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โครงร่างองค์กร
1. ลกัษณะองค์กร: คุณลักษณะท่ีสำาคัญขององค์กรคืออะไร
    ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

(1)  องคก์รมีผลติภัณฑ์หลักอะไรบ้าง กลไกที่องคก์รใช้ในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่ ลูกค้าคืออะไร
 จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  

 สื่อวีดิทัศน์ และสื่อดิจิตอล
กลไกในการส่งมอบโดยการจดัสถานที่สำาหรับอ่าน ระบบยืมคืน เครอืข่ายมหาวิทยาลัยและ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 (2)  ลักษณะที่สำาคัญของวัฒนธรรมองคก์รคืออะไร จดุประสงค์ วสิัยทัศน์ คา่นิยม และพันธกิจ
  ขององค์กรที่ได้ประกาศไว้คอือะไร ความสามารถพิเศษขององค์กรคืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง
 อยา่งไรกับพันธกิจขององค์กร

วสิัยทัศน์      เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยบริการที่เป็นเลิศ
 พนัธกิจ       เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวทิยาลัยและศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ

      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
 คา่นิยม       มุ่งเน้นผู้รับบริการ
 ความสามารถพิเศษขององค์กร คือ ความพร้อมในการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มกีารจำาแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและ
ประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่าน้ีมีการศึกษาระดับใด ปัจจัยที่สำาคัญทีจู่งใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุ
พนัธกิจขององค์กรคืออะไร บุคลากร และภาระงานในองค์กรมีความหลากหลายอยา่งไร มีกลุ่มอะไร
บ้างทีจ่ัดตั้งให้ทำาหน้าที่ต่อรองกับองค์กร สิทธิประโยชน์ และข้อกำาหนดพิเศษดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภัยทีส่ำาคัญมีอะไรบ้าง

 บุคลากรมี  4  กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหารและ  
         นักวิทยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ตำ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท

 ไมร่ะบุปัจจัยที่สำาคัญที่จูงใจให้บุคลากรผกูพัน
 ไมร่ะบุข้อกำาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 (4) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ทีส่ำาคัญอะไรบ้าง
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำาคัญ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือ

ข่าย ทรพัยากรสารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบการเติมโควตาการพิมพ์อัตโนมตัิและ 
online reference

2

ส่วนท่ี 1
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(5) องค์กรดำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎข้อบังคับอะไรบ้าง กฎข้อบังคับด้าน อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การข้ึนทะเบียน หรือ ข้อกำาหนด
 ดา้นการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับด้าน สิ่งแวดล้อม การเงิน 
 และผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้าง

 กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคบ ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติปี 2542 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อบังคับระเบียบสภามหาวิทยาลัย ระเบียบการ
ใช้ห้องสมุด ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ/ประกาศมหาวทิยาลัยและระเบียบสำานักนายก
รฐัมนตรี
 ไมร่ะบุ กฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้าง และระบบการกำากับดูแลขององค์กรมีลักษณะอยา่งไร ระบบการ รายงาน     ระหว่าง

 คณะกรรมการกำากับดูแลองค์กร ผู้นำาระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด 
 ผู้บริหารสูงสุดคือผูอ้ำานวยการสำานักฯ ภายใต้การกำากับดูแลของรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ
และพัฒนาบุคลากร
(2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญขององค์กรมอีะไรบ้าง (*) กลุ่ม
ดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำาคัญต่อผลิตภัณฑ์ การบรกิารที่สนับสนุนลูกค้าและการ
ปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
สว่นเสีย ทีส่ำาคัญแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

กลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่สำาคัญ ได้แก่ นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป(นักเรียน 
นักศกึษาสถาบันอื่นๆ รวมทั้งประชาชน) มีความต้องการหลัก ได้แก่ ยืมทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศและอบรมการใช้บรกิารต่างๆ ความต้องการ/ความคาดหวัง ได้แก่ ได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศทีต่้องการ บรกิารพึงพอใจ สืบค้นได้สะดวก
  ไม่ไดร้ะบุว่าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร
 ชุมชนที่สำาคัญได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบันต่างๆ นักเรียน 
ประชาชนในชุมชน
(3) ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความรว่มมืออย่างไม่ เป็นทางการที่
 สำาคัญที่สดุคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการผลติและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการ 
บริการที่สนับสนุนลูกค้าที่สำาคัญ มกีลไกที่สำาคัญอะไรในการสื่อสารและจดัการดา้น ความสัมพันธ์
กับผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมอือย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มเหล่าน้ีมีบทบาทอะไรหรือ
ไม่ในกระบวนการสรา้งนวัตกรรมขององค์กร ข้อกำาหนดที่สำาคัญสดุของห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคือ
อะไร

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการได้แก่ 
บริษัท/สำานักพิมพ์(ผู้ส่งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะตา่งๆบุคลากรสำานัก ศนูย์คอมพิวเตอร์มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ หอสมดุของมหาวิทยาลัยอื่นๆ (เป็นคู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ) มีบทบาทในการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกที่
สำาคัญในการสื่อสาร ได้แก่ การประชุม โทรศัพท์ e-mail website ไปรษณีย์และอื่นๆ 
 ไมร่ะบุข้อกำาหนดที่สำาคัญที่สดุของห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 
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2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
    ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

(1) องค์กรอยู่ที่ลำาดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อ เปรียบเทียบ
 กับองค์กรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกัน รวมทั้งจำานวนและประเภทของคู่แข่ง

คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการที่เป็นเลิศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ทัน
สมัยได้แก่ สำานักหอสมดุมช. หอสมุดและคลังความรู้มม. และสำานักวิทยบรกิารมข. แต่ไม่ระบุลำาดับใน
การแข่งขัน
(2) อะไรคือปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเรจ็ขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ปัจจุบันมีการ

 เปลี่ยนแปลงอะไรที่สำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร รวมถึง โอกาส สำาหรับการ
 สร้างนวตักรรมและความร่วมมอื (*)

ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ เครื่องมือทีพ่ร้อมสำาหรับการให้บริการสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศทีต่อบสนองความต้องการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
เปลี่ยนแปลงสำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเรว็
ของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรด้านการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการ
สารสนเทศ
(3) แหล่งข้อมูลสำาคัญที่มีอยู่สำาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลสำาคัญที่มีอยู่สำาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมอื่นมีอะไรบ้าง และ
มีข้อจำากัดอะไรบ้างในการได้มาซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ี (ถ้ามี)

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เปรียบเทียบ ในเรื่องสถิติการใช้บริการตา่งๆ และความพึงพอใจต่อ
บริการต่างๆ

      ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความทา้ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ ด้านธุรกจิ ดา้นการปฏิบัติการ และ

ดา้นทรัพยากรบุคคลขององค์กรคอือะไร ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทีส่ำาคัญที่ส่งผลก
ระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรมีอะไรบ้าง
 ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มค่า การบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทนัสมัยและสอดคล้องกับความต้องการผูร้ับบริการ บุคลากรทำางานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข    
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ทรพัยากรสานสนเทศที่ทันสมัย บริการที่เป็นเลิศ และความ
น่าเชื่อถือ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ
สว่นประกอบสำาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ รวมทั้งกระบวนการ

ประเมินผลกระบวนการเรียนรูร้ะดับองค์กร และกระบวนการสร้างนวตักรรมคืออะไร
 การใช้แนวคิด lean หลักการ PDCA การจดัการความรู้และการทำาวิจัยสถาบัน

