสํานัก ในการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี  8 สิงหาคม 2556 วาระเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.2 (5.1-1-1) เพ่ือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในตัวบงชี้ตาง ๆ อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาการ

ดําเนินงานใหไดคุณภาพตอไป  

4) กําหนดใหฝายงานภายในเขารับการประเมินคุณภาพระดับฝายตามคูมือการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับฝาย สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 

เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ 4.4  (5.1-1-1) 
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 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงตาม

คําสั่งสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/2556 เรื่องแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนเปนประธาน

คณะกรรมการ ผูชวยผูอํานวยการฝายตาง ๆ หัวหนาสํานักสํานักงานเลขานุการ และหัวหนาฝาย รวมไปถึง

ผูแทนของแตละฝาย เขารวมเปนคณะกรรมการ จํานวนท้ังสิ้น 16 คน โดยมีการกําหนดหนาท่ีของ

คณะกรรมการดังนี้  

1. กําหนดแนวทางและแผนงานดานประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

2. ดําเนินการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพท้ังในระดับฝาย และระดับสํานัก 

3. จัดทํารายงานประเมินตนเอง ท้ังในระดับฝายและระดับสํานัก 

4. สรุปผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนตอไป 

5. กํากับดูแลใหหนวยงานในสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

และแนวทางการบริการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. กําเนินการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามขอ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังกําหนด

แนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  (5.1-2-1)  

และไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 6 

กุมภาพันธ 2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.1  (5.1-2-2)  

 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดรวมกันกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม

ตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ ในการประชุม

ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ขอ 4.2  (5.1-3-1) ดังนี้ 
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1) ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

 2) ระบบการบริหารจัดการหองสมุด (5.1-3-2) 

 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา

ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ดังนี้    

 1) มีการควบคุมและติดตามการความกาวหนาของการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 

2556 ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ ท่ีเก่ียวของ  (5.1-4-1)  พรอมท้ัง

เขารับการประเมินคุณภาพท้ังในระดับฝาย (5.1-4-2) และระดับสํานัก ตามกําหนดการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 2) มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 ขอ 4.3 (5.1-4-3)  และหลังการพิจารณาไดจัดสง

ใหสํานักประกันคุณภาพ และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตามบันทึก

ขอความท่ี ศธ 0513.212 / ว 1673 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2556  (5.1-4-4)  

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี  8 สิงหาคม 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.1 

(5.1-1-1), (5.1-4-5) 

 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทุกตัว

บงช้ีคุณภาพท่ีหนวยงานตองรับการประเมินคุณภาพ  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครอบคลุมทุกตัวบงชี้ ท่ีหนวยงานเขารับการประเมินคุณภาพ ท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมใชกับ

มหาวิทยาลัย อาทิ ขอมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต การ

ประเมินผูบริหารออนไลน ฐานขอมูลดานการเงิน-พัสดุ ท้ังระบบ ERP และ EGP  เปนตน รวมถึงเว็บไซตสํานัก

ประกันคุณภาพ มก.ท่ีมีขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการดําเนินการดานประกันคุณภาพของหนวยงาน (5.1-6-1)   
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 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน  

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน : สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดสงเสริมใหบุคลากรฝายตาง ๆ 

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการดานประกันคุณภาพโดยรวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยงของสํานัก (5.1-2-1) และเขารวมสัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายในเปนประจํา  

 บุคคลภายนอก : สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดเรียนเชิญผูบริหารหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เขารวมเปนคณะกรรมการ

ประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสนเพ่ือรวมใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสํานักฯ (5.1-7-1) 

 นิสิต/ผูใชบริการ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 -  การแสดงความตองการในการสํารวจความตองการของผูใชบริการ (5.1.7-2)  

 -  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 

2556  (5.1.7-3) 

 -  สัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายในของสํานักฯ 

 

 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รวมกัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ 4 สถาบันอุดมศึกษา ไดลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ตอมา ไดรวมกับ 23 

สถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

สถาบันอุดมศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (5.1-8-1) ซ่ึงผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเครือขาย ดังนี้ 

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน (5.1-8-2) 

2 .  โค รงกา ร ศึกษาดู ง านด านประ กัน คุณภาพของมหาวิทย าลั ยมหิ ดล  ศาลายา  และ 

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย (5.1-8-3) 

 3. โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) ระหวางเครือขายประกันคุณภาพ

การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” (5.1-8-4) 
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9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดย นางจงกล  พุทธิชัยกุล ผูชวยผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ

สูชุมชน ไดจัดทํางานวิจัยหัวขอ “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” (5.1-9-1)   โดยไดนําไปเผยแพรผานฐานขอมูลคลังดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-9-2) โดยเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 มีผูขอใชประโยชนจากงานวิจัยดังกลาว 

จํานวน 1 ทาน (5.1-9-3) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 6 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 3.00 3.00 4.00  8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.3 

5.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

 

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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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 วาระเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.1 

5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.2 

5.1-3-2 ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

5.1-4-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

5.1-4-2 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพระดับฝาย ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555  

5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2556  

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 ขอ 4.4 

5.1-4-4 บันทึกขอความจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.212 / ว 1673 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 

5.1-4-5 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2555 (สปค. 01) 

5.1-6-1 ตัวอยางขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศตาง ๆ  

5.1-7-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-7-2 รายงานการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 

5.1-7-3 รายงานการวิจัยประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

5.1-8-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

สถาบันการศึกษา  

5.1-8-2 รายงานการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 

5.1-8-3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพขอมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา และ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  

- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

- เอกสารโครงการศึกษาดูงาน 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-8-4 เอกสารท่ีเก่ียวของกับ โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 

ระหวางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” 

- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

- เอกสารโครงการ Share & Learn : QA 

5.1-9-1 งานวิจัยหัวขอ “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” 

5.1-9-2 ฐานขอมูลคลังดิจิตอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.1-9-3 แบบฟอรมการขอใชประโยชนจากงานวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก  

ตัวบงชี้ 5.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

 ตัวบงชี้ 5.3 ระบบการบริหารจัดการหองสมุด  

ท้ังนี้ในการประเมินคุณภาพไมตองนําคะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร 

  2.  มีฐานขอมูลหรือชองทางการใหบริการ 

  3.  มีคูมือการใชงาน 

  4.  มีการติดตามผลและประเมินผลการใหบริการ  

  5.  มีการวิเคราะหหรือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนการใหบริการสารสนเทศทางการเกษตร  

จากวิสัยทัศน สํานักหอสมุด กําแพงแสน “เปนศูนยกลางบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้นนําทางดาน

การเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตก และสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” ศูนย

ขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก จึงไดมีการจัดหา รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศทางดาน

การเกษตร และสาขาท่ีเก่ียวของกับทางดานการเกษตร เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ท้ังนี้คณะกรรมการขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก (5.2-1-1) จึงจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือให

สามารถดําเนินงานไดอยางเปนระบบมากข้ึน (5.2-1-2) 

 

 2. มีฐานขอมูลหรือชองทางการใหบริการ 

 ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก  มีเคานเตอรใหบริการบริเวณหนาหองศูนย

ขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก  โดยมีบุคลากรบริการการตอบคําถามและชวยการคนควา 

รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะแหลงขอมูลเก่ียวกับทางดานการเกษตร  รวมท้ังมีฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร

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

ท่ีไดจากการสืบคนเปนขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทางดานการเกษตร ท่ีมี    ตัวเลม

ใหบริการในสํานักหอสมุด กําแพงแสน และขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ิน

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ของคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน (5.2-2-1)  

 

3. มีคูมือการใชงาน 

เนื่องจากศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก มีฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศทองถ่ินใหบริการ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกและไดขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการของ

ผูใชบริการ ทางศูนยขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร ภาคตะวันตก จึงไดจัดทําคูมือการสืบคนรายการทาง

บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทางดานการเกษตร ของฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ทองถ่ินข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศฯ  (5.3-1-1) 

ใหแกผูใชบริการ 

 

4. มีการติดตามผลและประเมินผลการใหบริการ 

ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาคตะวันตก มีการติดตามผลการใหบริการกับผูใชบริการท่ี

ไดรับบริการจากทางศูนยขอมูล ฯ และนําผลการการติดตามท่ีไดไปประเมินผลตอไป (5.2-4-1) 

    

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

จากท่ีไดมีการติดตามและประเมินผลการใหบริการ จากผูใชบริการท่ีไดรับบริการจาทางศูนยขอมูล ฯ  

ทางศูนยขอมูล ฯ ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการใหบริการตอไป (5.2-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 1 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 3.00 4.00  5.00  5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2-1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการขอมูลทองถ่ินภาคตะวันตก 5/2554  

5.2-1-2 1. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาค

ตะวันตก 

2.แผนการดาํเนินงาน ปงบประมาณ 2557 ศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานการเกษตร ภาค

ตะวันตก 

5.2-2-1 คูมือการสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ศูนยขอมูลทองถ่ินทางดาน

การเกษตร ภาคตะวันตก 

5.2-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยขอมูลทองถ่ินสารสนเทศทางดาน

การเกษตร ภาคตะวันตก 

5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะทาํงานขอมูลทองถ่ิน คร้ังที่ 1/2557 หนาที่ 5 ขอ 4.4 

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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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย   5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

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. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้ 

 1. ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ (5.3-1-1) 

  1.1 มีการสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ  

  ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดมีการสํารวจความ

ตองการทรัพยากรสารสนเทศโดยให นิสิต อาจารย และบุคลากร มีสวนรวมในการคัดเลือกและแนะนํา

ทรัพยากรสารสนเทศ  ซ่ึงผูใชบริการสามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ โดยการกรอกแบบ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบการบริหารจัดการหองสมุด 
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สํารวจการแนะนําสั่งซ้ือหนังสือ สํานักหอสมุด กําแพงแสน หรือสามารถเสนอแนะทรัพยากรสานสนเทศผาน

ทางเว็บไซต ท่ี http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php   

1.2 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รอยละ 80 ของจํานวนการจัดหาในรอบป 

  ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดวย

วิธีการจัดซ้ือและไดรับบริจาค โดยในปงบประมาณ 2556 ไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 2639 เลม 

ดําเนินการจัดการท้ังหมด 2580 เลม คิดเปนรอยละ 97.76 

1.3 มีการตรวจสอบความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูล 

   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศของฝายพัฒนาฯ ไดมีการตรวจสอบการลงรายการ

บรรณานุกรม และการวิเคราะหหมวดหมู ตลอดจนการใหหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล

ทรัพยากรหองสมุด โดยมีคุณนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป เปนผูตรวจ เม่ือตรวจสอบพบวามีความผิดพลาดจะ

ดําเนินการเขียนขอผิดพลาดในสลิปของตัวเลมนั้น เพ่ือแจงใหผูท่ีรับผิดชอบทราบและดําเนินการแกไขให

ถูกตอง 

   1.4 มีการติดตามและประเมินผล 

    เม่ือตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม และพบขอผิดพลาด จะแจงใหผูลงรายการแกไข

ใหถูกตอง สามารถตรวจสอบรายการท่ีแกไขแลวจากฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดไดตลอดเวลา เชน 

ตรวจสอบไดจากวันเวลาในขอมูลท่ีมีการปรับปรุงแกไขลาสุด 

1.5 มีการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

  การปรับปรุงฐานขอมูล เม่ือไดรับแจงวาขอมูลในฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน จะดําเนินการ

แกไขใหถูกตอง เชน การทํา holdings  ของบรรณานุกรมวารสารใหถูกตอง และไดจัดทําบันทึกการแกไขและ

ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 2. มีบริการหองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต และบริการดานตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิต  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดใหมีบริการหองสมุดท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดแก บริการ

สืบคนทรัพยากรหองสมุด  Web OPAC  บริการยืมตอดวยตนเอง บริการจองหนังสือดวยตนเอง บริการ

ฐานขอมูลออนไลน บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส  บริการสืบคนรายการสหบรรณานุกรม บริการเสนอแนะ

จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส บริการรายชื่อหนังสือใหม บริการหนังสือนาอาน

ตามสาขาวิชา สื่อแนะนําหองสมุด จากการจัดบริการตาง ๆ ท่ีกลาวมา สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได 

http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php
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ดําเนินการจัดอบรม แนะนําการใชระบบ การใชฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอนและการ

วิจัย ใหกับนิสิต บุคลากรเปนประจําทุกป ผานการจัดโครงการ Library Tour และโครงการแนะนําฐานขอมูล 

ประกอบกับไดมีการจัดโครงการความรูนอกตํารา เพ่ือใหนิสิตไดแสวงหาความรูจากแหลงความรู ท่ีอยู

นอกเหนือจากการเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการเรียนรูหลากหลายชองทาง  

และในปการศึกษา 2556 ไดจัดใหมีบริการดานตาง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้  โครงการเลมนี้ฉันชอบ เปน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โครง SMS 2 U เปน

โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือนํา SMS มาใชในการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของสํานักหอสมุด 

โครงการ Book Drop เพ่ือเพ่ิมจุดบริการสําหรับการคืนหนังสือ เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 

โดยสามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง และกิจกรรมปดเทอมนี้มีหนังสือเปนเพ่ือน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหนิสิตไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในชวงปดภาคการศึกษาดวยการใหนิสิตยืมหนังสือไดในชวงระหวางปด

ภาคการศึกษา (5.3-2-1) 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ และ

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ (5.3-3-1) 

3.1 ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability)   

โดยในรอบปท่ีผานมาระบบเครือขายของสํานักหอสมุด กําแพงแสนมีการลมเพียง 1 ครั้ง

เนื่องจากเครื่องสํารองไฟชํารุด อีกท้ังไดติดตั้งโปรแกรมกําจัดไวรัส Kaspersky Anti-Virus 2011 ลงบน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับตรวจเช็คไวรัสท่ีจะเขาโจมตีขอมูลเบื้องตน อีกท้ังยังมีระบบสํารองไฟฟา 

