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ส่วนที ่1 
ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factors) 

 
โครงร่างองค์กร 
1. ลกัษณะองค์กร: คุณลกัษณะทีส่ าคัญขององค์กรคืออะไร 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1)   องค์กรมีผลิตภณัฑ์หลกัอะไรบา้ง กลไกท่ีองค์กรใช้ในการส่งมอบ ผลิตภณัฑ ์        
ใหแ้ก่ลูกคา้คืออะไร 

จดัหา จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสาร ส่ิงพิมพ ์     
ส่ือโสตทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์)  

กลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ไดแ้ก่ ให้บริการโดยผ่านระบบยืมคืน จดัสถานท่ี
ส าหรับการคน้ควา้และการอ่านของผูรั้บบริการ และให้บริการสารสนเทศออนไลน์
ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 

 
(2)   ลกัษณะท่ีส าคญัของวฒันธรรมองค์กรคืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทศัน์ ค่านิยม          

และ พนัธกิจขององคก์รท่ีไดป้ระกาศไวคื้ออะไร ความสามารถพิเศษขององค์กร  
คืออะไร และมีความเก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัพนัธกิจขององคก์ร 

วฒันธรรมองคก์รคือ มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 
วสิัยทศัน์ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศ 
พันธกิจ  เ ป็นแหล่งสะสมองค์ความ รู้ของมหาวิทยาลัยและศูนย์กลาง               

การให้บริการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง         
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ค่านิยม ซ่ือสัตย ์พฒันา สามคัคี เพื่อเป้าหมายขององคก์ร  
ความสามารถพิ เศษขององค์กร คือ ความพร้อมด้านบุคลากร ความ รู้               

และ เทคโนโลยี  ส าห รับให้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
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(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงาน      
ออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง กลุ่มเหล่าน้ีมีการศึกษาระดบัใด ปัจจยัท่ีส าคญั       
ท่ีจูงใจให้พวกเขาผกูพนัในการบรรลุพนัธกิจขององคก์รคืออะไร บุคลากร และภาระ
งานในองคก์รมี ความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างท่ีจัดตั้ งให้ท าหน้าท่ี     
ต่อรองกบัองคก์ร สิทธิประโยชน์และขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั    
ท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 

บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุน         
งานบริหารและนกัวิทยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากว่า
ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจูงใจใหบุ้คลากรผกูพนั ในกลุ่มบรรณารักษ ์และนกัวิทยาศาสตร์
คือ การยอมรับและการยกยอ่งชมเชย ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานห้องสมุด และฝ่ายสนบัสนุน
งานบริหาร คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร 

ไม่ระบุขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
 
(4)   องคก์รมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ท่ีส าคญัอะไรบา้ง 

เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ท่ีส าคัญ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น 
ระบบประตูอตัโนมติัระบบจ าหน่ายคูปองอตัโนมติั ระบบการเติมโควตาการพิมพ์
อตัโนมติัและ Online reference 

 
(5)   องค์กรด าเนินการภายใตส้ภาพแวดล้อมด้านกฎขอ้บงัคบัอะไรบา้ง  กฎขอ้บงัคบั        

ดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับรองระบบงาน     
การข้ึนทะเบียน หรือ ขอ้ก าหนดดา้นการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และกฎขอ้บงัคบัดา้น ส่ิงแวดลอ้ม การเงิน และผลิตภณัฑ์ ท่ีบงัคบัใช้กบัองคก์ร      
มีอะไรบา้ง 

กฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบ ได้แก่ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยฯ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติปี 2542 พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ขอ้บงัคบัระเบียบ
สภามหาวทิยาลยั ระเบียบการใชห้อ้งสมุด ระเบียบกระทรวงการคลงั ระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลยัและระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554 เป็นกฎขอ้บงัคบัดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
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 ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
(1)   โครงสร้าง และระบบการก ากบัดูแลขององคก์รมีลกัษณะอยา่งไร ระบบการ รายงาน

ระหวา่งคณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์ร ผูน้ าระดบัสูง และองคก์รแม่มีลกัษณะเช่นใด  
ผูบ้ริหารสูงสุดคือผูอ้  านวยการส านกัฯ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและพฒันาบุคลากร รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านกั 
 
(2)   ส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัขององคก์รมีอะไรบา้ง  

(*) กลุ่มดงักล่าวมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส าคญัต่อผลิตภณัฑ์ การบริการ     
ท่ีสนับสนุน ลูกค้าและการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวงั         
ของส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีส าคญัแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งไร 

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกคา้)ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี      
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรี
และ 4. อาจารยส์อนบณัฑิตศึกษา 5. นกัวจิยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
และ7. นักเรียน บุคคลทัว่ไป มีความต้องการหลัก ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า ความคาดหวงัหลักในแต่ละกลุ่ม ได้แก่           
การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะต่างๆ บริษทัห้างร้าน 
ส านกัพิมพ์ ห้องสมุด สถาบนัการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ มีความตอ้งการในภาพรวม 
ได้แก่ ความครบถ้วนครอบคลุมของสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า           
ทางวชิาการและวชิาชีพ สวสัดิการท่ีดี การเลือกใชบ้ริการของส านกัพิมพ์ 

ชุมชนท่ีส าคญัได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นกัศึกษาของสถาบนั
ต่างๆ นกัเรียน ประชาชนในชุมชน 
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(3)  ประเภทของผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมือ                 
อยา่งไม่   เป็นทางการท่ีส าคญัท่ีสุดคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบ ผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีสนับสนุนลูกคา้ท่ีส าคญั  มีกลไก        
ท่ี ส า คัญอะ ไรในกา ร ส่ื อส ารและจัดก ารด้ านความสั มพัน ธ์ กับผู ้ ส่ ง มอบ                          
และคู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

กลุ่มเหล่าน้ีมีบทบาทอะไรหรือไม่ในกระบวนการสร้างนวตักรรมขององค์กร 
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององคก์รคืออะไร 

ผู ้ส่ งมอบ คู่ ความร่วมมืออย่าง เ ป็นทางการ  และคู่ความร่วมมือ                            
อย่างไม่เป็นทางการได้แก่ บริษทั/ส านักพิมพ์(ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลยั/คณะต่างๆ
บุคลากรส านัก  ศูนย์คอมพิ ว เตอ ร์มหาวิทย าลัยสงขลานค รินท ร์  หอส มุด                    
ของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ (เป็นคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ) มีบทบาทในการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีต้องการ ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบ
เครือข่าย กลไกท่ีส าคญัในการส่ือสาร ได้แก่ การประชุม โทรศพัท์ e-mail website 
ไปรษณียแ์ละอ่ืนๆ ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร  