4



A. จุดแข็งท่ีสำาคัญท่ีสุด หรือการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น (แนวโน้มท่ีมีค่าต่อองค์กรอื่นๆ) ท่ีได้ระบุไว้คืออะไร? 
(ระบุจุดแข็งหมวด 1-6)

• องค์กรสรา้งและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ โดยการถ่ายโอนข้อมูลนักศึกษา
ใหม่เข้าฐานข้อมูลของสำานัก กจิกรรม road show การปฐมนิเทศ การอบรมการใช้ฐานข้อมูล 
การอบรมการสืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลงเรียนวิชาสัมมนา การอบรมสืบค้นเพื่อทำาวิจัย  เป็นต้น ตอบ
สนองความต้องการในแต่ละข้ันตอนของวงจรชีวติของการเป็นลูกค้า ตัง้แต่นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี บุคลากรใหม่ นักศึกษาทีจ่บไปแล้ว นักศกึษาบัณฑิตศกึษา บุคคลภายนอก รวมทั้งบุคลากรที่
เกษียณ โดยใช้ผลงานวจิัยในเรื่องความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้ห้องสมดุ การรับรู้และความ
ต้องการข่าวสารและสำารวจความพึงพอใจมาปรับการบรกิาร เช่น การให้บริการแบบ one stop 
service บริการเชิงรุก บริการรูปแบบ electronics เป็นต้น

• องค์กรรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีตที่ไม่ใช้บริการยืม-คืนเป็นเวลานานกว่า  2 ปี โดยการทำาวิจัย 
พบวา่เกิดจากการมีแหล่งสารสนเทศอื่นๆที่สามารถใช้ทดแทนได้ โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตนำามาซ่ึงการปรับปรุงการให้บริการ ปรับปรุงนโยบายการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ

• องค์กรระบุวิธกีารรับฟังเสียงของ potential customers โดยใช้กจิกรรมเปิดประตูห้องสมุดสู่ผู้ใช ้
ปีละครั้ง เช่น นักศึกษาของสถาบันต่างๆ นักเรียน ประชาชนในชุมชน ทำาให้มีโอกาสรับทราบ
ความต้องการ ความคาดหวังและความปรารถนาของลูกค้าในอนาคต นำามาสูก่ารปรับปรุงบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการและได้ลูกค้าเพิ่ม

• องค์กรระบุกระบวนการทำางานทีส่ำาคัญ ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับบริการ จัดทำาข้อกำาหนดของ
กระบวนการทำางานทีส่ำาคัญจากพันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำานักฯ ความคาดหวัง ความ
ต้องการของผู้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกัยภาพพื้นฐานขององค์กรและบุคลากร แนวโน้ม
ความต้องการของตลาด ข้อมูลจากคู่คา้ คู่ความร่วมมือ

• การปรับปรุงกระบวนการทำางานโดยใช้ group benchmarking กับสำานักหอสมดุมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล ใน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัด
ซ้ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการประชาสัมพันธ์  และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้

B. อะไรเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุดในโอกาส ความวิตกกังวล หรือความไม่แน่นอนท่ีได้ระบุไว?้ 
       (ระบุโอกาสในการปรับปรุง หมวด 1-6)

• ไม่ชดัเจนว่าผู้นำาระดับสูงสรา้งบรรยากาศ กำากับ และส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และจริยธรรมอย่างไร

• ผู้นำาระดับสูง ไม่ได้ระบุเรื่องที่จะสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารผลการตดัสินใจทีส่ำาคัญให้กับบุคลากร 
ไม่ชดัเจนในบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสรา้งให้มีผลการ
ดำาเนินการที่ดี

• ไม่ชดัเจนว่าผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่างไรในการทำาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำาเนินการและบรรลวุิสัยทัศน์ ซ่ึงต้องคำานึงถึงกลยุทธ์ 
บุคลากร ระบบงานและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ขององค์กร รวมทั้งนวัตกรรมและการปรับปรุง
ผลติภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
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• ผู้นำาระดับสูงไม่ไดร้ะบุว่าทบทวนตวัวดัผลการดำาเนินการอะไรบ้างเป็นประจำาเพื่อระบุสิ่งที่ตอ้งทำา
• ถึงแม้องค์กรจะระบุในเรื่องการประเมินผู้นำาสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใช้ข้อมูลจากรายงานของผู้นำา

สูงสดุ ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ชัดเจนวา่ประเด็นการ
ประเมินมีเรื่องอะไรบ้าง

• องคก์รไม่ได้ระบุเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลของการนำาองค์กรของผู้นำาแต่ละคน
• องคก์ร ไม่ได้ระบุวธิีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลติภัณฑ์และ

บริการ การเตรียมการเชิงรุก การกำาหนดเป้าประสงค์ กระบวนการและตัววดัที่สำาคัญในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดดา้นกฎข้อบังคับและกฎหมาย รวมทั้งความเสี่ยง

• องคก์รไม่ได้ระบุในเรื่องการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกดา้นขององค์กรมีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

• ถึงแม้ว่าองคก์รได้กำาหนดข้ันตอนการจดัการเรื่องร้องเรียน แต่ไม่ชัดเจนวา่ในแต่ละข้ันตอนใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนที่หน้างาน ทำาให้ไม่อาจมั่นใจได้ว่ากระบวนการ
จดัการข้อร้องเรียนจะทำาให้ข้อร้องเรียนไดร้ับการแก้ไขอย่างทันทว่งทีและมีประสิทธิผล 

• ไม่ชดัเจนในวิธกีารที่องค์กรใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน รวมทั้งการปรับปรุงที่เกิดข้ึน
จากข้อร้องเรียนเหล่าน้ัน

• องคก์รเลือกตวัชี้วดัผลการดำาเนินงาน (KPIs) จำานวน 19 ตวัเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานโดย
รวมขององค์กร ตามแผนกลยุทธ์ แต่ไม่สอดคล้องกับแผนฯที่ระบุตัวชีว้ัดไว้  23 ตวั

• องคก์รไม่ได้ระบุวิธกีารรวบรวมตวัชี้วดั และผู้รับผิดชอบ
• ถึงแม้ทีมบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จะทำาหน้าที่ตดิตามตวัชี้วดัทุก 3 

เดือน แต่ไม่ได้ระบุวา่มีวธิีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจในระดับองค์กรและสร้างนวตักรรม ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

• องคก์รไม่ได้ระบุวิธกีารในการเลือก รวบรวมตัวชีว้ัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำาวัน
• ถึงแม้องค์กรจะแปลผลการดำาเนินการเป็น 3 ระดับ แต่ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการ

แปลงผลการทบทวนผลการดำาเนินการไปใช้จดัลำาดับความสำาคัญ รวมทั้งนำาไปเป็นโอกาสในการ
สร้างนวตักรรม

• ไม่ชดัเจนว่าองคก์รดำาเนินการอยา่งเป็นระบบอย่างไรในการจัดการความรู้ ตั้งแตก่ารรวบรวม
และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหวา่งองค์กรกับ
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คูค่วามร่วมมือ การค้นหา best practices รวมทั้งการรวบรวมความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

C. พิจารณาปัจจัยท่ีมีความสำาคัญท่ีเป็นจุดแข็ง และสร้างคุณค่าแก่องค์กร (ระบุจุดแข็ง หมวด 7)
-

D. พิจารณาผลลัพธ์ท่ีมีความสำาคัญแต่ยังคงเป็นช่องว่าง เพ่ือการปรับปรุงขององค์กร(ระบุโอกาสในการ
ปรับปรุง หมวด 7)
  การเก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่แสดงระดับ แนวโน้มและการเทียบเคียงกับคู่เปรียบเทียบ ที่ไดร้ะบุไว้
ในโครงรา่งองค์กร ให้ครอบคลุมในประเด็นสำาคัญ
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E. หัวข้อ/ประเด็นการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานท่ีค้นพบ
 ระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิ happy print

สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในภาพรวม

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นักศึกษา บุคคลภายนอก
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. ผูร้ับบริการพึงพอใจ และรู้สกึวา่เต็มใจให้บริการ บรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นหา
2. ความทันสมัยและจำานวนของตำารา จำานวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ 

และการแนะนำาหนังสือใหม่
3. เวลาในการเปิดให้บริการ ในช่วงสอบ อยากให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
4. ควรมีช่องทางในการแสดงความคดิเห็นที่หลากหลาย และเข้าถึงได้
5. ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสูญหาย และการดูแลทรพัย์สิน
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• ผู้บริหารสูงสุดคือผูอ้ำานวยการสำานักฯ ภายใต้การกำากับดูแลของรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและ
พฒันาบุคลากร

• วสิัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดว้ยบริการที่เป็นเลิศ พนัธกิจ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยละศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ คา่นิยม มุ่งเน้นผู้รับบริการ

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหาร   และ  นัก
วทิยาศาสตร์ การศกึษาตั้งแตต่ำ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• กลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่สำาคัญ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล
ทัว่ไป (ชุมชนที่สำาคัญได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบันต่างๆ นักเรียน 
ประชาชนในชุมชน)

• กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคบ ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติปี 2542 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อบังคับระเบียบสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ
การใช้ห้องสมุด ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ/ประกาศมหาวทิยาลัยและระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรี

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
1.1ก(1) -
1.1ก(2) -
1.1ก(3) -
1.1ข(1) -
1.1ข(2) -

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
1.1ก(1) - • ผู้นำาระดับสูงไม่ได้ระบุว่าดำาเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม

ไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ลูกคา้ รวมทั้งไม่ได้ระบุว่าผูน้ำาระดับสูง แสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอยา่งไร

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
1.1ก(2) -- • ไม่ชดัเจนว่าผู้นำาระดับสูงสรา้งบรรยากาศ กำากับและส่งผลให้มีการประพฤติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอย่างไร
1.1 ก(3) - • ไม่ชดัเจนว่าผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่างไรเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ในดา้น
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สว่นท่ี 3
ผลการตรวจประเมิน

1.1 : การนำาองค์กร
       โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย



การปรับปรุงผลการดำาเนินการ การบรรลพุันธกจิ และการสรา้งนวัตกรรม ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการสรา้งความสำาเร็จในการดำาเนินงานของสำานักฯ

1.1 ข(1) -- • ผู้นำาระดับสูง ไม่ได้ระบุเรื่องที่จะสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารผลการตดัสินใจที่
สำาคัญให้กับบุคลากร ไม่ชัดเจนในบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสรา้งให้มีผลการดำาเนินการทีด่ี

1.1 ข(2) -- • ไม่ชดัเจนว่าผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่างไรในการทำาให้เกิดการปฏิบัติการอย่าง
จริงจังเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำาเนินการและบรรลวุิสัยทัศน์ 
ซ่ึงต้องคำานึงถึง กลยุทธ์ บุคลากร ระบบงานและสินทรัพย์ทีจ่ับต้องได้ขององค์กร 
รวมทั้งนวัตกรรมและการปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง 

• ผู้นำาระดับสูงไม่ไดร้ะบุว่าทบทวนตวัวดัผลการดำาเนินการอะไรบ้างเป็นประจำา
เพื่อระบุสิ่งที่ต้องทำา 

หัวข้อ 1.1 ผลการประเมิน.......5..........%

1.2 การกำากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่: องค์กรดำาเนินการอยา่งไรในการกำากับดูแล
     องค์กร และทำาให้บรรลุด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ (50 คะแนน)
     โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
1.2 ก (1) + • องคก์รดำาเนินการกำากับดูแลในเรื่องสำาคัญที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการ 

กระทำาของผู้บริหาร ความรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสในการดำาเนิน
งาน

1.2 ค(1) + • องคก์รคำานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่ และกำาหนดเป็น
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในการสรา้งความเข้มแข็งทางความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งมี
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
1.2 ก(1) - • ถึงแม้ว่าองคก์ร จะมีระบบการรายงานผลการดำาเนินงานในที่ประชุมคณะ

กรรมการดำาเนินงาน เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ 
แต่ไม่ชดัเจนว่าคณะกรรมการดำาเนินงานซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน
ระดับคณะจะมีผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรครบถ้วนหรือไม่ เช่น 
นักศกึษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

1.2 ก (2) -- • ถึงแม้องค์กร จะระบุในเรื่องการประเมินผู้นำาสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานของผู้นำาสูงสุด ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แต่ไม่ชดัเจนว่าประเด็นการประเมินมีเรื่องอะไรบ้าง
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• องคก์รไม่ได้ระบุเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลของการนำาองค์กรของผู้นำาแต่ละ
คน

1.2 ข -- • องคก์ร ไม่ได้ระบุวธิีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อ
ผลติภัณฑ์และบริการ การเตรียมการเชิงรุก การกำาหนดเป้าประสงค ์
กระบวนการและตัววัดทีส่ำาคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดดา้นกฎข้อบังคับ
และกฎหมาย รวมทั้งความเสี่ยง

• องคก์ร ไม่ได้ระบุในเรื่องการส่งเสริมและสรา้งความมั่นใจวา่ปฏิสัมพันธ์ทุกด้าน
ขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

1.2 ค(2) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รใช้วิธกีารอย่างไรการกำาหนดชุมชน การสนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมทั้งการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน

หัวข้อ 1.2 ผลการประเมิน.....10...%

2.1  การจัดทำากลยุทธ์ : องค์กรมวีิธีการอย่างไรในการจัดทำากลยุทธ์(40 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• วสิัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดว้ยบริการที่เป็นเลิศ พนัธกิจ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยละศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ คา่นิยม มุ่งเน้นผู้รับบริการ

• ความสามารถพิเศษขององค์กรคือ ความพร้อมในการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรียน
รู้

• คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการที่เป็นเลิศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้แก่ สำานักหอสมดุมช. หอสมุดและคลังความรู้มม. และสำานักวิทยบรกิารมข. แต่ไม่ระบุลำาดับใน
การแข่งขัน

• ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เกี่ยว
กับระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ เครื่องมือทีพ่ร้อมสำาหรับการให้บริการสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศทีต่อบสนองความต้องการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
เปลี่ยนแปลงสำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรดา้นการสื่อสาร และรูปแบบการให้
บริการสารสนเทศ

• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เปรียบเทียบ ในเรื่องสถิติการใช้
บริการต่างๆ และความพึงพอใจต่อบรกิารต่างๆ

• ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มค่า การบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทนัสมัยและสอดคล้องกับความต้องการผูร้ับบริการ บุคลากรทำางานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข    ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ทรพัยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
บริการที่เป็นเลิศ และความน่าเชื่อถือ

10



หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
2.1ก(1) + • องค์กร ระบุข้ันตอนสำาคัญของกระบวนการจัดทำากลยุทธ์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ระบุ

ความสามารถพิเศษจากการที่สำานักฯมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
หน้าที่และความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระบุความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ใน
ดา้นธุรกิจ ดา้นปฏิบัติการและดา้นบุคลากร กำาหนดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ใน
ดา้นทรพัยากรสารสนเทศที่ทันสมัย บริการที่เป็นเลิศและความน่าเชื่อถือ