กรณีระบบไฟฟาขัดของชั่วคราว และมีการสํารองขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนประจําทุกเดือน 

   3.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายตาม พ.ร.บ. วา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

 โดยมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลใน

การเขาใชงานอินเตอรเน็ตจะตองล็อกอินโดยใช user password ของแตละคนที่ไดรับอนุญาตแลว มีการ

ลงทะเบียน Mac Address ในทุกๆ อุปกรณ ซ่ึงจะมีการเก็บเปน log file ไวเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานกรณีเกิด

ความเสียหายตอระบบพรอมทั้งยึดระเบียบขอปฏิบัติตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
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3.3 มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน

โดยมีการมอบหมายบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่ใหบริการและเจาหนาที่เปนประจํา เมื่อเครื่อง

คอมพิวเตอรไมสามารถใชงานไดผูใชงานจะแจงใหดําเนินการแกไข และหากไมสามารถซอมแซมหรือแกไข

ปญหาได ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป  

นอกจากนี้มีการปรับปรุงสมรรถนะ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับบุคลากรและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหพรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ  โดยมีวิธีการดังนี้ ตรวจสอบ

เวอรชั่นของระบบปฏิบัติ และโปรแกรมใชงาน หากพบวาไมเปนรุนปจจุบันจะทําการ อัพเดททันที, ตรวจหา

ไวรัสและทําการกําจัด, ตรวจสอบอุปกรณตอพวงใหใชงานไดตลอดเวลา เปนตน โดยมอบหมายบุคลากร

รับผิดชอบ จํานวน 2 ทาน ไดแก นางสาวจรินทรญา ถาวรนิตยกุล ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรและนาย

ธีระวัฒน  ภาณุทัต ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร  

 

ซึ ่งปจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบริการแกผูใชบริการท้ังหมดโดยไมรวมเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีจัดใหบุคลากรหองสมุดปฏิบัติงาน คิดเปน จํานวน 1 เครื่องตอ 5 คน คํานวณจาก  

 

 

 

     

 ในปการศึกษา 2556 มีผูใชบริการสํานักฯ ท้ังสิ้น 138,970 คน นําไปคิดจํานวนเฉลี่ยของ

ผูใชบริการทุกประเภทท้ังป ไดเทากับ 387 คน ( (138,970/12) /30 )  

 สํานักฯ มีคอมพิวเตอรสําหรับบริการท้ังสิ้น 79 เครื่อง ดังนั้น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ

ผูใชบริการตอวัน ไดเทากับ 4.90 คน ( 387/72 ) 

  

4. การพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดสถานท่ีใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยมีลักษณะดังนี้  

(5.3-4-1) 

 

 

จํานวนเฉลี่ยของผูใชบริการทุกประเภทท้ังป 

 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูใชบริการ 
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4.1 มีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดี่ยวและกลุม 

บริการหองศึกษาคนควาเดี่ยว  จํานวน  12  หอง อยูท่ี 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  101-112  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  9  หอง  เลขท่ี  2228-2236 

4.2 มีแสงสวางอยางพอเพียงตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐาน (ความเขมของแสงสวางไมต่ํา

กวา 200 ลักซ) 

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน  คํานึงถึงสุขภาพของผูใชบริการโดยเฉพาะเรื่องของสายตาท่ีตอง

ใชแสงสวางท่ีเพียงพอและเหมาะสม  จึงใหมีการบํารุงรักษาทําความสะอาดหลอดไฟฟา  และเปลี่ยนหลอดไฟ

ท่ีหมดอายุการใชงาน  เพ่ือใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอ  โดยมีการติดหลอดไฟท่ีมาตรฐานและมีความเขมของแสง

สวางไมใหต่ํากวามาตรฐานในแตละจุดท่ีมีผูใชบริการ สํานักหอสมุด  กําแพงแสนติดโคมไฟชนิดมีแผงสะทอน 

แสง  ใชหลอดเดไลท  มีความเขมของแสงสวาง  320  ลักซ  ตอ  1  หลอด     และหลอดคูไวท  มีความเขม

ของแสงสวาง  220  ลักซ  ตอ  1  หลอด  ทําใหมีแสงสวางเพียงพอตอการศึกษาเรียนรู 

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 ) ,ปายอาคาร 1  BUILDING 1,ปายอาคาร 2 BUILDING 2, หนังสืออางอิงภาษาไทย 

THAI  REFERENCE  BOOKS,  หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศ  FOREIGN  REFERENCE  BOOKS, หนังสือ

ภาษาไทย THAT  LANGUAGE  BOOKS, หนังสือภาษาอังกฤษ  FOREING  LANGUAGE  BOOKS ,  หนังสือ 
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ใหม  NEW  BOOKS, หนังสือสํารอง  RESERVE  BOOKS ),  ปายทางออกฉุกเฉิน   EMERGENCY  EXIT  

เปนตน 

4.5 มีการจัดสถานท่ีใหสวยงามและรมรื่น    

สํานักหอสมุด  กําแพงแสน   ไดจัดจัดลานกิจกรรม  เพ่ือไวจัดกิจกรรมสําหรับนิสิต  และ

บุคลากร  จัดโตะ-เกาอ้ีเพ่ิมเติมบริเวณใตตนกามปู  ปรับปรุง  ตกแตง  ตนไมทางข้ึนดานหนาสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน  จัดสวนทางเดินรอบอาคาร  1    จัดสวนบริเวณดานหนาอาคาร  จัดหาศาลาเพ่ิม 1 หลัง  เพ่ือให

ผูใชบริการไดพักผอนและศึกษาคนควา 

  4.6 มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ     

จัดมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย  ๆ  บริเวณภายในสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  คือบริเวณหองโถง

อาคาร  2  ชั้น  1 มุมสบาย ,  บริเวณใตบันไดอาคาร 2  ชัน้ 1 และมุมศึกษาเรียนรูที่อาคาร  2  ชั้น  3   จาํนวน  2  

จุด   พรอมทั้งจัดกิจกรรมหนังกลางแปลงพรมแดงอาคาร 2  ชัน้  3  สําหรับดูหนังแบบสบาย ๆ   

4.7 มีมุมศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยจัดหองอานหนังสือคนควาสําหรับบัณฑิตศึกษา บริเวณอาคาร 2  ชั้น  2   จํานวน 

จํานวน  9  หอง เลขท่ี 2228-2236   

4.8 มีสถานท่ี วัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ  

ไดแก  จุดเชื่อมตอระบบเครือขายท้ังอาคาร 1 และ อาคาร  2  เพ่ิมแความแรงครอบคลุมไป

ถึงศาลา  มุมพักผอน  ดานหนาสํานักฯ  เพ่ือใหผูใชบริการสืบคนขอมูล  พรอมท้ังติดตั้งจุดเสียบปลั๊กไฟสําหรับ

คอมพิวเตอรบริเวณภายในและภายนอกอาคารสํานักหอสมุด  กําแพงแสน  ชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีอาคาร  

2  ชั้น  3  ใหบริการอินเตอรเน็ต  ใหบริการปริ้นเอกสาร 

  

5. มีผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานในขอ 1-4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5 

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดใชผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการหองสมุด จาก

