
เลขท่ี........... 
แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางมัณฑนา เจริญแพทย ตําแหนง : รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวศิวพร ชาติประสพ ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางจรัสโฉม ศิริรัตน ตําแหนง : นักจัดการงานท่ัวไป 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : : สํานักงานผูอํานวยการ สํานักหอสมุดกลาง  
ชื่อการประชุม    การประชุมคณะทํางานเครือขายความรวมมือหองสมุดดานประกันคุณภาพการศึกษา   

รอบปท่ี 6 ครั้งท่ี 3/2562 (ครั้งท่ี 29)   
วัน/เดือน/ป    29  สิงหาคม  2562   
สถานท่ีจัด     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
หนวยงานผูจัด   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
คาใชจาย     ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท     

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ)    
ใบเกียรติบัตร/  
วุฒิบัตร   

 ไดรับ            ไมไดรับ เนื่องจาก 
............................................................................                
 ไมมี   
 

สรุปสาระสําคัญ   
       ท่ีประชุมคณะทํางานเครือขายความรวมมือหองสมุดดานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
ผูบริหารและคณะทํางานจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดประชุมและพิจารณารวมกันในเรื่องตางๆ ดังนี้   

1. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชหองสมุดประจําปการศึกษา 2561  
    ผลการดําเนินงานพบวา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  

(มีเอกสารแนบ) 
          2. รายงานตัวบงช้ีท่ีตกลงรวมกันภายใตเครือขายความรวมมือหองสมุดดานประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิเคราะหขอมูลตามตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2561 
ปงบประมาณ 2562  
               คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 แตท้ังนี้ จะมีตัวบงชี้บางตัวท่ีขอมูลอาจจะไม
ครบป เชน สถิติการใชฐานขอมูลออนไลน 

3. รายงานผลการดําเนินงาน “เครือขายความรวมมือหองสมุดดานประกันคุณภาพการศึกษา  
รอบปท่ี 6” 





 หมายเหตุ  : 1.  จัดทํารายงานฯ หลังจากเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วันทําการ  
                    เสนอหัวหนาฝาย                        
      2.  หัวหนาฝายเสนอความเห็น  ภายใน 3 วันทําการ  และเสนอตอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
      3.  แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟมรายงานการเขาประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
      4.  หัวหนาฝายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 

     5.  หัวหนาฝายรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางไดทราบ 
 

  



การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด ประจําปการศึกษา 2561 
 

การใหบริการ มก. มศว  N=705 มศป. N=1760 นิดา N=282 มธ.  (N=298) มฉก. 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับความ
ตองการ 

      
3.9 0.78 ดี 4.34 0.55 ดี 

3.74 1.15 ดี - - - 3.78 0.62 ดี 

รวม       3.9 0.78 ดี 4.34 0.55 ดี 3.74 1.15 ดี - - - 3.78 0.62 ดี 

ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการตางๆ 

1. การประชาสมัพันธท่ัวถึง หลายชองทาง       3.98 0.77 ดี 4.04 0.72 ดี 3.37 1.2 พอใช 4.12 0.636 ดี 3.71 0.75 ดี 

2. การใหบริการเปนระบบ สะดวก รวดเร็ว 
และพรอมบริการตลอดเวลา 

      
4.05 0.82 ดี 4.52 0.51 ดีมาก 

3.82 1.09 ดี 4.19 0.7171 ดี 3.86 0.69 ดี 

3. การสงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนได
โดยสะดวกและไดรับการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว 

      
3.8 0.86 ดี 

- - - 3.15 1.62 พอใช - - - 3.74 0.7 ดี 

รวม       3.94 0.82 ดี 4.28 0.62 ดี 3.44 1.06 พอใช 4.16 0.67655 ดี 3.77 0.71 ดี 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี 

1. ความกระตือรือรนและความเตม็ใจในการ
ใหบริการ 

      4.07 0.9 ดี 
4.64 0.48 ดีมาก 

3.83 1.14 ดี 4.33 0.6901 ดี 4.01 0.68 ดี 

2. การไดรับบริการท่ีนาประทับใจ       4.1 0.86 ดี 4.68 0.47 ดีมาก 3.85 1.09 ดี 4.36 0.67995 ดี 3.99 0.71 ดี 

3. ความรู ความเช่ียวชาญของผูใหบริการ และ
ความสามารถในการตอบขอซักถามไดอยาง
ชัดเจน 

      4.07 0.89 ดี 
4.63 0.48 ดีมาก 

3.76 1.16 ดี 4.37 0.6651 ดี 3.96 0.69 ดี 

รวม       4.08 0.88 ดี 4.65 0.48 ดีมาก 3.81 1.05 ดี 4.35 0.67838 ดี 3.99 0.69 ดี 



การใหบริการ มก. มศว  N=705 มศป. N=1760 นิดา N=282 มธ.  (N=298) มฉก. 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

X SD แปล
ผล 

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของการใหบริการ 
1. สื่อ/คูมือแนะนําการใชบริการเขาใจงายและ
มีความชัดเจน 

      3.98 0.81 ดี 
4.04 0.72 ดี 

3.61 1.22 ดี 4.11 0.7186 ดี 3.89 0.72 ดี 

2. สถานท่ีมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

      4.09 0.85 ดี 
4.45 0.53 ดีมาก 

4.15 0.99 ดี 4.35 0.7597 ดี 4.01 0.75 ดี 

3. ระบบหองสมดุอัตโนมตัิ (การสบืคนขอมูล 
การยืม-คืน ฯลฯ) สะดวก รวดเร็ว 

      3.95 0.8 ดี 
4.52 0.51 ดีมาก 

3.82 1.35 ดี - - - 3.87 0.71 ดี 

4. เว็บไซตหองสมุดมีขอมลูท่ีเพียงพอและ
เขาถึงงาย 

      4.07 0.77 ดี 
4.52 0.51 ดีมาก 

3.49 1.36 พอใช 4.23 0.6792 ดี 3.91 0.73 ดี 

5. เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลอง
กับความตองการ 

      4.12 0.77 ดี 
4.45 0.53 ดีมาก 

3.86 1.11 ดี 4.14 0.8193 ดี 3.9 0.72 ดี 

รวม       4.04 0.8 ดี 4.4 0.56 ดีมาก 3.79 0.95 ดี 4.21 0.7442 ดี 3.92 0.73 ดี 

ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดใน
ภาพรวม 

      4.02 0.83 ดี 
4.42 0.55 ดีมาก 

3.98 0.96 ดี - - - 3.87 3.69 ดี 

 
เกณฑการพิจาณาระดับความพึงพอใจ 
เกณฑการแบงชวงคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ ดีมาก 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ ดี 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ พอใช 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ ตองปรับปรุง 
คาเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายความวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน 


