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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่าง
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน รวมจ านวน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 อยู่ในเกณฑ์ ด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

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

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.00 - - 3.40 3.40 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 3.44 3.22 3.58 3.58 3.60 3.44   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช้ ดี ดี ดี พอใช ้   

 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 

 1.  บุคลากรของส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีจิตพร้อมในการให้บริการที่ดี ได้รับการชมเชยจากนิสิต และ
บุคลากรที่มาใช้บริการ 
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 2.  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีพ้ืนที่ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรอย่างพอเพียง และยังมีพ้ืนที่มาก
พอที่จะขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ภารกิจและพันธกิจของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมเด่นที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์
ขององค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นน าทางด้านการเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตก 
 2.  การด าเนินการของส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในหลาย ๆ กิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ ยังขาดการ
ติดตามและประเมินผล ท าให้ไม่ได้น าข้อเสนอแนะจากข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
 3.  บุคลากรในส านักหอสมุด ก าแพงแสน ยังมีความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ตรงกัน ท าให้
การด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศทาง
การเกษตรแก่ชุมชนในภาคตะวันตก โดยมีการก าหนดเป้าหมายด าเนินงานในแต่ละปีให้ชัดเจนว่า จะด าเนินการเรื่อง
ใดก่อนหลัง เช่น สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ส าหรับเกษตรกร ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
 2.  สร้างระบบและกลไกภายในส านักหอสมุด ก าแพงแสน ให้มีการติดตามและประเมินผลงานทุก ๆ 
กิจกรรม รวมทั้งมีข้อสรุปว่ามีประเด็นใดที่ควรจะแก้ไข ปรับปรุง  
 3.  ควรจัดการอบรมเรื่องตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้บุคลากรส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง  
 
ข้อเสนอแนะจากการ SAR และการจัดเอกสาร (เพิ่มเติม) 
 1.  การเขียนหมายเลขเอกสารอ้างอิงในเรื่องเดียวกัน ควรมีชื่อหมายเลขเอกสารเดียวกันทุกองค์ประกอบ 
 2.  การเขียนชื่อเอกสารที่เป็นรายงานการประชุม ถ้าเป็นรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดเดียวกัน 
ให้ใช้ชื่อเอกสารเดียวกันต่อท้ายครั้งที่และ พ.ศ. เช่น เอกสารหมายเลข 2.2-4-1 เป็นรายงานการการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ควรเขียนว่า 2.2-4-1 /ครั้ง / พ.ศ. เป็นรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน วาระท่ี.... เรื่อง................... 
 3.  ควรตรวจสอบและแก้ไขค าที่พิมพ์ผิดเรียบร้อยก่อนเข้าเล่ม 
 4.  การจัดเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง ควรจัดเอกสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก
องค์ประกอบ คือ เริ่มจากหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมาก 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 30 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 23 กิจกรรม และไม่ขอด าเนินการ 7 กิจกรรม 
ได้แก่  
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ข้อเสนอแนะ เหตุผล 

1) ควรมีการศึกษาผู้ใช้ (User Study) เพ่ือจัดหาบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการ และดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการ
มากขึ้น 

ขณะนี้ฝ่ายพัฒนา ฯ ก าลังด าเนินการปรับปรุง 

2) ควรด าเนินโครงการตามแผนให้ครบทุกภารกิจ ในปีงบประมาณ 2553 มีแนวทางในการติดตามการ
ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

3) การก าหนดกรอบแผนงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีผลท าให้การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ได้
คะแนนต่ ากว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งสามารถด าเนินงาน
ได้ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ จึงน่าจะพิจารณา
หาแนวทางท่ียืดหยุ่นกว่านี้ 

เนื่องจากโครงการในปีที่ผ่านมาท่ีไม่ได้ด าเนินการนั้น 
เป็นเรื่องการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
นับเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญกับหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นควรว่าในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกภารกิจ 

4) ควรมีแนวทางในการด าเนินงานให้ครบทุกภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าผลการด าเนินงาน
มาติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย ภารกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรมีการขอ
เสนอปรับแผนการด าเนินงาน ก่อนสิ้นสุดงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2553 มีแนวทางในการติดตาม การ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

5) ควรมีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในส่วนของภารกิจหลักของ
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ปีงบประมาณ 2553 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้
ก าหนดเป็นนโยบายให้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดย
มอบหมายให้ฝ่ายบริการเป็นผู้รับผิดชอบ 

6) ควรเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น และตอบ
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
สะดวกกับผู้บริการ 

ปัจจุบันช่องทางการแสดงความคิดเห็น และตอบ
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ   
Facebook ของส านักหอสมุด เป็นต้น 

7) เร่งประสานงานหาแนวทางแก้ปัญหาระบบเครือข่าย
ขัดข้อง โดยหาทางแก้ท่ีต้นเหตุอย่างถาวรและโดยเร็ว 
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงของห้องมุด โดยเฉพาะในเรื่อง
ชื่อเสียง และภาพพจน์ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ปัจจุบันวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย ซึ่งมีสถิติการขัดข้องที่ลดลง 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดย
ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับ กอง/ศูนย์ แล้ว 6 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 1 ในรอบปีการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549) ระหว่างวันที่ 29 - 30 
สิงหาคม 2549 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 29 ดัชนี จาก 30 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 6.03 อยู่ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ให้คะแนน 3.44 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

ครั้งที่ 2 ในรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ระหว่างวันที่ 6 - 7 
สิงหาคม 2550 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 25 ดัชนี จาก 25 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.96 อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.96 อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 

ครั้งที่ 3 ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ระหว่างวันที่ 8 - 9 
กรกฎาคม 2551 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 23 ดัชนี จาก 27 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.26 อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 3.54 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

ครั้งที่ 4 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 9 - 10 
กรกฎาคม 2552 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 28 ดัชนี จาก 28 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.86 อยู่ในเกณฑ์ ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ให้คะแนน 3.54 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ครั้งที่ 5 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 6 - 7 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 23 ดัชนี จาก 23 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.26 อยู่ในเกณฑ์ ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ให้คะแนน 2.30 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดีที ่ 30 มิถุนายน 2554  

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ ประชมุพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
09.30 – 10.15 น. - ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน กลา่วต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ฯ และ

แนะน าคณะบริหาร ฯ 
- ประธานคณะกรรมการประเมนิ ฯ กล่าวแนะน ากรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ใน
การประเมิน ฯ 
- ผู้บริหาร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งผลงานการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ด าเนนิการไปแล้ว 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการ จ านวน 13 คน 
- นิสิตระดบัปริญญาตรี 7 คน (ทุกคณะ) และระดบับณัฑิตศึกษา 3 คน (เข้าสัมภาษณ์พร้อม
กัน) 

14.00 – 14.30 น. อาจารย์/บุคลากร 5 คน (ตา่งหน่วยงาน) 
14.30 – 15.00 น. กลุ่มที่ 2 บุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน จ านวน 6 คน 

- ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน พนักงานเงินรายได้ 2 คน ลูกจ้างประจ า 1 
คน 

15.00 – 15.30 น. กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับฝ่าย จ านวน 4 คน 
15.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- ฝ่ายพฒันาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
- ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการศึกษา 
- ฝ่ายบริหารและธุรการ 
- ฝ่ายบริการ 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 
09.00 – 12.00 น คณะกรรมการประเมิน ฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ สรุปผลการประเมิน 
15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ แจ้งผลการประเมิน ฯ ต่อผูบ้ริหารและบุคลากรของส านักหอสมุด 

ก าแพงแสน  ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 

วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประจ าปี 2554 ได้ศึกษารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมี

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน รวมจ านวน 13 ตัวบ่งชี้บังคับ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.60 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละ
ประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44     
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ในเกณฑ์ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

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

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.00 - - 3.40 3.40 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 3.44 3.22 3.58 3.58 3.60 3.44   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช้ ดี ดี ดี พอใช ้   

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี

การศึกษา) 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมินพัฒนาการ หมายเหตุ  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ต่าง
จากท่ีระบุใน 

SAR) 

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

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     2.54 3.60 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้             0.000 3.000 3.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 5 5 5 6 0.000 3.000 3.000    -     

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก       4.109 3.251 3.251 0.00 0.00 0.00 0.00   

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบรกิาร
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ
จ านวนบคุลากร 

ร้อยละ 9.00 36.00 2.00 8.00 2.00 8.00 4 11 5.000 1.333 1.333         

25.00 25.00 25.00 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร ค่าเฉลี่ย 229.32 4.33 357.98 4.42 357.98 4.42 4.40 4.50 4.327 4.420 4.420         

53.00 81.00 81.00 

2.3 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 3 4 4 4 5 3.000 4.000 4.000         
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       1.400 3.400 3.400 0.00 0.00 0.00 0.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดบั
ของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 4 4 4   0.000 3.000 3.000         