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงพิจารณาแลวมีประเด็นครบถวนท้ัง 4 ขอในขางตน ท้ังนี้เพ่ือไมให

เปนการซํ้าซอนในการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงมีผลการประเมิน (5.3-5-1) ดังนี้   
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หัวขอ ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  1) ความทันสมัยและความพอเพียงของทรัพยากรในหองสมุด (หนังสือ 

วารสาร ฐานขอมูลและโสตทัศนวัสดุฯ) 

4.01 

 

2) การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 3.97 

3) ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมการ

ใหบริการ 

4.03 

 

4) ความสะดวกในการใชบริการหองสมุด 4.08 

5) การใหบริการของเจาหนาท่ี 3.95 

 

  6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารหองสมุดเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

  คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดประชุมพิจารณาเพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพมา

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการในการประชุม 

ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.2 (5.3-6-1) โดยมีแนวทางแกไข

ปรับปรุง ดังนี้  

ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาปรับปรุง 

ความทันสมัยและความพอเพียงของทรัพยากรในหองสมุด ( หนังสือ วารสาร ฐานขอมูลและ

โสตทัศนวัสดุ) 

หนังสือเกา / ไมทันสมัย / หนังสือใหมมีนอยเพ่ิมให

มากข้ึนใหตรงกับการเรียนของนิสิต 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ และคัดแยกทรัพยากร 

ดําเนินการสํารวจคัดแยกหนังสือเกาลาสมัยออกจาก

ชั้น 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

อยากใหจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหมากข้ึน จัดทําปฏิทินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และเพ่ิม

ชองทางประชาสัมพันธใหนิสิตรับทราบขอมูลขาวสาร

มากข้ึน 

ความเหมาะสมของส่ิงอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมการใหบริการ 

1. อยากใหเปดบริการ 24 ชม. และใหเปดในชวงสอบ

ใหมากข้ึน 

1. ดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลา และขยายเวลาเปด

เพ่ิมใหบริการในชวงสอบ 

2. คอมพิวเตอรท่ีใหบริการหลายเครื่องไมสามารถใช

งานได บางเครื่องไมอัพเดต 

2. ดําเนินการตรวจสอบ แกไขใหใชงานได พรอมท้ัง

ติดตามตรวจสอบในการอัพเดตเครื่องคอมพิวเตอร 
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ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาปรับปรุง 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีพูดไมดี / ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับการ

ทํางานบริการ ควรใหบริการดวยความเต็มใจยิ้มแยม 

ดําเนินการจัดอบรมเจาหนาท่ีใหบริการเขารับการ

ฝกอบรมเทคนิคการใหบริการท่ีประทับใจใน

ปงบประมาณ 2557 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.3 N/A 4 ขอ  6 ขอ N/A 3.00 5.00  6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

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 

 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-4-1 แฟมเอกสารท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานการพัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอ

การเรียนรู 

5.3-5-1 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการหองสมุด จากกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.3-6-1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ  

4.2 
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน ดังนี้ สํานักฯ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหระบบการ

ดําเนินงานซ่ึงเปนภารกิจหลัก หรือกระบวนการหลักท่ีสําคัญของสํานักมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย

ในปงบประมาณ 2556 ไดเนนไปท่ีกระบวนการดานการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงเปนภารกิจหลักท่ี

สําคัญของสํานักฯ และเปนกระบวนการท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับทุกฝายงาน 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5) 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

   ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

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

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

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  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีภารกิจหลักในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศตอนิสิต อาจารย 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวนั้นเปนงานท่ีตองมีการประสานงาน

เชื่อมโยงกันในแตละฝายงานของสํานักฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่องเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.2  จึงไดมีการพิจารณากระบวนงานท่ีจะพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยท่ี

ประชุมไดรวมกันวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทรัพยากรสารเทศซ่ึงเปนภารกิจ

หลักของสํานักฯ (6.1-1-1) 

 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 

ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่องเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.2 ไดรวมกันพิจารณาทบทวนกระบวนงานหลักดังกลาว โดยพบวา เม่ือปท่ีผานมา ฝายพัฒนา

และจัดการทรัพยากรสารสนเทศประสบปญหาเรื่องของกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยได

ดําเนินการปรับปรุงแกไข ซ่ึงสงผลใหการดําเนินการมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จึงมอบหมายฝายบริการ ทบทวนกระบวนการในสวนของการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ   

ซ่ึงฝายบริการไดแจงตอท่ีประชุมวาเนื่องจากในการประชุมฝายบริการ ครั้งท่ี5/2555 เม่ือวันท่ี 25 

กันยายน 2555 นั้น ฝายไดตกลงจะดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 เรื่อง การใหบริการยืม-คืน ระหวางเครือขายใชงานไมได ดังนั้นจึงขอดําเนินการปรับปรุงในสวน

ของการใหบริการในกรณีท่ีเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเกิดขัดของ (6.1-1-1), (6.1-2-1) 

 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

 ฝายบริการไดทบทวนกระบวนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในกรณีท่ีเครือขายคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัยเกิดขัดของ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ  
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4.3 เพ่ือทบทวนข้ันตอน การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ในการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พบวา 

ในกรณีท่ีระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเกิดการขัดของ งานบริการจะไมสามารถใหบริการยืม-

คืนได ในเบื้องตนไดมีการปรับแกไขโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel มาชวยในการเก็บขอมูลการยืม-คืน 

และเม่ือระบบใชงานไดบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะนําขอมูลท่ีบันทึกในโปรแกรม Microsoft 

Excel ปอนเขาระบบ Millennium อีกครั้ง แตก็ยังไมสามารถใหบริการเต็มรูปแบบได โดยไมสามารถ

ใหบริการยืมตอและรับคืนไดกรณีมีคาปรับสงหนังสือลาชา เนื่องจากมีข้ันตอนท่ีซับซอนมากกวา ซ่ึงหาก

ดําเนินการเกรงวาจะเกิดขอผิดพลาดได (6.1-3-1)  

ดังนั้นจึงไดออกแบบใหมีการนําระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัทเอกชนเขามาใชในการใหบริการ

ยืม-คืน และไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการใหบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ กรณีระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตมหาวิทยาลัยขัดของ โดยมอบหมายใหนางสาวอัจฉรา เฮงสุวรรณ ตําแหนงบรรณารักษ เปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ (6.1-3-2)  

 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน 

เปนตน 

ฝายบริการไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว โดยไดมีการทบทวนกระบวนดังกลาวพบวา การนํา

ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัทเอกชนเขามาใชในการใหบริการยืม-คืน ในกรณีท่ีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ขัดของชวยใหกระบวนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน สามารถใหบริการไดตลอดเวลา และชวยลดระยะเวลา ลดขอผิดพลาด ในการดําเนินงาน รวมถึงทําให

ผูรับบริการไดรับบริการอยางทันทวงที และมีความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยพบวาผูรับบริการมีความพึง

พอใจตอการใหบริการดังกลาวอยูในระดับดี (6.1-4-1) 

 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป 

ฝายบริการ ไดมีการบันทึกสถิติการใชงานระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัทเอกชน ในกรณีท่ี