2.1ข + • องค์กร ระบุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่สำาคัญ     วตัถุประสงค์เชิงกล
ยุทธต์อบสนองต่อความท้าทายและใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อ
การสรา้งนวัตกรรม ความสามารถพิเศษขององค์กร เชื่อมโยงความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ โอกาสการสรา้งนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวข้อ 2.1 ผลการประเมิน.......15......%

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือนำาไปปฏิบัติ : องค์กรถา่ยทอดกลยุทธ์เพ่ือนำาไปปฏิบัติอย่างไร   (40 คะแนน) 
     โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหารและนัก
วทิยาศาสตร์  การศึกษาตั้งแต่ตำ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการที่เป็นเลิศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยได้แก่ 
สำานักหอสมุดมช. หอสมุดและคลังความรู้มม. และสำานักวิทยบริการมข. แต่ไมร่ะบุลำาดับในการแข่งขัน

• ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ เครื่องมือทีพ่ร้อมสำาหรับการให้บริการสารสนเทศ การให้
บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
2.1ก(1) - • องค์กรไม่ไดร้ะบุว่าในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สามารถระบุจุดบอดที่

อาจเกดิข้ึนได้อย่างไร รวมทั้งไม่ชัดเจนเรื่องกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาว วธิีการกำาหนดกรอบเวลา ทำาให้องค์กรอาจไม่ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทันต่อความต้องการของธรุกิจ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
2.1ก(2) - • ถึงแม้องค์กร จะไดร้ะบุถึงข้อมูลสำาคัญมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

เช่น จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร การเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญของการให้บริการสารสนเทศ เทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไม่ชดัเจนว่า
องคก์รมวีิธีการอยา่งไรในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผูร้ับผิดชอบ 
ชว่งเวลารวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิธกีารวิเคราะห์



เปลี่ยนแปลงสำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเรว็
ของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรด้านการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการ
สารสนเทศ

• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เปรียบเทียบ ในเรื่องสถิติการใช้บริการ
ตา่งๆ และความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
2.2 ก (1) + • องค์กร ระบุแผนปฏิบัติการทีส่ำาคัญที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.2 ก (2) + • องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยผู้อำานวยการฯ กำาหนดให้หน่วยงาน

ส่งโครงการ/กิจกรรมกลับให้ทีมบริหารพจิารณาภายใน 1 เดือน ทมีบริหาร
กำาหนดให้หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการดำาเนินการ และแจ้งที่ประชุมทีมบริหารทุก 
2 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำาเนินการตามแผน และเพื่อการประเมิน/ทบทวน/
ปรับเปลี่ยนแผน

2.2 ก (6) + • องค์กร กำาหนดดัชนีชีว้ัดผลการดำาเนินการที่สำาคัญตามแผนปฏิบัติการ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
2.2 ก (1) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์ร กำาหนดให้แผนใดเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นและแผน

ระยะยาว รวมทั้งการดำาเนินการตามแผน เช่น ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่นำา
แผนสู่การปฏิบัติ ช่วงเวลาดำาเนินการ

2.2 ก (3) - • ไม่ชดัเจนเรื่องวิธกีารจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรล ุ
รวมทั้งการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

2.2 ก (4) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รจะมวีิธีการสร้างความมั่นใจได้อย่างไรวา่ ในกรณีที่
สถานการณ์บังคับ และมีการปรับเปลี่ยนแผน จะสามารถถ่ายทอดแผนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเรว็

2.2 ก (5) - • ถึงแม้องค์กร จะมีแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร แต่ไมช่ัดเจนว่า
แผนดา้นทรพัยากรบุคคลดังกล่าว จะทำาให้บรรลวุัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการได้อย่างไร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรตามปัจจัยหลักที่
กำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

2.2 ข - • องคก์รไม่ได้ระบุการคาดการณ์ผลการดำาเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
รวมทั้งวิธีการดำาเนินการหากพบวา่มีความแตกตา่งระหวา่งผลการดำาเนินการ
ปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

หัวข้อ 2.2 ผลการประเมิน......20....%

3.1  ความผูกพันของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพ่ือตอบสนอง
       ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์  (50 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย
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• ผลติภัณฑ์และบริการ ได้แก่ จัดหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อดิจิตอล

• กลไกในการส่งมอบโดยการจดัสถานที่สำาหรับอ่าน ระบบยืมคืน เครอืข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

• กลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่สำาคัญ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป มี
ความต้องการหลัก ได้แก่ ยืมทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้นทรพัยากรสารสนเทศและอบรมการใช้บริการ
ตา่งๆ ความต้องการ/ความคาดหวัง ได้แก่ ได้รับทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการ บริการพึงพอใจ 
สืบค้นได้สะดวก ไม่ได้ระบุว่าแต่ละกลุ่มแตกตา่งกันอย่างไร

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
3.1ข(1) + • องค์กรดำาเนินการและมีกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าลกูค้าไดร้ับประสบการณ์ทีด่ี ใน

การใช้บรกิารห้องสมดุ โดยวิธีหลากหลาย เช่น การมอบนโยบาย ผู้นำากระตุ้น
ผ่าน morning talk การอบรมจิตอาสากับการให้บริการห้องสมุด vote ขวัญใจ
ผู้ใช้บริการ การสำารวจความพึงพอใจผู้รับบริการทกุปี

3.1 ข (2) ++ • องค์กรสรา้งและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ โดยการถ่าย
โอนข้อมูลนักศึกษาใหม่เข้าฐานข้อมูลของสำานัก กิจกรรม road show การ
ปฐมนิเทศ การอบรมการใช้ฐานข้อมูล  การอบรมการสืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลง
เรียนวิชาสัมมนา การอบรมสืบค้นเพื่อทำาวิจัย  เป็นต้น ตอบสนองความต้องการ
ในแต่ละข้ันตอนของวงจรชวีิตของการเป็นลูกค้า ตั้งแต่นักศึกษาปริญญาตรี 
บุคลากรใหม่ นักศึกษาที่จบไปแล้ว นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก รวม
ทั้งบุคลากรที่เกษียณ โดยใช้ผลงานวิจัยในเรื่องความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้
ห้องสมุด การรับรู้และความต้องการข่าวสารและสำารวจความพึงพอใจมาปรับ
การบริการ เช่น การให้บริการแบบ one stop service บริการเชิงรุก บริการรูป
แบบ electronics เป็นต้น 

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
3.1ก(1) - • ถึงแม้องค์กรจะพัฒนาการให้บริการ โดยใช้นวตักรรมต่างๆ มากมาย แต่ไม่

ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการกำาหนดและสร้างนวตักรรมให้ผลิตภัณฑ ์
เพื่อตอบสนองความต้องการและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มลกูค้า ที่
หลากหลายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลทั่วไป 

3.1ก(2) - • ถึงแม้องค์กรจะมีกลไกสนับสนุนให้ลูกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย
วธิี เช่น ดา้นโครงสร้างกายภาพ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นบุคลากร ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ดา้นให้การศึกษาผูใ้ช้บริการ เป็นต้น แต่ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวธิีการ
อย่างไรในการกำาหนดกลไกทีส่ำาคัญเหล่าน้ัน รวมทั้งความแตกตา่งระหว่างลกูค้า
แต่ละกลุ่ม ข้อกำาหนดที่สำาคัญในการสนับสนุนลูกค้า ถ้าวิธกีารกำาหนดกลไกที่
สำาคัญไม่ชดัเจนหรือไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า องค์กรอาจเสียโอกาส
ในการสนับสนุนการใช้บริการที่สำาคัญจากลกูค้าได้
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3.1 ก (3) - • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการทำาให้แนวทางในการกำาหนดและสรา้ง
นวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนลูกค้าทันต่อทิศทางและ
ความต้องการของธรุกิจ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
3.1ข(1) - • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรทำาอยา่งไรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อ