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(1)   องค์กรอยู่ท่ีล  าดับใดในการแข่งขนั ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร           
เม่ือเปรียบเทียบกบัองค์กรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกนั รวมทั้งจ  านวนและ
ประเภทของคู่แข่ง 

คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการท่ีเป็นเลิศ ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทนัสมยัไดแ้ก่ ส านกัหอสมุด มช.  หอสมุดและคลงัความรู้ มม. และส านกั
วทิยบริการ มข. แต่ไม่ระบุล าดบัในการแข่งขนั 

 
(2)   อะไรคือปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององคก์รเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ปัจจุบนั   

มีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลต่อสถานะการแข่งขนัขององค์กร รวมถึง
โอกาส ส าหรับการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ (*) 

ปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ได้แก่     
การใหบ้ริการสารสนเทศท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและดว้ยวิธีการ
ท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั การเปล่ียนแปลงส าคัญ  ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขัน            
ขององค์กร ได้แก่พฒันาการท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที       
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การให้บริการขององค์กรด้านการส่ือสาร และรูปแบบการให้บริการสารสนเทศ       
ไปสู่ส่ิงพิมพ์ดิจิตอลหรือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ นวตักรรมการให้บริการและการพฒันา
สารสนเทศใหม่ๆ 

 
(3)   แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีมีอยูส่ าหรับขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัในอุตสาหกรรม

เดียวกัน มีอะไรบ้าง  แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีมีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ              
จากอุตสาหกรรมอ่ืนมีอะไรบา้ง และมีขอ้จ ากดัอะไรบา้งในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี 
(ถา้มี) 

ข้อมูล เ ชิง เปรียบเทียบ ได้จากการแลกเปล่ียนข้อมูลกับคู่ เป รียบเทียบ                
ในเร่ืองสถิติการใชบ้ริการต่างๆ และความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ มีขอ้จ ากดัในระบบ
การเก็บขอ้มูล 

 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั ดา้นธุรกิจ ดา้นการปฏิบติัการ     
และดา้นทรัพยากรบุคคลขององค์กรคืออะไร ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์     
ท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยนืขององคก์รมีอะไรบา้ง 

 ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั ดา้นธุรกิจและผูรั้บบริการไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ  
มีทางเลือกในการเข้าถึงสารสนเทศมากข้ึน พฤติกรรมการใช้บริการท่ีเปล่ียนไป        
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย          
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูรั้บบริการ ความทา้ทายดา้นปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ระบบ
บริหารจดัการท่ีมีความเขม้แข็ง ความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต พฒันาการของอุปกรณ์
ด้านไอที ความท้าทายด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ         
และมีความสุข ทกัษะในการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เครือข่ายความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย และความรู้ความสามารถ        
ของบุคลากร 

 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ส่วนประกอบส าคญัของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระดบัองคก์ร และกระบวนการสร้างนวตักรรมคืออะไร 

การใชแ้นวคิด lean หลกัการ PDCA การจดัการความรู้และการท าวจิยัสถาบนั 
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ส่วนที ่2 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Key Themes) 

 
A. จุดแขง็ท่ีส าคญัท่ีสุด หรือการปฎิบติังานท่ีโดดเด่น (แนวโนม้ท่ีมีค่าต่อองคก์รอ่ืนๆ) ท่ีไดร้ะบุไว้
 คืออะไร? (ระบุจุดแขง็หมวด 1-6) 

 องคก์รส่งเสริมการสร้างนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานส าคญัในการจดัหาและบริการ
สารสนเทศท่ี เ กิด ข้ึนจากหน้างาน ส่งผลให้มีการปรับปรุงการให้บริการท่ี ดี ข้ึน                
เช่น Happy Print และ จดัท า application การจ่ายค่าปรับหนังสือคา้งส่งด้วยตนเอง         
ผ่านเคร่ืองเติมเงิน Happy Print การใช้ข้อความสั้ นเพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร                
กบัผูใ้ชบ้ริการ การบริการหนงัสือด่วน เป็นตน้ 

 องค์กรมีวิ ธีการรับฟังเสียงของผู ้รับบริการในอดีต เช่น ศึกษาปัญหาและสาเหตุ                  
ท่ี ไม่ ใ ช้บ ริก า รยืม -คืนท รัพย ากรสารสนเทศ  ส าห รับผู ้ รับบ ริก ารในอนาคต                        
องค์กรมีการออกไปพบปะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ี  ผ่านโครงการ                   
Open Library@your school เพื่อน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดไ้ปใช้ในการวางแผนปรับปรุง        
การใหบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 องคก์รมีการด าเนินการและมีวธีิส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมมุ่งเนน้ผูรั้บบริการหลากหลาย
วิ ธี  เ ช่ น  ร ะบบจัดก า รข้อ ร้ อ ง เ รี ยน  โคร งก า รประกวดขวัญ ใ จผู ้ รั บบ ริ ก า ร                            
โครงการจัดชั้ นดีเด่น กิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกวนัศุกร์ และการส ารวจ              
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการทุกปี มีบริการตอบค าถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนหนา้งาน Online  

 องค์กรมีการด าเนินการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ           
ท่ีรับผิดชอบ มีการรวบรวมและถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ                 
มีการแบ่งปันความรู้หลายวิธี เช่น บอร์ด เวทีสนทนา Blog KM, morning talk                      
เปิดเวทีสนทนาทุกเชา้วนัจนัทร์ เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้ทนัเวลากบัการให้บริการกบัผูใ้ช้
โดยตรง After action review เล่าสู่กนัฟังทุกคร้ังท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการหรืออบรม                        
รวมทั้ง share.psu.ac.th องคก์รจดัเก็บสารสนเทศผา่นการด าเนินกิจกรรม (KM) และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ท่ีอยูใ่นอินทราเน็ตไดต้ลอดเวลา 

 องคก์รก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดูแล hardware และ software 
ท่ี ใช้ในส านักฯ เพื่ อให้มั่นใจว่า มีความน่า เ ช่ือ ถือได้  ปลอดภัยและใช้ง าน ง่ าย                        
เช่น การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ เคร่ืองส ารองไฟ
และระบบส ารองขอ้มูล ป้ายวิธีการใช้งาน ณ จุดท่ีมีเคร่ืองมือติดตั้งอยู่  การใช้ software 
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ลิขสิทธ์ิ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมการประยุกต์ใช้งาน การมีโปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมติั เป็นตน้ 