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ   ขัดของ  (6.1-5-1) และมีการจัดทํารายงานประเมินผล 
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การดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมท้ังไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการในชวงเวลาดังกลาว (6.1-4-1) โดยไดเสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน

พิจารณา เนื่องจากชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2556 อยูระหวางการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน (6.1-5-2)  ตอมาหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ไดนําเรื่องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 วาระเพ่ือ

พิจารณา ขอ 4.4  (6.1-5-3)  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว

บงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556  

เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ 4.2 

6.1-1-2 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

6.1-2-1 รายงานการประชุมฝายบริการ ครั้งท่ี5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555  

วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.1  

 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-3-1 รายงานการประชุมฝายบริการ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556  

วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.3 

6.1-3-2 คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรขัดของ  

6.1-4-1 รายงานการประเมินผลการนําระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัทเอกชน ในกรณีท่ี

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ขัดของ 

6.1-5-1 สมุดบันทึกสถิติระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขัดของ 

6.1-5-2 บันทึกขอความจัดสงรายงานการประเมินผลการนําระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตของ

บริษัทเอกชน ในกรณีท่ีระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ขัดของ เสนอ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

6.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 

2556 วาระเพ่ือพิจารณา ขอ 4.4 
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 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตาม

องคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมีตัวบงชี้ท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มี

คะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวน

การประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมาย

ของคะแนน 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 

º··Õè º··Õè º··Õè 333      
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การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน พบวา  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. 

จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.77 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (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 

- - 4.00 4.00 4.64 4.64 4.42 4.42 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.78 4.64 4.64 4.77 4.77   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอน 

ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจดานสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ พบวา  

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจดาน

การเรียนการสอนในสวนของการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรมท่ีเอ้ือและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาเขตกําแพงแสนนั้น  พบวา การ

ดําเนินการในรอบปการศึกษา 2556 ท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก และดี ท้ังในสวนของ

ระบบการวางแผนการดําเนินงาน การบริหารจัดการในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ระบบการเงินและงบประมาณ  

  

  2. การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  

  สํานักหอสมุด กําแพงแสน มิไดมีภารกิจดานการวิจัย ประกอบกับไมมีบุคลากรในตําแหนง

นักวิจัย แตก็เล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันใหเกิดงานวิจัยจากงานประจํา โดยไดมีระบบสนับสนุนการทํา

วิจัยของบุคลากร โดยใหทุนสนับสนุนการวิจัยใหกับบุคลากรในแตละป อีกท้ังมีการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชน เพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อนใหเกิดงานวิจัยใหมากข้ึน รวมท้ังเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ

บุคลากรท่ีตองการทําวิจัยแตไมมีประสบการณอีกดวย 

 

 3. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  

   สํานักหอสมุด กําแพงแสน แมจะไมมีภารกิจหลักในการใหบริการวิชาการแกชุมชน แตมิได

ละเลยภาระงานในสวนนี้ โดยไดกําหนดใหงานบริการวิชาการแกชุมชน เปนยุทธศาสตรหนึ่งของสํานักฯ โดย

แบงสวนเปน 1) บริการวิชาการแกชุมชนภายในคือนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตฯ มอบหมายฝายบริการ

รับผิดชอบ 2) บริการวิชาการแกชุมชนภายนอก มอบหมายฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาเปน

ผูรับผิดชอบ ซ่ึงจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรมบริการวิชาการของสํานักฯ ท้ังในสวน

ของภายในและภายนอก พบวา ในการบริการวิชาการแกชุมชนภายนอก มีระดับความพึงพอใจอยูท่ี 4.45 อยู

ในระดับดี  

 

4. การสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินการในสวนของทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในสวนของ

การจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุน

การเผยแพรวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดีงามของประเทศในแงมุมตาง ๆ   มีผลการดําเนินงาน  5.00   อยูใน

ระดับดีมาก  
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 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ี

ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ควรหลีกเลี่ยงการนําตัวบงชี้ประกันคุณภาพ  

2. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และโครงการ ใหความสําคัญและมีการติดตามควบคุมผลการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางจริงจัง 

3. ผูบริหารควรนําผลการดําเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีไมบรรลุเปาหมายไปพิจารณาวางแผน

พัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

 จุดแข็ง 

1. สามารถดําเนินการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท้ัง 4 ของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ีไดมากําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ตอไป 

2. ควรมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของหนวยงาน 

3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีเขาใชหองสมุดใหครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ัง

ภายในและภายนอก 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

 จุดแข็ง 

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามสายวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสายวิชาชีพบรรณารักษ 

2. มีการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักฯ อยางชัดเจนเพ่ือพัฒนาองคกรสูองคกรแหง

การเรียนรู   
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 ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารควรกําหนดนโยบายการบริหารบุคคลใหชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. ควรนําผลจากการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับแจงใหบุคลากรของแตละฝาย

รับทราบ และแจงใหคณะกรรมการบริหารสํานักฯรับทราบและพิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานรวมกันจากผลการประเมินท่ีไดระดับคะแนนนอยท่ีสุด 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณท่ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีความถูกตอง 

โปรงใสและตรวจสอบได 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ควรมีการทบทวนรายรับ-รายจาย พรอมท้ังวิเคราะหงบประมาณทุก 6 เดือน เพ่ือใหสะทอนภาพ   

      ทางการเงินสําหรับเปนแผนรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหเห็นความจําเปน ความคุมคาท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 

2. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้พัฒนาการดําเนินงานใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอยาง

จริงจัง 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานและมีการวิเคราะหรวมกันเพ่ือวาง

แผนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธท่ีกําหนด 
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องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 ขอเสนอแนะ 

ควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
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333...333      ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§áµ‹ÅÐ         
               Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂ   

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหนวยงานยอยตางๆ 

มีผลการประเมินคุณภาพและผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี้ 

  ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ 

หนวยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 รวม ระดับ

คุณภาพ 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 4.00 4.06 4.25 N/A 3.00 N/A 4.01 ดี 

ฝายบริการ 5.00 4.24 4.75 N/A 4.00 N/A 4.61 ดีมาก 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 5.00 4.64 5.00 N/A 5.00 N/A 4.95 ดีมาก 

ฝายบรหิารและธุรการ 5.00 4.10 5.00 N/A 4.00 N/A 4.73 ดีมาก 

 

* หมายเหต ุ องคประกอบท่ี 4 และ 6 ไมมีการประเมินคุณภาพในระดับฝาย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2556 

ระหวางวันท่ี 3 - 4 กรกฎาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



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

 

 

 

255255255666       
 

º··Õè 4 : Ë¹ŒÒ 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

255255255666       
 

º··Õè 4 : Ë¹ŒÒ 139 

 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ

จากรายงาน        การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 

2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก        

การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้          

โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.77 ไดคุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมิน                  

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.77 ไดคุณภาพระดับดีมาก  ดังรายละเอียดตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ 

แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2   

ภารกิจหลัก 
- - 4.00 4.00 4.64 4.64 4.42 4.42 

องคประกอบท่ี 3   

การบริหารและ

จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4   

การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  

ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6   

การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.76 4.76 4.64 4.64 4.77 4.77 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน               