ให้มั่นใจวา่ลูกคา้จะไดร้ับประสบการณ์ที่ดีและผูกพัน เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่
ทำาให้ ผู้รับริการในแต่ละกลุ่มไดร้ับประสบการณ์ที่ดีมาออกแบบระบบการ
ทำางาน    เป็นต้น  และไม่ไดร้ะบุว่าองค์กรมีระบบจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและระบบพัฒนาบุคลากรและผู้นำาที่เกื้อหนุนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า
อย่างไร    เช่น การกำาหนดหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้า การพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มที่สอดคล้องกับปัจจัยที่สร้างความพึง
พอใจลูกคา้

3.1 ข(3) - • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการทำาให้แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทันต่อทิศทางความต้องการของ
ธรุกิจอยู่เสมอ

หัวข้อ 3.1 ผลการประเมิน.......25.....%

3.2  เสียงของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศจากลูกค้า (60 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• กลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่สำาคัญ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล
ทัว่ไป มีความต้องการหลัก ได้แก่ ยืมทรพัยากรสารสนเทศ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและอบรม
การใช้บริการตา่งๆ ความต้องการ/ความคาดหวัง ได้แก่ ไดร้ับทรัพยากรสารสนเทศทีต่้องการ 
บริการพึงพอใจ สืบค้นได้สะดวก ไม่ได้ระบุว่าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร

• ชุมชนที่สำาคัญได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบันต่างๆ นักเรียน 
ประชาชนในชุมชน

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
3.2ก(2) ++ • องคก์รรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีตที่ไม่ใช้บริการยืม-คืนเป็นเวลานานกว่า  2 ปี 

โดยการทำาวิจัย พบว่าเกดิจากการมีแหล่งสารสนเทศอื่นๆที่สามารถใช้ทดแทน
ได้ โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตนำามาซ่ึงการปรับปรุงการให้
บริการ ปรับปรุงนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

• องคก์รระบุวิธีการรับฟังเสียงของ potential customers โดยใช้กิจกรรมเปิด
ประตูห้องสมุดสู่ผู้ใช้ ปีละครั้ง เช่น นักศึกษาของสถาบันต่างๆ นักเรียน 
ประชาชนในชุมชน ทำาให้มีโอกาสรับทราบความต้องการ ความคาดหวงัและ
ความปรารถนาของลูกค้าในอนาคต นำามาสู่การปรับปรุงบริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการและได้ลูกค้าเพิ่ม
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
3.2ก(1) - • ถึงแม้องค์กรจะกำาหนดช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการที่หลากหลาย เช่น 

แบบแสดงความคิดเห็น เสียงโดยตรงทางโทรศพัท์ การพูดคุย เป็นต้น แต่ไม่ได้
ระบุว่าวธิีการรับฟังดังกลา่วแตกต่างกันอยา่งไรในผูร้ับบริการแต่ละกลุ่ม โดย
เฉพาะวิธีการเชิงรกุ 

3.2ก(3) -- • ถึงแม้ว่าองคก์รได้กำาหนดข้ันตอนการจดัการเรื่องร้องเรียน แต่ไม่ชัดเจนวา่ใน
แต่ละข้ันตอนใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนที่หน้างาน 
ทำาให้ไม่อาจมั่นใจไดว้่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจะทำาให้ข้อร้องเรียนได้
รบัการแก้ไขอย่างทันทว่งทีและมีประสิทธิผล 

• ไม่ชดัเจนในวิธกีารที่องค์กรใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน รวมทั้งการ
ปรับปรุงที่เกิดข้ึนจากข้อร้องเรียนเหล่าน้ัน

3.2 ข (1) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รมวีิธีการประเมินความพึงพอใจที่แตกต่างกันอยา่งไรในผู้รับ
บริการแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการใช้ผลการประเมินเพื่อตอบสนองความตอ้งการที่
เหนือกว่าความคาดหวัง การปรับปรุงองค์กรไมร่ะบุวิธีการประเมินความผกูพัน
ของผู้รับบริการ

3.2 ข (2) - • องคก์รไมร่ะบุวิธีการเสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการสำานักฯ

3.2 ข (3) - • องคก์รไมร่ะบุวิธีการประเมินความไมพ่ึงพอใจ

หัวข้อ 3.2 ผลการประเมิน.........20.........%

4.1  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร :องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
      วเิคราะห์ และนำามาปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร (40 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อวดีิทัศน์ และ
สื่อดิจิตอล

• กลไกในการส่งมอบโดยการจดัสถานที่สำาหรับอ่าน ระบบยืมคืน เครอืข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

• ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มค่า การบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ บุคลากรทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข    ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   ได้แก่  ทรพัยากรสานสนเทศที่ทันสมัย 
บริการที่เป็นเลิศ และความน่าเชื่อถือ

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหารและ  นัก
วทิยาศาสตร์ การศกึษาตั้งแตต่ำ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินงาน โดยการใช้แนวคดิ lean หลักการ PDCA การจัดการความรู้และ
การทำาวจิัยสถาบัน
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• คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการที่เป็นเลิศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยได้แก่ 
สำานักหอสมุดมช. หอสมุดและคลังความรู้มม. และสำานักวิทยบริการมข. แต่ไมร่ะบุลำาดับในการแข่งขัน

• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เปรียบเทียบ ในเรื่องสถิติการใช้บริการ
ตา่งๆ และความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
4.1ก(2) + • องค์กรมีวิธกีารเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สำาคัญเพื่อสนับสนุน

การตดัสินใจในระดับปฏิบัติการจากหน้าที่และความรับผิดชอบทีก่ำาหนดในแต่ละ
ฝ่ายฯหรือกลุ่มกจิกรรม เช่น คา่เฉลี่ยความพึงพอใจ จำานวนการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ จำานวนผู้ใช้บริการ เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

• องค์กรเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สำาคัญเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจในระดับกลยุทธ์จากการเทียบเคียงกับคู่แข่ง ได้แก่ สำานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักวิทย
บริการมหาวทิยาลัยขอนแก่น

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
4.1ก(1) -- • องค์กรเลือกตัวชีว้ัดผลการดำาเนินงาน (KPIs) จำานวน 19 ตวัเพื่อติดตามผลการ

ดำาเนินงานโดยรวมขององค์กร ตามแผนกลยุทธ์ แต่ไม่สอดคล้องกับแผนฯที่ระบุ
ตวัชี้วดัไว้ 23 ตวั

• องค์กรไม่ไดร้ะบุวิธีการรวบรวมตัวชีว้ัด และผู้รับผิดชอบ 
• ถึงแม้ทีมบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จะทำาหน้าที่ติดตาม

ตวัชี้วดัทุก 3 เดือน แต่ไม่ไดร้ะบุว่ามวีิธีการอยา่งไรในการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจในระดับองค์กรและสรา้งนวตักรรม 
ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

• องค์กรไม่ไดร้ะบุวิธีการในการเลือก รวบรวมตวัชี้วดัเพื่อตดิตามผลการปฏิบัติงาน
ประจำาวัน