 องคก์รด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพร้อมใชง้านในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจวา่ ขอ้มูลและ
สารสนเทศพร้อมใช้ ไดแ้ก่ ระบบการส ารองขอ้มูลไปยงัศูนยค์อมพิวเตอร์และเคร่ืองแม่
ข่าย ระบบไฟฟ้าส ารอง การ back up ขอ้มูลส าหรับห้องสมุดอตัโนมติั มีแผนฉุกเฉินกรณี
เพลิงไหม ้เคร่ืองปรับอากาศเสีย ไฟฟ้าขดัขอ้ง UPS ใช้งานไม่ได้ ท  าให้มัน่ใจว่าขอ้มูล    
และสารสนเทศมีความพร้อมใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ตอบสนองลูกคา้และความตอ้งการธุรกิจ 

 
B. อะไรเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในโอกาส ความวติกกงัวล หรือความไม่แน่นอนท่ีไดร้ะบุไว?้  
 (ระบุโอกาสในการปรับปรุง หมวด 1-6) 

  ผูน้ าระดบัสูงไม่ได้ระบุว่าด าเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และค่านิยม      
ไปยงัผู ้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือส าคัญ ลูกค้าตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร          
เช่น  บริษัท/ส านักพิมพ์(ผู ้ส่งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ (เป็นคู่ความร่วมมืออย่าง    
เป็นทางการ) ซ่ึงมีบทบาทในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีต้องการ ให้บริการ
สารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย อนัอาจส่งผลให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียดงักล่าว     
ไม่รับทราบหรือเขา้ใจทิศทางขององค์กรตามวิสัยทศัน์ ค่านิยม รวมทั้งไม่ไดร้ะบุว่าผูน้  า
ระดบัสูง แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมขององคก์รในเร่ือง ซ่ือสัตย ์พฒันา สามคัคี 
เพื่อเป้าหมายขององคก์ร อยา่งไร 

 ไม่ชัดเจนว่าผู ้น าระดับสูงได้ด าเนินการอย่างไร เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ             
ตามกฎหมายและจริยธรรม การสร้างบรรยากาศ ก ากบัและส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบติั
ตามกฎหมายและจริยธรรมอยา่งไร 

 ไม่ ชั ด เ จนว่ า ผู ้น า ร ะ ดับ สู ง ด า เ นิ นก า รอย่ า ง ไ ร เพื่ อ ค ว าม ย ั่ง ยื นขอ งองค์ ก ร                             
ในด้านการปรับปรุงผลการด าเนินการ การบรรลุพันธกิจ และการสร้างนวตักรรม           
การเรียนรู้เพื่อสร้างความผกูพนัของลูกคา้ รวมทั้งการเรียนรู้กบัมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั 
พนัธมิตร เช่น ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ ท่ีได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรอันเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการสร้างความส าเร็จ           
ในการด าเนินงานของส านกัฯ 

 ไม่ชดัเจนว่าผูน้ าระดบัสูงด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบติัการอย่างจริงจงั
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินการและบรรลุวิสัยทศัน์ เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงตอ้งค านึงถึง กลยุทธ์ บุคลากร ระบบงานและสินทรัพย์
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ท่ีจับต้องได้ขององค์กร รวมทั้ งนวตักรรมและการปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง            
การขจดัความสูญเปล่าหรือลดรอบเวลา โดยใช้ลีน ผูน้ าระดบัสูงไม่ได้ระบุว่าทบทวน         
ตวัวดัผลการด าเนินการอะไรบา้งเป็นประจ าเพื่อระบุส่ิงท่ีตอ้งท า 

 ถึงแมอ้งคก์ร จะระบุในเร่ืองการประเมินผูน้ าสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใชข้อ้มูลจากรายงาน
ของผู ้น า สูงสุด ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร ข้อมู ลจากผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย                    
แต่ไม่ชัดเจนว่าประเด็นการประเมินมีเร่ืองอะไรบ้าง ผลการประเมินเป็นอย่างไร               
รวมทั้งองคก์รไม่ไดร้ะบุเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิผลของการน าองคก์รของผูน้ าแต่ละคน 

 องค์กร ไม่ไดร้ะบุวิธีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกงัวลของสาธารณะท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
และบริการ การเตรียมการเชิงรุก การก าหนดเป้าประสงค ์กระบวนการและตวัวดัท่ีส าคญั
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นกฎขอ้บงัคบัและกฎหมาย รวมทั้งความเส่ียง 

 องค์กร ไม่ได้ระบุในเร่ืองการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้าน           
ขององค์กรมีการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์และบริการ     
ท่ีส าคัญ ในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้ งในรูปแบบของเอกสาร            
ส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ ส่ือวีดิทศัน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ประเด็นจริยธรรมในกลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ได้แก่                   
ใหบ้ริการโดยผา่นระบบยืมคืน จดัสถานท่ีส าหรับการคน้ควา้และการอ่านของผูรั้บบริการ 
และให้บริการสารสนเทศออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
องค์กรไม่ได้ระบุว่าจะมีวิ ธีการอย่างไรในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณี                     
ท่ีมีการกระท าท่ีขดัต่อการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

 ไม่ชดัเจนว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดชุมชนเพื่อการตอบสนองท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ  

 ไม่ชัดเจนว่าองค์กร ก าหนดให้แผนใดเป็นแผนปฏิบติัการระยะสั้ นและแผนระยะยาว 
รวมทั้งการด าเนินการตามแผนท่ีครอบคลุมแผนทุกด้าน เช่น ผูรั้บผิดชอบ/หน่วยงาน           
ท่ีน าแผนสู่การปฏิบติั ช่วงเวลาด าเนินการ องค์กรไม่ได้ระบุการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั             
ในด้านผลิตภณัฑ์ ลูกคา้และตลาด ผูส่้งมอบและพนัธมิตร ท่ีได้วางแผนไวมี้อะไรบา้ง               
และองคก์รจะด าเนินการอยา่งไร 

 องค์กรไม่ได้ระบุว่ามีวิ ธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติไปย ังผู ้ส่ งมอบ                      
และพนัธมิตรส าคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น            
การมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย              
ความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุดฯ การพฒันาสารสนเทศร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้ อนัอาจส่งผลให้แผนปฏิบติัการดงักล่าว ไม่สามารถ
ท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ได ้