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรมีจิตบริการสูง สามารถพัฒนาการบริการในเชิงรุกท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ เชน โครงการ SMS 2 U มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ  เชน โครงการเปดโลก

เปดเลม   โครงการเลมนี้ฉันชอบ 

2. มีเครือขายความรวมมือระหวางภูมิภาคตะวันตกท่ีเขมแข็ง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเชิงรุก 

เชน การเผยแพรสารสนเทศทางการเกษตรแกเกษตรกร  โครงการฝกอบรมอินเตอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับ

ประชาชนท่ัวไป  โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน 

ขอเสนอแนะระดับหนวยงาน 

ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดโครงการ         

อยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนสูงสุด 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการแบบใหเปลา เพ่ือสนับสนุน   

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสนควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

งบดําเนินการเพ่ือจายคาไฟฟาสําหรับสํานักหอสมุด 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. การเผยแพรแผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ใชวิธีการท่ีเรียกวาสัมมาทิฐิเปน

กระบวนการท่ีดี เปนการเปดโอกาสใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดความขัดแยง ทําใหเกิดความ

เขาใจตรงกัน เปนผลใหการทํางานไปในทิศทางท่ีตรงกัน นําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงเปน

แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีควรนํามาเขียนใหเปน MODEL และคําอธิบายท่ีชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริง อยางตอเนื่อง 

และมีการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนนวัตกรรม 

2. พัฒนาการประชาสัมพันธหองสมุดในเชิงรุกดวยโครงการ SMS 2 U โดยใชเทคโนโลยี SMS ในการ

ติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของสํานักหอสมุด ใหแกผูใชบริการโดยตรง 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา จิตสาธารณะ      

มีทักษะทางดานวิชาชีพ และการวิจัย เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูในสังคมไดอยางดี อยางมี

ความสุข 

2. สนับสนุนสื่อการสอนหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล เนนดาน

การเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือแขงขันในเวทีโลก 

3. บริการเชิงรุกครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันตอเหตุการณและเขาถึงบริการไดงาย และ           

ขยายเครือขายในการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชบริการและประชาชน  เปน

การพัฒนาหองสมุดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

4. อนุรักษสงเสริมถายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึก           

และธํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2555  พบวา 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนอยางดี 

โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 8 กิจกรรม มีการดําเนินการแลวเสร็จท้ัง 8 กิจกรรม  
 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน              

6 องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                

ระดับมหาวิทยาลัยแลว 8 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 

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 
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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  เปรียบเทียบกับ              

ผลการประเมินฯ 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 เปรียบเทียบกับ               

ผลการประเมินฯ 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  

เปรียบเทียบกับ               ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยูใน

เกณฑพอใช 

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  เปรียบเทียบกับ          

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยูในเกณฑดี 

ครั้งท่ี 8  ในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 20-21 

มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก  

เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี   
 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และ             

การตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให 
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ขอเสนอแนะ   เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหา

นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายใน ท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมิน 

• วันพฤหัสบดีท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

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 

  ผลงาน 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีดําเนินการไปแลว  

10.30 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 
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 กลุมท่ี 1 ผูใชบริการ 

- เวลา 13.00 – 14.00 น.  นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

- เวลา 14.00 – 15.00 น.  อาจารย/บุคลากร 

 กลุมท่ี 2 บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

- เวลา 15.00 – 15.30 น.  ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงิน

รายได และลูกจางประจํากลุมท่ี 3 ผูบริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 กลุมท่ี 3 ผูบริหาร สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

เวลา 15.30 – 16.00 น.  ผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการ / หัวหนางาน 

• วันศุกรท่ี 4 กรกฎาคม 2557 

09.00 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

14.00 – 15.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

15.00 – 16.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการประเมินฯ ดวยวาจา ตอผูบริหารและบุคลากร 

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ณ หองประชุม ชั้น 2 

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

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 ไดศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และหลักฐานประกอบการประเมิน ตาม

รายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบป

การศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการ

สัมภาษณ 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดเกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบและรายตัวบงชี้ เปน 5 ระดับ มีคะแนน      

ตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมมีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน  ซ่ึงเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการประเมินการบรรลุเปาหมายและพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน                
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แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายเทานั้น สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน        

ตามเกณฑ 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 ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด          

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ               

ท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

4.77 ไดคุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ไดคุณภาพระดับ      

ดีมาก  ดังรายละเอียดตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2   

ภารกิจหลัก 
- - 4.00 4.00 4.64 4.64 4.42 4.42 

องคประกอบท่ี 3   

การบริหารและ

จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4   

การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  

ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6   

การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.76 4.76 4.64 4.64 4.77 4.77 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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หนวย

2,557

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือ

4.77 4.77

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

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 5.00 5.00

4.42 4.42

5 7,872.78 7,872.78

1,842.00 1,842.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่

สอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ

ขอ 5 5 4.00 4.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5.00 5.00

5.00 5.00

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ

ของหนวยงาน

ขอ 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 5.00 5.00

100 28 28

28 28

5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

ขอ 7 7 5.00 5.00

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ป 2556

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงชี)้

2,556 กรรมการ

เปาหมาย

ประเมิน

ตนเอง

4.27

4 4

4.27 4.27

8 8

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

7 7

4.274

5 5

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย

5

7 7

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 100.00

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 7

100.00100 5.00

6 6

5

5.00

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
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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  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ สรุปไดดังนี้  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

การทํา SWOT Analysis ของสํานักหอสมุด ในภาพรวมทําถูกตอง แตในบางหัวขอยังมี         

ความคลาดเคลื่อน ในความเขาใจ เชน ในเรื่องโอกาส และอุปสรรค ตองเปนเรื่องท่ีอยูภายนอกสํานักหอสมุดฯ 

เปนตน 

 ขอเสนอแนะ 

ควรมีการทําความเขาใจในวิธีการวิเคราะห SWOT ซ่ึงอาจดําเนินการดวยการจัดประชุมทําความ

เขาใจ หรือใหมีอยูในโครงการสัมมาทิฐิก็ได 

  

 

หนวย

2,557

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือ

4.00 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ขอ 8 8 4.00 4.00

5.00 5.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5.00 5.00

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง กรรมการ2,556 กรรมการ

เปาหมาย

ประเมิน

ตนเอง

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

5 5

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

8 8
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แนวปฏิบัติท่ีดี 

การเผยแพรแผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ใชวิธีการท่ีเรียกวาสัมมาทิฐิ         

เปนกระบวนการท่ีดี เปนการเปดโอกาสใหมีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็น ลดความขัดแยง ทําใหเกิด     

ความเขาใจท่ีตรงกัน เปนผลใหการทํางานเปนไปในทิศทางท่ีตรงกัน นําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

ไว จึงเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีควรนํามาเขียนใหเปน MODEL และคําอธิบายท่ีชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริง            

อยางตอเนื่อง และมีการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนนวัตกรรม 