4.1ก(3) - • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการทำาให้ระบบการวดัผลการดำาเนินการ
ทันต่อความต้องการ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
4.1 ข - • องค์กรไม่ไดร้ะบุวิธีการวิเคราะห์ที่ชัดเจน ตวัชีว้ัดที่ได้วิเคราะห์และทบทวนผล

การดำาเนินการมจีำานวน 10 ตวั ไม่สอดคล้องกับตัวชีว้ัดตามวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (หน้า 18-20) ทีมทีั้งหมด 23 ตวั และไม่ได้ระบุวา่ผู้นำาสูงสุดมีบทบาท
อย่างไรในการประเมินความสำาเร็จขององค์กร

4.1 ค -- • ถึงแม้องค์กรจะแปลผลการดำาเนินการเป็น 3 ระดับ แต่ไม่ชดัเจนว่าองคก์รมวีิธี
การอย่างไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดำาเนินการไปใช้จัดลำาดับความ
สำาคัญ รวมทั้งนำาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

หัวข้อ 4.1 ผลการประเมิน.....5.....%

16



4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
      สารสนเทศ  ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ เครื่องมือทีพ่ร้อมสำาหรับการให้บริการสารสนเทศ การให้
บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
เปลี่ยนแปลงสำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเรว็
ของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรด้านการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการ
สารสนเทศ

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร  และ  นัก
วทิยาศาสตร์ การศกึษาตั้งแตต่ำ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ  ได้แก่ บริษัท/
สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆบุคลากรสำานัก ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
4.2 ข (1) + • องค์กรกำาหนดให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดูแล hardware 

และ software ที่ใชใ้นสำานักฯเพื่อให้มั่นใจว่ามคีวามน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัยและ
ใช้งานง่าย

4.2 ข (3) + • องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยง การ upgrade คอมพวิเตอร์เพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานอยา่งสมำ่าเสมอ วเิคราะห์ทบทวนการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาที่
รวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลจาก
การศึกษาดูงาน ข้อมูลจกบริษัท/สำานักพิมพต์่างๆ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
4.2ก(1) - • ถึงแม้องค์กรจะมีระบบถ่ายโอนข้อมูลสมาชิก บุคลากรจากฐานข้อมูลกองการเจ้า

หน้าที่ แต่ไม่ชดัเจนว่าองคก์รได้ดำาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจวา่ข้อมูล 
สารสนเทศ มีความแม่นยำา ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็น
ความลับ เช่น ระบบการดกัจับความผดิพลาดของข้อมูล

4.2ก(2) - • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรมีวิธกีารอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำาเป็นมีความ
พรอ้มใช้ และไม่ได้ระบุว่าได้มีวธิีการที่แตกต่างกันอยา่งไรในการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ (บริษัท/สำานักพิมพ์)  คู่ความร่วมมือ  รวมทั้งลูกคา้    เช่น 
ชั้นความลับของข้อมูล

4.2 ก (3) -- • ไม่ชัดเจนวา่องค์กรดำาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรในการจัดการความรู้ ตัง้แต่
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมือ การค้นหา best 
practices รวมทั้งการรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน
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กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4.2 ข (2) - • ถึงแม้ว่าองค์กรมีระบบการจดัเก็บข้อมูล กรสำารองข้อมูล แต่ไม่ชัดเจนวา่องค์กร

ไดด้ำาเนินการอยา่งไรให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบ hardware 
และ software มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ

หัวข้อ 4.2 ผลการประเมิน......20......%

5.1  ความผูกพันของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร  เพ่ือให้
      บรรลุความสำาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหาร  และนัก
วทิยาศาสตร์ การศกึษาตั้งแตต่ำ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• ไมร่ะบุปัจจัยที่สำาคัญที่จูงใจให้บุคลากรผกูพัน
• ไมร่ะบุข้อกำาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
• ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ

ระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
5.1 ข (2) + • ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ได้พิจารณาปัจจัยความต้องการด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา ทั้งเรื่องที่เป็นความตอ้งการของตนเองและที่กำาหนดโดย
หัวหน้างาน (พิจารณาประเด็นตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
น้ัน)

• มีระบบถ่ายโอนความรูจ้ากบุคลากรที่ลาออก โดยการจดัสรรบุคคลที่จะรับผิด
ชอบงานของผู้เกษียณ รว่มปฏิบัติงานเป็นเวลาหน่ึงปีงบประมาณ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ ภายใต้การดูแลของหัวหน้ากิจกรรม หัวหน้า
ฝ่ายหรือผูน้ำาระดับสูง ทำาให้ในปีงบประมาณ 2553 ทางสำานักฯไดร้ับรางวัลแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่องระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
5.1ก(1) - • องคก์รไม่ได้ระบุวิธกีารในการกำาหนดปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความผกูพัน ความพึง

พอใจของบุคลากร ทำาให้ไมสามารถทราบไดว้่าในบุคลากรแต่ละกลุ่มอะไรบ้าง
เป็นปัจจัยสำาคัญ ทำาให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเหล่าน้ันได้อย่างถูก
ตอ้ง

5.1ก(2) - • ไม้ชดัเจนว่าองคก์รส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกวา้งอย่างไร 
รวมทั้งการทำางานทีใ่ห้ผลการดำาเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน

5.1 ก(3) - • ถึงแม้องค์กรจะระบุข้ันตอนวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
แต่ไม่ชดัเจนว่าวิธีการจัดการผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะส่งผลและสนับสนุนให้มี
ผลการดำาเนินการที่ดีอยา่งไร และสร้างความผูกพันได้อย่างไร

5.1 ข(1) - • ถึงแม้องค์กรจะกำาหนดให้บุคลากรและผู้นำาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วชิาชพีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ไมช่ัดเจนว่าวิธีการดำาเนินการดังกลา่ว 
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผล
สำาเร็จของแผนปฏิบัติการอย่างไร รวมทั้งเรื่องของ จริยธรรม

5.1 ข (3) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รดำาเนินการอย่่างไรในการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา

5.1 ข (4) - • องคก์รมีบุคลากร 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุน
งานบริหารและนักวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีระดับการศึกษาตั้งแต่ตำ่ากวา่ปริญญาตรีถึง
ปริญญาโท ไม่ชดัเจนว่าได้ดำาเนินการอย่างไรในการจดัการความกา้วหน้าอย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งไมร่ะบุวิธีการอยา่งเป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง

5.1 ค (1) - • องค์กรไม่ได้อธิบายว่าทำาอย่างไรในการประเมินความผกูพันของบุคลากร รวมทั้ง
ไม่ไดร้ะบุว่ามีตวัวดัอะไรบ้าง แตกตา่งกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มบุคลากร

5.1 ค (2) - • ไม่ชัดเจนถึงวิธีการนำาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ทางธุรกจิ

หัวข้อ 5.1 ผลการประเมิน.....5....%

5.2   สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมวีิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผล
       และเกื้อหนุนบุคลากร (45 คะแนน)
       โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• บุคลากรมี 4 กลุ่ม คอื บรรณารกัษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝา่ยสนับสนุนงานบริหารและนัก
วทิยาศาสตร์ การศกึษาตั้งแตต่ำ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท

• ไมร่ะบุปัจจัยที่สำาคัญที่จูงใจให้บุคลากรผกูพัน
• ไมร่ะบุข้อกำาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
• ไมร่ะบุ กฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
5.2ก(1) -
5.2ก(2) -

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
5.2ก(1) - • ไม่ชดัเจนเรื่องวิธกีารประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลง

บุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะและกำาลังที่มีอยู่
5.2ก(2) - • ถึงแม้องค์กรจะมีวิธกีารรักษาบุคลากรใหม่ไว้โดยกำาหนดแผนพัฒนาบุคลากร จดั

ให้มีสวัสดิการต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารคา่
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม องค์กรมั่นใจได้อย่างไรวา่วิธกีารดังกลา่วจะชว่ยรกัษา
บุคลากรไว้ได้อย่างดีถ้าวิธกีารน้ันไม่ได้ตอบสนองหรือเป็นปัจจัยที่ทำาให้คนอยาก
อยูก่ับองค์กร

5.2 ก (3) - • ถึงแม้องค์กรจะได้จดัโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย องค์กรมวีิธกีารที่มั่นใจได้
อยา่งไรว่าการจดัโครงสร้างดังกลา่ว จะได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษ 
ได้มีโอกาสมุ่งเน้นลูกค้า หรือตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์

5.2 ก (4) - •ไม่ชัดเจนวา่องค์กรดำาเนินการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร

5.2 ข (1) - •ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรดำาเนินการอยา่งไร ในการดูแลสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน เพื่อสรา้งความมั่นใจและปรับปรุงสุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของบุคลากร รมทั้งองค์กรไม่ได้ระบุข้อกำาหนดพิเศษดา้นสุขภาพ
และความปลอดภัยไมร่ะบุ กฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มี
ต่อบุคลากร 

5.2 ข (2) - • ถึงแม้องค์กรจะไดร้ะบุสิทธิประโยชน์ของบุคลากร แต่ไม่ชัดเจนวา่สิ่งที่ไดด้ำาเนิน
การดังกล่าวตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายหรอืไม่

หัวข้อ 5.2 ผลการประเมิน........5.........%

6.1  ระบบงาน : องค์กรมวีิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (50 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• พนัธกิจ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อวีดิ
ทัศน์ และสื่อดิจิตอล

• กลไกในการส่งมอบโดยการจดัสถานที่สำาหรับอ่าน ระบบยืมคืน เครอืข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

• ความสามารถพิเศษขององค์กรคือ ความพร้อมในการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
• เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำาคัญ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบการเติมโควตาการพิมพ์อตัโนมัติและ online 
reference

• ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการได้แก่ บริษัท/สำานัก
พมิพ์ มหาวิทยาลัย/คณะตา่งๆบุคลากรสำานัก มีบทบาทในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามที่
ตอ้งการ ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผา่นระบบเครือข่าย กลไกทีส่ำาคัญในการสื่อสาร ได้แก่ การ
ประชุม โทรศัพท์ e-mail website ไปรษณีย์และอื่นๆ ไม่ระบุข้อกำาหนดท่ีสำาคัญท่ีสุดของห่วงโซ่
อุปทานขององค์กร

• ปัจจัยหลักทีก่ำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ เครื่องมือทีพ่ร้อมสำาหรับการให้บริการสารสนเทศ การให้
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บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
เปลี่ยนแปลงสำาคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเรว็
ของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรด้านการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการ
สารสนเทศ

• ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินงาน โดยการใช้แนวคดิ lean หลักการ PDCA การจัดการความรู้และ
การทำาวจิัยสถาบัน

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
6.1 ข (1)(2) ++ • องค์กรระบุกระบวนการทำางานทีส่ำาคัญ ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับบริการ จัด

ทำาข้อกำาหนดของกระบวนการทำางานที่สำาคัญจากพันธกิจ และเป้าประสงค์
ของสำานักฯ ความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ศักยภาพพื้นฐานขององค์กรและบุคลากร แนวโน้มความต้องการ
ของตลาด ข้อมูลจากคู่ค้า คูค่วามร่วมมือ

6.1 ค + • องค์กรได้มีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ที่เกี่ยวกับอัคคี
ภัยใน 3 ประเด็น ได้แก่ พื้นที่ควบคุมอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ
เครื่องดับเพลิง

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
6.1ก(1) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รออกแบบระบบงานอย่างไร รวมทั้งการตัดสินใจวา่

กระบวนการใดในระบบงานเป็นกระบวนการภายในองคก์รและ
กระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก

6.1ก(2) - • องคก์รได้ระบุความสามารถพิเศษคือ ความพร้อมในการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แต่ไม่ชัดเจนวา่องค์กรใช้ความสามารถพิเศษดัง
กลา่วเชื่อมโยงกับระบบงานและกระบวนการสำาคัญอยา่งไร

หัวข้อ 6.1 ผลการประเมิน....20...%

6.2  กระบวนการทำางาน : องค์กรมวีิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงกระบวนการ
      ทำางานท่ีสำาคัญ    (60 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• ระบบการปรับปรงกระบวนการทำางาน โดยการใช้แนวคดิ lean หลักการ PDCA การจัดการความรู้
และการทำาวิจัยสถาบัน

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
6.2 ข (2) + • องค์กรมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนในดา้นค่าใชจ้่ายของระบบ
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หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
จัดการห้องสมุด ลดความซำ้าซ้อนในการจดัหาทรัพยากรของห้องสมุดโดยให้
ห้องสมุดตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศก่อนการจดัหา โปรแกรมการจดัซ้ือ
วารสาร ระบบป้องกันหนังสือหายมาใช้เพื่อลดต้นทุนทางด้านบุคลากร

6.2 ค ++ • การปรับปรุงกระบวนการทำางานโดยใช้ group benchmarking กับสำานักหอ
สมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 3 
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจดัซ้ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนกา
ประชาสัมพันธ์และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
6.2ก - • การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทำางาน ไม่ชดัเจนว่าองคก์ร

ได้ดำาเนินการอย่างไรในการนำาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความคล่อง
ตวั รอบเวลา ผลติภาพ การควบคุมต้นทุน มาใช้ 

6.2 ข (1) - • ไม่ชดัเจนว่าองคก์รดำาเนินการอยา่งไร ในการสรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ประจำาวันของกระบวนการทำางาน จะเป็นไปตามข้อกำาหนด (process 
control)

6.2 ข (2) - • องคก์รไมร่ะบุว่าไดด้ำาเนินการอย่างไรเพือ่ลดความผิดพลาดของการให้บริการ 
และการทำางานซำ้า รวมทั้งการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ การ
ทดสอบ

หัวข้อ 6.2 ผลการประเมิน......25.......%

7.1   ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ : ผลการดำาเนินการดา้นผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง    (70 คะแนน)
       โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

• จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อวดีิทัศน์ และ
สื่อดิจิตอล

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.1ก(1) + • แสดงตัวชีว้ัดจำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นควา้ อา่นหนังสือ

• การให้บริการยืมทรพัยากรสารสนเทศ
• การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
• มรีะบบการจัดหาทรพัยากรที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมีการพัฒนาอย่างต่อ

เน่ือง
• มรีะบบการจัดหาทรพัยากรที่สอดคล้องกับการวิจัยของมหาวทิยาลัย
• พฒันาโปรแกรมเสริมให้กับระบบ PSU Knowledge bank
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.1ก(1) -
7.1ก(2) -

หัวข้อ 7.1 ผลการประเมิน......10...%

7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลการดำาเนินการดา้นการมุ่งเน้นลูกค้ามีอะไรบ้าง (70 คะแนน)
     โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.2ก(1) + • แสดงผลลัพธ์ระบบบริการทีต่อบสนองอย่างมีนวตักรรม

• ร้อยละของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 
53.14 ในปี 2553 สูงกว่าเป้าหมาย 10 เท่า