 องค์กรไม่ได้ระบุการคาดการณ์ผลการด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง รวมทั้ ง              
วิ ธีการด า เ นินการหากพบว่า มีความแตกต่างระหว่างผลการด า เ นินการปัจจุบัน                      
หรือท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

 องค์กรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างประเภทกลุ่มผู ้ใช้ ย ังไม่ชัด เจน                       
ในการใช้ผลการประเมินเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้แต่ละประเภทท่ีเหนือ          
ความคาดหวงั และ องคก์รไม่ระบุวธีิการประเมินความผกูพนัของผูรั้บบริการอาจส่งผลให้
องคก์รไม่สามารถตอบสนองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัได ้เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการ 

 ตัวช้ีวดัท่ีองค์กร วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ มีทั้ งตัวช้ีวดัท่ีใช้ติดตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์และตวัช้ีวดัแผนปฏิบติัการ ไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมวดท่ี 2 ท าให้ไม่มัน่ใจวา่การทบทวนดงักล่าวจะท าให้ครอบคลุมผลการด าเนินการ
อยา่งไร 

 องค์กรไม่ได้ระบุว่ามีวิ ธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด า เนินการ                  
ไ ป ใ ช้ จัด ล า ดับ ค ว า มส า คัญ ขอ ง เ ร่ื อ ง ท่ี ต้ อ ง น า ไ ปป รับป รุ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง                           
และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรม องค์กรไม่ได้ระบุว่ามีวิธีการอย่างไร             
ในการถ่ายทอดเร่ืองท่ีจดัล าดบัความส าคญัดงักล่าว เพื่อให้กลุ่มงานและระดบัปฏิบติัการ
น าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร องคก์รไม่ไดร้ะบุวา่มีวธีิการอยา่งไรในการถ่ายทอดเร่ืองดงักล่าว
ไปสู่ผู ้ส่งมอบ พันธมิตร ท่ีได้กล่าวไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์                    
และผูใ้ห้ความร่วมมือขององค์กร เพื่อท าให้มัน่ใจว่ามีการน าไปปฏิบติัอย่างสอดคล้อง          
ไปในแนวทางเดียวกนักบัองคก์ร 

 
C. พิจารณาปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีเป็นจุดแขง็ และสร้างคุณค่าแก่องคก์ร (ระบุจุดแขง็ หมวด 7) 
 ......................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................... 
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D. พิจารณาผลลพัธ์ท่ีมีความส าคญัแต่ยงัคงเป็นช่องวา่ง เพื่อการปรับปรุงขององคก์ร(ระบุโอกาส
 ในการปรับปรุง หมวด 7) 

  ควรทบทวนเร่ืองการรายงานผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทโครงร่างองคก์ร โดย
ครอบคลุมผลิตภณัฑแ์ละบริการในการจดัหา จดัเก็บและบริการสารสนเทศแสดงระดบั 
แนวโนม้ และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั 

E. หวัขอ้/ประเด็นการปฎิบติัท่ีดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานท่ีคน้พบ 
  ไม่ไดแ้สดงผลลพัธ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถบอกไดว้า่เป็น good practice ได ้
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สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในภาพรวม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ::ประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยั บุคคลภายนอก 
ข้อค้นพบ : 

1. ต าราตรงกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน สามารถเสนอรายการหนงัสือท่ีตอ้งการได ้ยืม video 
ได ้ไปประกอบการเรียนการสอน เช่น รายการกบนอกกะลา การใช้บริการวารสาร สะดวกดี   
ไม่ค่อยไดใ้ชบ้ริการบรรณารักษ ์ 

2. สามารถคน้ขอ้มูลวจิยัได ้ผา่น search ต่างๆไดส้ะดวก 
3. ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด รวดเร็วดี อาจจะให้ถ่ายเอกสารมาให้ หรือยืมเล่มจริงมาให ้    

กรณีท่ีไม่มี contact จะหาไม่ได ้
4. การ download เอกสารงานวจิยั ไม่สามารถ load ได ้
5. มีโอกาสร้องเรียน ผา่นทางวาจา เช่น การเปิดปิดห้องสมุด ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน

ในหลกัสูตรปริญญาโท เอก 
6. สามารถเสนอรายการหนงัสือท่ีตอ้งการได ้
7. มีจิตบริการ เช่นการคน้หาหนงัสือ การช่วยเหลือต่างๆ 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หนงัสือ ไม่ update มีหนงัสือต าราไม่ครบทุกสาขา รวมทั้งการ update งานวจิยัของอาจารย ์
2. ไม่มีท่ีจอดรถ โดยเฉพาะตอนกลางวนั 
3. การท าความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเอกชน ในการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
4. ขยายเวลาเปิดปิดห้องสมุดให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา ขยายเวลาช่วง

สอบทั้งคืน 
5. นวตักรรมการท างาน เช่น การยมืคืนหนงัสือดว้ยตนเอง  
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ส่วนที ่3 
ผลการตรวจประเมิน 

 
หัวข้อที ่1.1 : การน าองค์กร (60 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผูบ้ริหารสูงสุดคือผูอ้  านวยการส านกัฯ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพฒันาบุคลากร ผูน้ าระดบัสูง ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการส านกัฯ หวัหนา้ฝ่าย 4 ฝ่าย  

 วฒันธรรมองค์กรคือ มุ่งเน้นผูรั้บบริการ วิสัยทศัน์ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยบริการ      
ท่ีเป็นเลิศ  พันธกิจ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยและศูนย์กลาง                 
การใหบ้ริการ สารสนเทศ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติค่านิยม ซ่ือสัตย ์พฒันา สามคัคี เพื่อเป้าหมายขององคก์ร 

  บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร        
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจูงใจ
ให้บุคลากรผกูพนั ในกลุ่มบรรณารักษ ์และนกัวิทยาศาสตร์คือ การยอมรับและการยกยอ่ง
ชมเชย ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานห้องสมุด และฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร คือ ความสัมพนัธ์        
ท่ีดีระหวา่งบุคลากร 

 กลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า)ท่ีส าคัญ ได้แก่  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี                       
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรีและ              
4. อาจารยส์อนบณัฑิตศึกษา 5. นกัวิจยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัและ        
7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป มีความตอ้งการหลกั ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ฐานขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ ความคาดหวงัหลกัในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

 กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆได้แก่ มหาวิทยาลยั คณะต่างๆ บริษทัห้างร้าน ส านักพิมพ ์
ห้องสมุด สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ มีความต้องการในภาพรวม ได้แก่              
ความครบถ้วนครอบคลุมของสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาการ         
และวชิาชีพ สวสัดิการท่ีดี การเลือกใชบ้ริการของส านกัพิมพ์ 

 ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการไดแ้ก่ 
บริษทั/ส านกัพิมพ(์ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลยั/คณะต่างๆบุคลากรส านกั ศูนยค์อมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (เป็นคู่ความร่วมมือ             
อย่าง เป็นทางการ) มีบทบาทในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีต้องการ                 
ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกท่ีส าคญัในการส่ือสาร ได้แก่     
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การประชุม โทรศพัท ์e-mail website ไปรษณียแ์ละอ่ืนๆ ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุด
ของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร 

 กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคบ ได้แก่ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยฯ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ          
ปี 2542 พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อบังคับระเบียบ               
สภามหาวิทยาลยั ระเบียบการใช้ห้องสมุด ระเบียบกระทรวงการคลงั ระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย           
และสภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ. 2554 เป็นกฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย               
และความปลอดภยั 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.1ก(1) -- ผูน้ าระดับสูงไม่ได้ระบุว่าด าเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์        
และค่านิยมไปยงัผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือส าคญั ลูกคา้ตามท่ีได้ระบุไว ้  
ในโครงร่างองค์กร เช่น  บริษทั/ส านกัพิมพ(์ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลยั/คณะ
ต่ า งๆ  ศู น ย์คอมพิ ว เ ตอ ร์มหาวิ ทย าลัยส งขล านค รินท ร์  หอส มุด                    
ของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ (เป็นคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ) ซ่ึงมีบทบาท    
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีต้องการ ให้บริการสารสนเทศ 
ให้บริการ ผ่านระบบเครือข่าย อนัอาจส่งผลให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว 
ไม่รับทราบหรือเขา้ใจวิสัยทศัน์ ค่านิยม รวมทั้งไม่ได้ระบุว่าผูน้  าระดบัสูง 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมขององค์กร ในเร่ือง ซ่ือสัตย ์พฒันา 
สามคัคี เพื่อเป้าหมายขององคก์ร อยา่งไร 

1.1ก(2) -- ไม่ชัดเจนว่าผูน้ าระดบัสูงได้ด าเนินการอย่างไร เพื่อส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม เช่น พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงไดก้ าหนดข้ึนมาใชใ้น พ.ศ. 2554  
การสร้างบรรยากาศ ก ากบัและส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย
และจริยธรรมอยา่งไร 

1.1ก(3) -- ไม่ชัดเจนว่าผูน้ าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อความย ัง่ยืนขององค์กร        
ในด้านการปรับปรุงผลการด าเนินการ การบรรลุพนัธกิจ และการสร้าง
นวตักรรม การเรียนรู้เพื่อสร้างความผูกพนัของลูกค้า รวมทั้ งการเรียนรู้           
กับ มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สี ย ท่ีส า คัญ  พันธ มิตร  เ ช่น  ศู นย์คอมพิ ว เ ตอ ร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีได้ระบุไว ้       
ในโครง ร่างองค์กรอัน เ ป็นปัจจัย ท่ีส าคัญในการส ร้างความส า เ ร็จ                 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
ในการด าเนินงานของส านกัฯ 

1.1ข(1) - ผูน้ าระดบัสูง ไม่ไดร้ะบุเร่ืองท่ีจะส่ือสาร รวมทั้งการส่ือสารผลการตดัสินใจ   
ท่ี ส า คั ญ ใ ห้ กั บ คู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  เ ช่ น  ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ            
การเปล่ียนแลงท่ีส าคญั ไม่สามารถส่งถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและไม่ชดัเจนว่าผูน้ า
ระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการให้รางว ัลและยกย่องชมเชยบุคลากร               
เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการท่ีดีอย่างไร ไม่ชดัเจนว่าผูน้ าระดบัสูง
ด า เ นินการอย่างไรเพื่อสร้างความผูกพัน โดย เฉพาะปัจจัย ท่ีส าคัญ                   
ในกลุ่มบรรณารักษ์ และนักวิทยาศาสตร์คือ การยอมรับและการยกย่อง
ชมเชย ในกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานห้องสมุด และฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร                
คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร 

1.1ข(2) -- ไม่ชดัเจนว่าผูน้ าระดบัสูงด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบติัการ
อย่างจริงจงัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ปรับปรุงผลการด าเนินการและบรรลุ
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยบริการท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงต้องค านึงถึง           
กลยุทธ์ บุคลากร ระบบงานและสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้ขององค์กร รวมทั้ง
นวตักรรมและการปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง การขจดัความสูญเปล่า
หรือลดรอบเวลา โดยใชลี้น 
ผู ้น าระดับสูงไม่ได้ระบุว่าทบทวนตัวว ัดผลการด าเนินการอะไรบ้าง                
เป็นประจ าเพื่อระบุส่ิงท่ีตอ้งท า 

 
       หัวข้อ 1.1 ผลการประเมิน 5 % 
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1.2 การก ากบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่: องค์กรด าเนินการอย่างไรในการก ากบั
ดูแลองค์กร และท าให้บรรลุด้านความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผูบ้ริหารสูงสุดคือผูอ้  านวยการส านกัฯ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพฒันาบุคลากร ผูน้ าระดบัสูง ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการส านกัฯ หวัหนา้ฝ่าย 4 ฝ่าย  

 กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคบ ได้แก่ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยฯ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ                
ปี 2542 พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อบังคับระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย ระเบียบการใช้ห้องสมุด ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย                
และสภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ. 2554 เป็นกฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย                    
และความปลอดภยั 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร                 
และ นกัวิทยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท ไม่ระบุขอ้ก าหนด
พิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

 กลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า)ท่ีส าคัญ ได้แก่  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี                      
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรีและ            
4. อาจารยส์อนบณัฑิตศึกษา 5. นกัวิจยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัและ         
7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป มีความตอ้งการหลกั ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ฐานขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ ความคาดหวงัหลกัในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

 กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆได้แก่ มหาวิทยาลยั คณะต่างๆ บริษทัห้างร้าน ส านักพิมพ ์
ห้องสมุด สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ มีความต้องการในภาพรวม ได้แก่                    
ความครบถ้วนครอบคลุมของสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาการ                      
และวชิาชีพ สวสัดิการท่ีดี การเลือกใชบ้ริการของส านกัพิมพ์ 

 ชุมชนท่ีส าคัญได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบันต่างๆ 
นกัเรียน ประชาชนในชุมชน 

 ความสามารถพิเศษขององค์กรคือ ความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ และเทคโนโลย ี
ส าหรับใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
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หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
1.2ก(1) + องค์กรด าเนินการก ากับดูแลในเร่ืองส าคัญท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบ             

ในการกระท าของผูบ้ริหารสูงสุด ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีการประเมินผล    
การปฏิบัติงาน ก ากับความรับผิดชอบด้านการเงิน โดยมีการตรวจสอบ           
จากเจ้าหน้าท่ีการเงินของส านักฯ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน          
ของมหาวิทยาลัย ก ากับความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยการส่ือสาร         
แนวทางการด าเนินการท่ีส าคญัแก่บุคลากร 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.2ก(1) - ถึงแม้ว่าองค์กร จะมีระบบการส่ือสารแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ              
แต่ไม่ชดัเจนเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของคณะกรรมการก ากบัดูแล ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวคื้อ คณะกรรมการประจ าส านักฯ และถึงแม้จะมีระบบการรายงานผล         
การด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั แต่ไม่ชดัเจนว่าคณะกรรมการ
ด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานระดบัคณะจะมีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีระบุไวใ้นโครงร่างองค์กรครบถว้นหรือไม่ เช่น นกัศึกษา อาจารย ์
บุคลากรของมหาวทิยาลยัและบุคคลทัว่ไป 

1.2ก(2) -- ถึงแมอ้งคก์ร จะระบุในเร่ืองการประเมินผูน้ าสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใชข้อ้มูล
จากรายงานของผู ้น า สูงสุด ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร ข้อมูล                  
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แต่ไม่ชดัเจนวา่ประเด็นการประเมินมีเร่ืองอะไรบา้ง 
ผลการประเมินเป็นอยา่งไร 
องค์กรไม่ไดร้ะบุเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิผลของการน าองค์กรของผูน้ า     
แต่ละคน 

1.2ข(1) -- องค์กร ไม่ได้ระบุวิธีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ         
ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และบริการ การเตรียมการเชิงรุก การก าหนดเป้าประสงค ์
กระบวนการและตัวว ัด ท่ีส าคัญในเ ร่ือง ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับข้อก าหนด                       
ดา้นกฎขอ้บงัคบัและกฎหมาย รวมทั้งความเส่ียง 

1.2ข(2) -- องค์กร ไม่ได้ระบุในเร่ืองการส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจว่าปฏิสัมพนัธ์       
ทุกด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม ท่ีสอดคล้อง            
กับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ ในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการ
สารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์        
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
และ ส่ือ ดิ จิตอล  (วารสารออนไลน์  ฐ านข้อมูลออนไลน์  หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์) ประเด็นจริยธรรมในกลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ได้แก่ 
ให้บริการโดยผ่านระบบยืมคืน จดัสถานท่ีส าหรับการคน้ควา้และการอ่าน
ของผูรั้บบริการ และให้บริการสารสนเทศออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  องค์กรไม่ได้ระบุว่าจะมีวิธีการอย่างไร             
ในการก ากบัดูแลและด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขดัต่อการประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

1.2ค(1) - ไม่ชดัเจนว่าองค์กรใช้วิธีการอย่างไรในการท าให้เกิดความผาสุกของสังคม
ในวงกวา้ง ในการเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์และการปฏิบติัการประจ าวนั 
รวมทั้งการสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัระบบส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ 

1.2ค(2) - ถึงแมอ้งค์กร จะมีกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน โดยการก าหนด
ชุมชนท่ีส าคญั และมีกิจกรรมการสนบัสนุนต่างๆ แต่ไม่ชดัเจนวา่ส่ิงท่ีองคก์ร
ท า จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร รวมทั้งไม่ระบุ
วา่ผูน้ าระดบัสูงและบุคลากร ร่วมมือกนัพฒันาชุมชนนั้นอยา่งไร  

 
       หัวข้อ 1.2 ผลการประเมิน 10 % 
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2.1  การจัดท ากลยุทธ์ : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการจัดท ากลยุทธ์(40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภณัฑ์และบริการ ไดแ้ก่ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 วิสัยทศัน์ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศ  พนัธกิจ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลยัและศูนยก์ลางการให้บริการสารสนเทศ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ความสามารถพิ เศษขององค์กรคือ ความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ และเทคโนโลย ี                
ส าหรับใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

 ปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ได้แก่ การให้บริการ
สารสนเทศท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและดว้ยวิธีการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงส าคญั ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขนัขององค์กร ไดแ้ก่พฒันาการท่ีเป็นไป
อย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององค์กรด้านการส่ือสาร                   
และรูปแบบการให้บริการสารสนเทศไปสู่ส่ิงพิมพ์ดิจิตอลหรือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ นวตักรรม   
การใหบ้ริการและการพฒันาสารสนเทศใหม่ๆ 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ด้านธุรกิจและผูรั้บบริการได้แก่ ผูรั้บบริการมีทางเลือก           
ในการเข้าถึงสารสนเทศมากข้ึน พฤติกรรมการใช้บริการท่ีเปล่ียนไป การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุม้ค่า การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ผู ้รับบริการ ความท้าทายด้านปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการท่ีมีความเข้มแข็ง           
ความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต พฒันาการของอุปกรณ์ดา้นไอที ความทา้ทายดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
บุคลากรท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทกัษะในการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

 ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายความ
ร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั และความรู้ความสามารถของบุคลากร 
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หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
2.1ก(1) + องค์กร มีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ระบุขั้นตอนส าคญัของกระบวนการ
จดัท ากลยุทธ์ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ระบุความสามารถพิเศษจากการท่ีส านกัฯ
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีตรงกับหน้า ท่ีและความพร้อม                   
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจ         
ด้านปฏิบัติการและด้านบุคลากร ก าหนดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์             
ในด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย บริการท่ีเป็นเลิศและความ
น่าเช่ือถือ 