 ขอสังเกต 

แนวปฏิบัติท่ีดีตามแนวจัดสัมมาทิฐิ อาจนําไปแกปญหาบางอยางในสํานักหอสมุด และทําเปนงานวิจัย

แบบ Participatory Action Research (PAR) หรือ Routine to Research (R2R) ก็จะเปนผลงานท่ีดี        

ของสํานักหอสมุดตอไป 

 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.42 ไดคุณภาพระดับดี และผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.42 ไดคุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีจิตบริการสูง สามารถพัฒนาการบริการในเชิงรุกท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ เชน โครงการ SMS 2 U มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ  เชน โครงการเปดโลก

เปดเลม   โครงการเลมนี้ฉันชอบ 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกโครงการ และนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน 

3. มีเครือขายความรวมมือระหวางภูมิภาคตะวันตกท่ีเขมแข็ง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเชิงรุก 

เชน การเผยแพรสารสนเทศทางการเกษตรแกเกษตรกร  โครงการฝกอบรมอินเตอรเน็ตพ้ืนฐานสําหรับ

ประชาชนท่ัวไป  โครงการเปดหองสมุดสูชุมชน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของปญหา และนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

 พัฒนาการประชาสัมพันธหองสมุดในเชิงรุกดวยโครงการ SMS 2 U โดยใชเทคโนโลยี SMS ในการ

ติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของสํานักหอสมุด ใหแกผูใชบริการโดยตรง 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก   และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพของบุคลากร อยางนอย 50 ชั่วโมง/คน/ป  

เพ่ือรองรับการตรวจประเมินของ สมศ. 

2. ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 4 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน     

ในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  
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ขอเสนอแนะ 

แผนกลยุทธทางการเงินควรมีการวิเคราะห และแสดงขอมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจายจริง เพ่ือให

ทราบสถานะทางการเงินท่ีแทจริงของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานสามารถนําขอมูลไปใชในการ

พิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานได 
 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน องคประกอบท่ี 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพ

ระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี   

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน    

ในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

หนวยงานมีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือใหไดสารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการนําผลจากการทําวิจัยสถาบันไปวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ท้ังนี้ควรมีการทําวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสงเสริมงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน 

2. การวิเคราะหผลการประเมินโครงการใหบริการศูนยขอมูลทองถ่ินสารสนเทศทางดานการเกษตร 

เปนเชิงปริมาณ ดังนั้นควรเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพประกอบ เพ่ือใหไดสารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน 

และนําไปพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน    

ในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
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 ขอสังเกต 

 ภารกิจหลักของสํานักหอสมุด ซ่ึงเปนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกนิสิต อาจารย และ

บุคลากร เปนงานท่ีสําคัญมากตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแกสังคม เม่ือพบปญหาดานความเสี่ยง จึงเปนสิ่งท่ีดีท่ี

สํานักหอสมุดตระหนัก จึงควรดําเนินการจัดทําเปนโครงการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานใหชัดเจน 

เพ่ือการพัฒนาสํานักหอสมุดอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

255255255666       
 

º··Õè 4 : Ë¹ŒÒ 154 

 

 
ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.27 4.27 

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ 4 4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดบัของ

หนวยงาน 

ขอ 7 7 

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 

7 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 

9 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับ

การปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

คน 28 28 

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 28 28 

11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 28 28 

12 จํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ คน - - 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ขอ 8 8 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2   

ขอมูลการสัมภาษณ 

 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูใชบริการ (นิสิตปจจุบัน คณาจารย และบุคลากรจากหนวยงานอ่ืน) 

1. ดานการใหบริการ 

-  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีอัธยาศัยดี และเต็มใจใหบริการดี 

 -  โครงการ SMS 2U เปนโครงการท่ีดี 

 -  สํานักหอสมุดมีการกิจกรรมสงเสริมการพัฒนานิสิตหลากหลาย ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้    

อยางตอเนื่อง แตควรจัดกิจกรรมในชวงวันเสาร-อาทิตย เพ่ือใหนิสิตมีโอกาสเขารวมโครงการไดมากข้ึน 

 -   นิสิตไมทราบวาขณะนี้ยังมีบริการใหยืม note book  อยูหรือไม 

 -   การใหบริการสัญญาณ Wifi ชวงท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก สัญญาณจะไมดี  สงผลใหไมสะดวกตอ

การ ใชงาน 

 -   นาจะมีการจัดบริการสอนการเขียนบรรณานุกรม 

2. ดานทรัพยากร 

-  มีบริการยืม-คืนระหวางวิทยาเขต   

    -  หนังสือท่ีจัดไวใหบริการสวนใหญเปนหนังสือสายวิทยาศาสตร หนังสือท่ีเปนสายศิลปศาสตร       

(ดานภาษาตางประเทศ) มีจํานวนนอย  และหนังสือภาษาไทยทีจําเปนสําหรับการเรียนการสอนของนิสิต      

ระดับปริญญาตรี ยังมีจํานวนนอย 

-  หนังสือท่ีจัดใหบริการไมมีความหลากหลาย เกา  

-  การแบงสัดสวน zone หนังสือเกา-หนังสือใหมยังไมชัดเจน และมีไมเพียงพอตอความตองการ         

ในการสืบคนขอมูล นาจะมีการจัดหาหนังสือใหมเขามาเพ่ิมเติมมากข้ึน 

    -  Text ท่ีมีอยูในปจจุบันบางเลมเปน Text ใหมท่ีมีราคาสูง แตมีผูใชนอย ควรจัดใหมีการประเมิน     

เพ่ือพิจารณาความคุมทุน 

-  ควรมีระบบ e-book รวบรวมหนังสือท่ีทันสมัยท้ังในและตางประเทศไวใหสืบคน และจัด

คอมพิวเตอรใหบริการอยางเพียงพอ  โดยเชิญคณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเขามาเปนท่ีปรึกษา 

 -  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ระหวางวารสารแบบ online หรือ hard copy 

 -  หนังสือท่ีมีความจําเปนตองใชในการเรียนการสอนปริมาณมาก สํานักหอสมุดควรติดตอให

สํานักพิมพนํามาวางจําหนายใหกับผูใชบริการในราคาถูก 
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3. ดานสภาพแวดลอม/สุนทรียภาพ 

    - ตองการใหสํานักหอสมุดจัดบริการหองศึกษากลุมขนาดเล็กเพ่ิมเติม เนื่องจากท่ีมีอยูในปจจุบัน        

ยังมีไมเพียงพอตอความตองการในการใชบริการ รวมถึงควรลดระยะเวลาการเปดใหใชบริการหองเดี่ยวเปน        

3 ชั่วโมงตอครั้ง  เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตสามารถใชบริการไดอยางทั วถึง  

-  บริเวณท่ีจัดไวบริการบางพ้ืนท่ีแอรเย็นมาก บางพ้ืนท่ีแอรไมเย็น 

4. ขอเสนอแนะ 

 -   การปดใหบริการในวันทําการ (จันทร-ศุกร) นาจะขยายเวลาจากเดิม 16.30 น. เปน 17.00 น.       

หรือ 18.00 น.    