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 2 3 3 3   2.000 3.000 3.000         

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ N/A 4 3 4 5 0.000 3.000 3.000  ×  -     

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ N/A 3 3 3   0.000 3.000 3.000         

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศหรอืต่างประเทศ 

ร้อยละ 25.00 100.00 25.50 100.00 26.00 100.00 100% 100% 5.000 5.000 5.000         

25.00 25.50 26.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       4.844 5.000 4.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 5 7 7 5.000 5.000 3.000  ×       

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 3.00 75.00 18.00 100.00 18.00 100.00 80.00 100.00 4.688 5.000 5.000         

4.00 18.00 18.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.000 3.000 3.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 5 6 5 6 0.000 3.000 3.000    -     

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรงุระบบด าเนินงาน        4.000 4.000 4.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 5 5 4.000 4.000 4.000 ×         
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตาม
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผน
กลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบ
ทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 อยู่ในเกณฑ์ พอใช ้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

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

ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานไม่มีโอกาสได้รับการเสนอแนะ จากคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ต้องมีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน อย่างสม่ าเสมอ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านห้องสมุด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมุ่งสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การบริหาร จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดที่ความพัฒนา 
 1.  กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก 
 2.  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรและศักยภาพของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จัดท าเรื่องการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ 
อาทิ การสนับสนุนหรือจัดท าห้องสมุดชุมชนให้กับชุมชน ฯลฯ 
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 2.  จัดท าแผนบริการทางวิชาการ ให้มีจ านวนโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิมตามความเหมาะสม 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การพัฒนา
บุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมจ านวน 6 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้   
 จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรมีจิตบริการและมีความตั้งใจในการท างานเป็นอย่างดี 
 2.  บุคลากรสายวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า คณะกรรมการ
บริหารส านัก  
 2.  ไม่มีการรวบรวมประเด็นความรู้ที่ได้มาจากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.  การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่ครบ 3 ด้านตามเกณฑ ์
 4.  ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรจัดท าเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านัก และประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กร หรือจัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือที่น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.  ควรมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
หน่วยงาน 
 4.  ควรมีการประเมินผลตามความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร   
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดงันี้ 

จุดแข็ง 
 1.  มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการให้บริการทุกกิจกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ไม่มีคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และท า
การประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องน ามาใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน 
 2.  ไม่มีการรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกกลยุทธ์ 
และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องน ามาใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน  
 2.  ควรน ารายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณา 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
 1. มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (Pulinet) 

จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ไม่มีการเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเองก่อนส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ   
1. ควรน ารายงานการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณา ก่อนส่งให้

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
2. ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบอย่างชัดเจน 
3. ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่ 2.16 ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของส านัก 
4. ควรบรรจุวาระการประชุมด้านประกันคุณภาพในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก เพ่ือสามารถติดตาม

งานได้อย่างต่อเนื่อง 
5. ควรติดตามกิจกรรมในแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กร
มาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้น จนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
รวมจ านวน 1 ตัวบ่งชี้บังคับ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้บังคับ 1   ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
 1) มีการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ 
2. ควรบันทึกกระบวนการจัดท าขั้นตอน การทบทวน ติดตาม ประเมินและปรับปรุง เป็นหลักฐานในรายงานการ

ประชุม 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปี
ของการ

เก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน     

ส านัก/สถาบัน กรรมการ     

2551 2552 2553 2553     

  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนงาน                 

1 1.1 ê กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประ
มาณ 

  N/A 5 5     

2 1.1 ข้อ 
3-5 

— จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้       28 28     

3       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต                 

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย                 

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

        6 6     

6       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        4 4     

7       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก         9 9     

8       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ         9 9     
9   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีทีบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้       20 20     

10       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต                 
11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย                 
12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
        5 5     

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        3 3     

14       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก         5 5     
15       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ         7 7     

16 1.1 ข้อ 
8 

— จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทั้งหมด 

ข้อ               

17   — จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่น าไปทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

                

18 สมศ. 
17 

ê ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ปี
การศึกษา 

            

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก              
 

   

19 2.1 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปี
การศึกษา 

  9 2 2     

20 2.2 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการ
ส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปี
การศึกษา 

  9 2 2     
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21   — ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ 
กับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