2.1ข(1) + องคก์ร ระบุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ไว ้5 ขอ้ สมดุลระหวา่งความตอ้งการ
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมดตามมุมมอง balance score card                   
ซ่ึงจะน าไปสู่เป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 5 ข้อ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลาง                
การบริการสารสนเทศท่ีทนัสมยั ศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้น        
ก า ร วิ จั ย แ ล ะส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ม แ ข้ ง แ ก่ ชุ ม ชนระ บุ  ปี ท่ี จ ะ บ ร ร ลุ                         
ตามวตัถุประสงคเ์หล่านั้น 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

2.1ก(1) - องค์กรไม่ได้ระบุว่าในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สามารถระบุ               
จุดบอด (ประเด็นท่ีคู่แข่งทราบ แต่องค์กรไม่ทราบขอ้มูล) ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อย่างไร รวมทั้ งไม่ชัดเจนเร่ืองวิธีการก าหนดกรอบเวลา ท่ีเ ก่ียวข้อง               
กบัความตอ้งการขององคก์ร ท าให้องคก์รอาจไม่ไวต่อการเปล่ียนแปลง ทนั
ต่อความตอ้งการของธุรกิจ เช่น รอบเวลาของการพฒันาการท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเ ร็ วของ อิน เตอร์ เ น็ต  อุปกรณ์ไอที  การให้บ ริการขององค์กร                 
ดา้นการส่ือสาร 

2.1ก(2) - ถึงแมอ้งค์กร จะได้ระบุถึงขอ้มูลส าคญัมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ขอ้มูลสัญญาณบ่งช้ี
เน่ินๆถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการใหบ้ริการสารสนเทศ เทคโนโลยี ผู ้
ส่งมอบ ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น แต่ไม่ชัดเจนว่าองค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล  เพื่อให้ทัน                
กบักรอบเวลาในการวางแผนกลยทุธ์ 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
2.1ข(2) - ไม่ ชัด เ จนว่ าว ัต ถุประสงค์ เ ชิ งกลยุท ธ์ ท่ี ได้ก าหนดไว้ ตอบสนอง                    

ต่อความ ทา้ทายและใช้ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ตอบสนอง ต่อการสร้าง
นวตักรรม ความสามารถพิเศษขององค์กรอย่างไร เช่ือมโยงความท้าทาย
เชิงกลยทุธ์ โอกาสการสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ และการปฏิบติัการ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งไร 

 
       หัวข้อ 2.1 ผลการประเมิน 10 % 
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2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบัติ : องค์กรถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบัติอย่างไร               
(50 คะแนน)  
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ได้แก่ การให้บริการ
สารสนเทศท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและดว้ยวิธีการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงส าคัญ  ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการ                    
ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององคก์รดา้นการส่ือสาร 
และรูปแบบการให้บริการสารสนเทศไปสู่ส่ิงพิมพ์ดิจิตอลหรือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ นวตักรรม         
การใหบ้ริการและการพฒันาสารสนเทศใหม่ๆ 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร                      
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการได้แก่                       
บริษทั/ส านักพิมพ์(ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆบุคลากรส านัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หอสมุดของมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ( เ ป็นคู่ความร่วมมือ                        
อย่ า ง เ ป็นทา งการ )  มีบทบาทในการจัดหาท รัพยากรสารสน เทศตาม ท่ีต้อ งการ                        
ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกท่ีส าคัญในการส่ือสาร ได้แก่                 
การประชุม โทรศพัท์ e-mail website ไปรษณียแ์ละอ่ืนๆ ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุด              
ของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร  

 คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 3 แห่งในประเด็นของการบริการท่ีเป็นเลิศ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั
ได้แก่ ส านักหอสมุดมช. หอสมุดและคลังความรู้มม. และส านักวิทยบริการมข. แต่ไม่ระบุ        
ล าดบัในการแข่งขนั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

2.2ก(1) + องค์กร ระบุแผนปฏิบัติการท่ีส าคัญท่ีสอดคล้องกับว ัตถุประสงค ์               
เชิงกลยทุธ์ 

2.2ก(2) + องคก์รถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์รโดยผูอ้  านวยการฯ 
แจ้งในท่ีประชุมบุคลากร และให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น 
มอบหมายผู ้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ  ก าหนดให้หัวหน้าฝ่ายติดตาม                
ผลการด าเนินการ และแจง้ท่ีประชุมทีมบริหารทุก 2 เดือนเพื่อให้มัน่ใจ          
ว่ามีการด าเนินการตามแผน และเพื่อการประเมิน/ทบทวน/ปรับเปล่ียน
แผน 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
2.2ก(1) -- ไม่ชัดเจนว่าองค์กร ก าหนดให้แผนใดเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้ น         

และแผนระยะยาว รวมทั้งการด าเนินการตามแผนท่ีครอบคลุมแผนทุกดา้น 
เช่น ผูรั้บผิดชอบ/หน่วยงานท่ีน าแผนสู่การปฏิบัติ ช่วงเวลาด าเนินการ 
องค์ ก ร ไม่ ได้ ร ะ บุ ก า ร เป ล่ี ยนแปล ง ท่ี ส า คัญ ในด้ า นผ ลิ ตภัณฑ ์                   
ลูกค้าและตลาด ผู ้ส่งมอบและพันธมิตร ท่ีได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง           
และองคก์รจะด าเนินการอยา่งไร 

2.2ก(2) -- องค์กรไม่ได้ระบุว่ามีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติไปยงั          
ผู ้ส่งมอบและพันธมิตรส าคัญ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์            
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุดฯ 
ก า ร พั ฒ น า ส า ร ส น เ ท ศ ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น อันอาจส่งผลให้แผนปฏิบติัการ
ดงักล่าว ไม่สามารถท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ได ้

2.2ก(3) - ไม่ชัดเจนเร่ืองวิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบติัการ
บรรลุ รวมทั้งการประเมินและจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน 

2.2ก(4) - องคก์รไม่ระบุวา่มีแผนดา้นทรัพยากรบุคคลอะไรบา้งท่ีส าคญัท่ีท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรตามปัจจัยหลักท่ีก าหนดความส าเร็จ             
ขององคก์รเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

2.2ก(5) - องค์กรแสดงตัว ช้ีว ัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีใช้ติดตามผลลัพธ์              
และประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการ ไม่ครอบคลุม ท าให้ไม่มัน่ใจวา่ระบบ
การวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้อง          
ไปในทางเดียวกนัอยา่งไร 