-  กิจกรรมสวนใหญท่ีสํานักหอสมุดจัดเปนกิจกรรมเสริมสําหรับนิสิตในชวงเชา นิสิตไมสามารถ         

เขารวมกิจกรรมไดเนื่องจากติดเรียน  ควรปรับชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

-  ควรมีบริเวณสําหรับติดประกาศการใหทุนศึกษาตอตางประเทศแจงใหนิสิตทราบ 

-  สํานักหอสมุดควรมีการพิจารณาเรื่องการหมุนเวียนของหนังสือวาเลมไหนมีการใชมาก ควรมีการ     

ทําสําเนาเพ่ิมเพ่ือใหบริการใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 

-  หองสมุดควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมความเปน AEC ใหนิสิตเพ่ิมเติม เชน โครงการเชิญวิทยากร   

ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ (พ่ีเต ศุภจล) 

    -  นิสิตท่ีทราบวามีระบบการประเมินการใหบริการออนไลน มีจํานวนนอย หนวยงานควรมีการ

ประชาสัมพันธใหนิสิตทราบอยางท่ัวถึง 

 -  ควรมีการจัด zone สําหรับผูท่ีตองการความเงียบในการอานหนังสือ นอกเหนือจากบริเวณ             

ท่ีจัดใหบริการท่ัวไป 

-  ควรขยายเวลาเปดใหบริการเปน 24 ชั่วโมง ในชวงกอนสอบ ท้ังกลางภาคและปลายภาค 

-  ควรมีการเชิญอาจารยจากหนวยงานตางๆ มารวมเปนกรรมการในการพิจารณาวาจะจัดซ้ือหนังสือ  

เลมไหน มาไวบริการ 

 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

1. ดานการบริหารจัดการ 

-  ผูบริหารหนวยงานควรถายทอดแผนยุทธศาสตร สูบุคลากรโดยการประชุมคณะกรรมการ/

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ และการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิ  และมอบหัวหนางานหนวยงานยอยถายทอดสู

บุคลากรในสังกัด 

-  ผูบริหารหนวยงานมีแนวนโยบายในการประเมินบุคลากรแบบ 360 องศา แตยังไมนํามาใชจริง       

ในปจจุบัน  
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-  อัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน  บุคลากรบางรายมีภาระงาน over load  บุคลากรบางรายยัง

ปฏิบัติงานไมเต็มตามศักยภาพและภาระหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  ผูบริหารควรมีมาตรการในการบริหาร

จัดการ         ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

-  หนวยงานมีการจัดใหบริการพ้ืนท่ีสําหรับผูเกษียณอายุราชการ และการใหบริการสําหรับศิษยเกา

ฟรี โดยไมคิดคาธรรมเนียม  แตผูเก่ียวของสวนใหญไมทราบวาหนวยงานมีการจัดใหบริการสําหรับผูใชบริการ        

ท้ัง 2 กลุม ดังกลาว  

2. ดานการจัดการความรูของหนวยงาน 

-  หนวยงานมีการดําเนินโครงการจัดการความรูอยางนอยฝายละ 1 โครงการ/ป   

-  สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับบุคลากร           

เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู AEC 

3. ขอเสนอแนะระดับหนวยงาน 

 อยากใหหนวยงานมีการหมุนเวียนผูปฏิบัติงานประจําหนาเคานเตอรคนละครึ่งวัน เพ่ือเปดโอกาสให     

ผูปฏิบัติสามารถไปปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

4. ขอเสนอแนะระดับวิทยาเขต 

 สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการแบบใหเปลา เพ่ือสนับสนุน   

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

งบดําเนินการเพ่ือจายคาไฟฟาสําหรับสํานักหอสมุดบาง  เนื่องจากปจจุบันหนวยงานไดรับมอบนโยบาย          

ใหพิจารณาขยายเวลาเปดใหบริการสําหรับนิสิต โดยใหบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน     

โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง แตหนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหสอดคลองกับนโยบาย       

ท่ีวิทยาเขตฯ มอบหมายใหดําเนินการ 
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ภาคผนวกท่ี 1  : ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

ภาคผนวกท่ี 2 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ภาคผนวกท่ี 3 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ภาคผนวกท่ี 4 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุด  

กําแพงแสน 

ภาคผนวกท่ี 5 : ตารางผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

ภาคผนวกท่ี 6 : รายนามบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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ประเมินตนเอง กรรมการ

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.27 4.27

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ

ขอ 4 4

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน

ขอ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7

9 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับ

การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

คน 28 28

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 28 28

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 28 28

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาตอ คน  -  -

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 8 8

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 5 5

ขอมูลพื้นฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน ป 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

 
 ภาคผนวกท่ี 1 : ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 
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 ภาคผนวกท่ี 2 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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  ภาคผนวกท่ี 3 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
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 ภาคผนวกท่ี 4 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง สํานักหอสมุด   

                         กําแพงแสน 
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  ภาคผนวกท่ี 5 : ตารางผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 
ผูรับผิดชอบ 

ฝาย บุคคล 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)  ฝายบริหารฯ พูนพัชรี 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ฝายเทคโนฯ จงกล/จรินทรญา 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการ  

 คณะกรรมการ

บริหารสํานักฯ 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ.11) 

ฝายบริหารฯ อภินันท 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน 

และผูบริหารทุกระดับของสํานัก/สถาบัน (สกอ. 7.1)  

ฝายบริหารฯ หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)  คณะกรรมการ

จัดการความรู

สํานักฯ 

3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) ฝายบริหารฯ คณะกรรมการ

ประกันฯ 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) ฝายบริหารฯ สุมลฑา 

3.5 รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

ฝายบริหารฯ สุมลฑา 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) ฝายบริหารฯ วิไล 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ. 9.1) 

ฝายบริหารฯ พูนพัชรี 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 

ฝายบริการ อัจฉรา / นภัสมน 
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 ภาคผนวกท่ี 6 : รายนามบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 

ฝายบริการ 

 

 

 

 

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.

5 นางสาวชลาลัย  ไวทยางคกูล นักจดหมายเหตุ พ 020 1 เมษายน 2557 0 ปริญญาตรี

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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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เลขที่ตําแหนง
วันเดือนปที่บรรจุ

(ว/ด/ป ที่เขาปฏิบัติงาน)

จํานวนนับบุคลากร

ประจําใน

ความหมายของ

การประเมินคุณภาพ

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 ปริญญาโท

3 นางสาววิไล  สีดาจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี พ1434 27 สิงหาคม 2550 1 ปริญญาโท

4 นายอภินันท  จรัสรวีวงศ นักวิชาการพัสดุ พ 1433 16 สิงหาคม 2550 1 ปริญญาโท

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 นางสาวอรสา  ยศศักดิ์ศรี พนักงานทั่วไป พ 012 1 สิงหาคม 2539 0 ประถมศึกษา

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

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

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

5 นางสุจิตรา  จิตรขาวผอง พนักงานทั่วไป พ 016 16 มิถุนายน 2542 0 มัธยมศึกษา

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

7 นายนิกร  พันยุโดด พนักงานขับรถยนต พ 018 1 สิงหาคม 2556 0 มัธยมศึกษา

 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 

 

 

ฝายบริหารและธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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