    229.32 357.98 357.98     

22   — ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน     53 81 81     

23 2.3 ê ระบบความส าเร็จของการให้บริการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ ปี
การศึกษา 

  3 4 4     

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ                 

77   — จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปี
การศึกษา 

  25 25.5 26     

78   — จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ       0 0.5 1     

79 3.1 ê ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหนว่ยงาน 

ข้อ ปี
การศึกษา 

  N/A 4 4     

80         -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบคุลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง               

81 3.2 ê การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ ปี
การศึกษา 

  2 3 3     

82 3.3 ê ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปี
การศึกษา 

  N/A 4 3     

83 3.3 
ข้อ 2 

      -  จ านวนความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

เร่ือง       6       

84         -  จ านวนความเส่ียงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

                

85         -  จ านวนความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

                

86         -  จ านวนความเส่ียงด้านการปฏบิตัิงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว ้

                

87         -  จ านวนความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

                

88         -  จ านวนความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

        3       

89 3.4 ê ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปี
การศึกษา 

  N/A 3 3     

90 3.5 — จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะ
วิชาชีพ 

คน ปี
การศึกษา 

  25 25.5 26     

91         -  ในประเทศ       21 24.5 25     

92         -  ต่างประเทศ       4 1 1     

93   — งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท               

94 สมศ. 
13 

ê คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าสถาบันแต่งตั้ง 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

            

  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ                 
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95 4.1 ê ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประ
มาณ 

  7 7 5     

96   — รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท ปีงบประ
มาณ 

  21,518,258.15 18,881,944.98 18,881,944.98     

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

98         -  เงินรายได้       10,333,481.10 8,765,537.18 8,765,537.18     
99   — รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ       1,800.00 14,400.00 14,400.00     
100   — งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่ 

และที่ดิน 
      21,575,577.67 20,361,223.91 20,361,223.91     

101   — ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

      21,691,001.16 23,753,686.03 23,753,686.03     

102   — เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ       3,076,734.97 -1,126,231.04 -1,126,231.04     
103   — สินทรัพย์ถาวร        37,730,956.30 35,189,323.81 35,189,323.81     
104 4.2 — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บรกิารที่มีการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประ
มาณ 

  3 18 18     

105   — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บรกิารทั้งหมด     4 18 18     
  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                 

106 5.1 ê  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปี
การศึกษา 

  N/A 5 6     

107 5.1 
ข้อ 3 

— จ านวนตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ ปี
การศึกษา 

            

108 5.1 
ข้อ 5 

— จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานที่ใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพฒันาขึ้นจากปีก่อน
หน้า 

โครงการ ปี
การศึกษา 

            

109   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้               

110   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า 

ตัวบ่งชี้               

111 5.1 
ข้อ 9 

— จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยัด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนว่ยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อเร่ือง ปี
การศึกษา 

            

112 สมศ. 
15 

— คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด 

คะแนน ปี
การศึกษา 

            

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน                 

113 6.1 ê  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ ปีงบประ
มาณ 

  4 4 4     

  เพิ่ม จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภท)           35      
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 นิสิต อาจารย์  
กลุ่มที่ 2 บุคลากรส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับฝ่าย  
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าในการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้หนังสือขึ้นชั้นเร็วขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถหาหนังสือ
บนชั้นพบ หรือให้มีการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นบ่อยขึ้น 
 2) ที่จอดรถหน้าส านักหอสมุด ก าแพงแสน ควรมีหลังคาเพ่ือรองรับผลของต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่ตกลงมา 
 3) ควรด าเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่ 
 4) ควรจัดหาหนังสือสายศิลป์ ด้านเกษตร ให้มากข้ึน และหนังสือเรียนระดับมัธยม เพ่ือให้นิสิตประกอบการฝึกสอน  
 5) ควรจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และทันสมัย เช่น จัดห้องสมุดมีชีวิต 
 6) ควรจัดท าตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาท าการ (Book drop) 
 7) ควรจัดท าแผนผังจุดบริการของห้องสมุด ให้ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 8) ควรติดตามข้อมูล เพ่ือจัดหาหนังสือ ต าราทางวิชาการ จากร้านที่มีการลดราคา 
 9) ควรจัดหาเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ 
 10) เจ้าหน้าที่ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ควรเคร่งครัดต่อการใช้กฎระเบียบในการเข้าใช้ห้องสมุด เช่น การแต่งกาย
ของนิสิต และติดป้ายประกาศให้ชัดเจนและให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 
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