• ช่องทางการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
• จำานวนผู้รับริการข่าวสารสนเทศ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.2ก(1) - • แสดงตวัชี้วดัความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ไม่มี segment ของผู้รับบริการ 

trend ไม่ดี คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าคู่เปรียบเทียบ
• ผลลัพธ์จำานวนครั้งทีร่ะบบขัดข้อง 20 ครั้ง ในปี 2553 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

น้อยกวา่ 4 ครั้งต่อปี

หัวข้อ 7.2 ผลการประเมิน.......10........%

7.3   ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด : ผลการดำาเนินการด้านการเงินและตลาดมีอะไรบ้าง (65 คะแนน)
       โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.3ก(1) + • องคก์รแสดงข้อมูลตวัชี้วดัเรื่องจำานวนบริการเชิงรุกทำาได้ 12 ครั้งในปี 2553สูง

กว่าเป้าหมายขององค์กร

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.3ก(1) - • จำานวนโครงการ/กจิกรรมที่สนับสนุนการวิจัย 0 ครั้งในปี 2553

หัวข้อ 7.3 ผลการประเมิน......5......%
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลการดำาเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีอะไรบ้าง  
     (65 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.4ก(1) + • องค์กรแสดงข้อมูลตัวชีว้ัดเรื่อง จำานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ 2 ครั้งในปี 2553 (แผนมากกว่า 1 ครั้ง)

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.4ก(1) - • ตวัชี้วดั รอ้ยละบุคลากรประจำาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะในวชิาชพี ไมร่ะบุว่าการพัฒนาความรู้น้ันสอดคล้องกับ competency ที่
ต้องการหรือไม่

7.4ก(2) - • ไม่ได้แสดงตัวชีว้ัดความพึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากร
• ไม่ได้แสดงตัวชีว้ัดดา้นอาชวีอนามัย อุบัติเหตุจากการทำางาน

หัวข้อ 7.4 ผลการประเมิน.....5....%

7.5  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการมีอะไรบ้าง
      (65 คะแนน)
      โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.5ก(1) + • องค์กรแสดงข้อมูลตัวชีว้ัดเรื่องเวลาเฉลี่ยในการดำาเนินการตั้งแต่รับทรพัยากร

สารสนเทศและออกให้บริการ มีระดับ ทำาได้ 3 วนั (ตัง้เป้าน้อยกว่า 7 วัน)ไม่ม ี
trend

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.5ก(1) - • ไม่แสดงผลลัพธ์เวลาเฉลี่ยในการดำาเนินการตั้งแตร่ับหนังสือซ่อมและออกให้

บริการ เวลาเฉลี่ยที่ใช้แก้ไขระบบขัดข้อง
7.5ก(2) - • ไม่แสดงผลลัพธ์ในหมวด 6 เกือบทั้งหมดในกระบวนการทำางานทีส่ำาคัญ เช่น 

กระบวนการพัฒนาสารสนเทศ กระบวนการบรกิารสารสนเทศ กระบวนการ
สนับสนุนงานบริหาร

หัวข้อ 7.5 ผลการประเมิน....5.....%
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7.6  ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร : ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กรมีอะไรบ้าง   (65 คะแนน)
     โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ (Key Factor) ท่ีสมัพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4-6 ปัจจัย

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths)
7.6ก(1) + • แสดงตวัชี้วดัระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับการบริหารงาน ผลลพัธ์มี

คุณภาพ

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
7.6ก(1) - • ไม่แสดงผลลัพธ์ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่

กำาหนด

หัวข้อ 7.6 ผลการประเมิน......5.....%
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แผนการดำาเนินงานรายตัวบ่งช้ี (KPIs)

ตัวช้ีวัด ตวัช้ีวัดหมวดท่ี 7 แผน/
ผล

แผนการดำาเนินงาน หมายเหตุ2553 2554 2555 2556 2557
1. ผลลพัธด์้านผลิตภัณฑ์  
1.1 มรีะบบการจัดหาทรพัยากรที่สอดคล้องกับหลักสูตร และมีการพัฒนาอยา่ง

ตอ่เน่ือง
แผน มี มี มี มี มี
ผล มี

1.2 มรีะบบจัดหาทรพัยากรที่สอดคลอ้งกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย แผน มี มี มี มี มี
ผล มี

1.3 พฒันาโปรแกรมเสริมให้กับระบบ PSU Knowledge Bank แผน 1 1 1 1 1
ผล 5

2. ผลลพัธด์้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
2.1 จำานวนบริการทีต่อบสนองความต้องการอย่างมีนวัตกรรม แผน - 1 - 1 -

ผล 1
2.2 จำานวนครั้งที่ระบบขัดข้อง/รอบปีการประเมิน แผน ≤ 4 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2

ผล 20
2.3 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขระบบที่ขัดข้อง(ชม./ครั้ง) แผน ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

ผล 1.43
2.4 จำานวนกิจกรรมการรับรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต
แผน - ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1
ผล 3



แผนการดำาเนินงานรายตัวบ่งช้ี (KPIs)

ตัวช้ีวัด ตวัช้ีวัดหมวดท่ี 7 แผน/
ผล

แผนการดำาเนินงาน หมายเหตุ2553 2554 2555 2556 2557
2.5 รอ้ยละของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สารสนเทศ
แผน - ≥ 5 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5
ผล 53.14

2.6 รอ้ยละความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด แผน ≥ 80 ≥ 5 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 7
ผล 82

2.7 จำานวนช่องทางการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม เช่น e-mail Alert, 
RSS  เป็นต้น 

แผน - ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
ผล 1

2.8 จำานวนผู้รับบริการข่าวสารสนเทศ แผน - ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 250
ผล

3. ผลลพัธด์้านการเงินและตลาด
3.1 จำานวนบริการเชิงรกุ แผน 3 3 3 4 4

ผล 12
3.2 จำานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัย แผน - 1 1 1 1

ผล 0
4. ผลลพัธด์้านการมุ่งเน้นบุคลากร
4.1 รอ้ยละของบุคลากรประจำาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทกัษะในวิชาชีพ
แผน ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90
ผล 100



แผนการดำาเนินงานรายตัวบ่งช้ี (KPIs)

ตัวช้ีวัด ตวัช้ีวัดหมวดท่ี 7 แผน/
ผล

แผนการดำาเนินงาน หมายเหตุ2553 2554 2555 2556 2557
4.2  จำานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชวีิต แผน ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

ผล 2
5. ผลลพัธด์้านประสิทธิผลของกระบวนการ
5.1 จำานวนโครงการพัฒนางานที่สอดคลอ้งกับภารกจิของสำานักฯ แผน ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

ผล 1
5.2 เวลาเฉลี่ยในการดำาเนินการตั้งแต่รับทรพัยากรสารสนเทศและ

ออกให้บริการ
แผน 7 วนั 7 วนั 7 วนั 5 วนั 5 วนั
ผล 3 วนั

6 ผลลพัธด์้านการนำาองคก์ร
6.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำาหนด แผน ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

ผล
6.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับการบริหารงาน แผน มี มี มี มี มี

ผล มี



รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553
หน่วยงาน   สำานักทรพัยากรการเรียนรูคุ้ณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร

วนัที่     28  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2554

ลงนาม ...............................................................    ประธานกรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ นพ.ธวชั      ชาญชญานนท์)

ลงนาม  ...............................................................  กรรมการ
 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตัิ แก้วประดับ)

ลงนาม  ...............................................................  เลขานุการ
 (นางสาวพิกุล แก้วน้อย)