2.2ก(6) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรจะมีวิธีการสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่า ในกรณี             
ท่ีสถานการณ์บงัคบั และมีการปรับเปล่ียนแผน จะสามารถถ่ายทอดแผน         
ท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการก าหนดแผนปฏิบัติการ                
ท่ีสอดคลอ้ง 

2.2ข -- องคก์รไม่ไดร้ะบุการคาดการณ์ผลการด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
ร วมทั้ ง วิ ธี ก า รด า เ นิ นก า รห ากพบว่ า มี ค ว ามแตก ต่ า ง ระหว่ า ง                           
ผลการด าเนินการปัจจุบนัหรือท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

 

       หัวข้อ 2.2 ผลการประเมิน 10 % 



 25 

3.1 เสียงของลูกค้า : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศจากลูกค้า (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 กลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า)ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี                 
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรี
และ 4. อาจารย์สอนบัณฑิตศึกษา 5. นักวิจัย 6. บุคลากรสายสนับสนุน                           
ของมหาวิทยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป มีความตอ้งการหลกั ไดแ้ก่ ใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นควา้ ความคาดหวงัหลักในแต่ละกลุ่ม 
ไดแ้ก่ การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

 กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั คณะต่างๆ บริษทัห้างร้าน ส านกัพิมพ ์
ห้องสมุด สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ มีความต้องการในภาพรวม ได้แก่            
ความครบถว้นครอบคลุมของสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาการ     
และวชิาชีพ สวสัดิการท่ีดี การเลือกใชบ้ริการของส านกัพิมพ์ 

 ชุ มชน ท่ีส า คัญก าหนด เฉพา ะ ในอ า เ ภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขล า  ได้ แ ก่                      
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบนัต่างๆ นักเรียน ประชาชน            
ในชุมชน 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

3.1ก(2) 
 

++ องค์กรมีวิธีการรับฟังเสียงของผู ้รับบริการในอดีต เช่น ศึกษาปัญหา             
และสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับผูรั้บบริการ
ในอนาคต องค์กรมีการออกไปพบปะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา              
ในพื้นท่ี ผ่านโครงการ Open Library@your school เพื่อน าขอ้มูล                    
ท่ีรวบรวมไดไ้ปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการและการมีผูรั้บบริการเพิ่มข้ึน 

3.1ข(3) 
 

+ องค์กรมีการส ารวจความไม่พึงพอใจของผูรั้บบริการ และมีการน าผล           
การส ารวจไปวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา ตลอดจนมีการก าหนดเป็นแนวปฏิบติั
และส่ือสารใหผู้ป้ฏิบติังานน าไปถือปฏิบติั 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

3.1ก(1) 
 

- องค์กรมีการรับฟังความเห็นของผู ้รับบริการจากหลากหลายช่องทาง 
รวมทั้ ง มีการติดตามความคิดเห็นของผู ้รับบริการในเ ร่ืองคุณภาพ                
ของผลิตภณัฑ์ แต่ยงัไม่ชัดเจนในวิธีการติดตามความคิดเห็นของลูกค้า          
ในเร่ือง การสนบัสนุนลูกคา้ และการท าธุรกรรม เพื่อให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบั
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
อย่างทนัท่วงที และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันา       
การด าเนินงานต่อไป 

3.1ข(1) 
 

-- องค์กรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างประเภทกลุ่มผูรั้บบริการ 
แต่ยงัไม่ชัดเจนในการใช้ผลการประเมินเพื่อตอบสนองความต้องการ         
ของผูรั้บบริการท่ีเหนือความคาดหวงั รวมทั้งองคก์รไม่ระบุวิธีการประเมิน
ความผูกพนัของผูรั้บบริการ อาจส่งผลให้องค์กรไม่สามารถตอบสนอง        
ใหเ้หนือความคาดหวงัได ้

3.1ข(2) 
 

- องค์กรไม่ระบุวิธีการเสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพึงพอใจ             
ของผู ้รับบริการ ท่ี มี ต่อองค์กรโดยเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ                  
ของผู ้รับบริการท่ีมีต่อคู่ เปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับมาใช้
วเิคราะห์จดับริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 
      หัวข้อ 3.1 ผลการประเมิน 5 % 
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3.2 ความผูกพนัของลูกค้า : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักบัลูกค้า เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความสัมพนัธ์(50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภณัฑ์และบริการ ได้แก่ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบ              
ของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์)  

 กลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ไดแ้ก่ ให้บริการโดยผ่านระบบยืมคืน จดัสถานท่ีส าหรับ 
การคน้ควา้และการอ่านของผูรั้บบริการ และให้บริการสารสนเทศออนไลน์ผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 

 กลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า)ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี                        
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรี
และ 4. อาจารย์สอนบัณฑิตศึกษา 5. นักวิจัย 6. บุคลากรสายสนับสนุน                           
ของมหาวิทยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป มีความตอ้งการหลกั ไดแ้ก่ ใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นควา้ ความคาดหวงัหลักในแต่ละกลุ่ม 
ไดแ้ก่ การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

 กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั คณะต่างๆ บริษทัห้างร้าน ส านกัพิมพ ์
ห้องสมุด สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ มีความต้องการในภาพรวม ได้แก่              
ความครบถว้นครอบคลุมของสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาการ             
และวชิาชีพ สวสัดิการท่ีดี การเลือกใชบ้ริการของส านกัพิมพ์ 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

3.2ก(1) 
 

+ องค์กรมีการน าสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศผูรั้บบริการมาใช ้            
ในการก าหนดและสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และท าให้เหนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อ                  
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บบริการ 

3.2ก(2) 
 

+ องค์กรมีการก าหนดกลไกท่ีส าคัญ ด้านอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และด้านการให้การศึกษาแก่ผู ้ใช ้                 
เพื่อสนับสนุนให้ผู ้รับบริการมาใช้บริการและได้รับความพึงพอใจ                 
มากท่ีสุด 

3.2ข(1) + องค์กรมีวิธีการสร้างและจดัการความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการกลุ่มต่าง ๆ 
รวมทั้ งมีการด าเนินการและมีวิธีส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมมุ่งเน้น
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หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
ผู ้รับบริการหลากหลายวิธี  เช่น ระบบจัดการข้อร้องเรียน โครงการ
ประกวดขวัญใจผู ้รับบริการ โครงการจัดชั้ นดีเด่น กิจกรรมสนทนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกวนัศุกร์ และการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ทุกปี มีบริการตอบค าถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนหน้างาน Online ส่งผลให้
ตอบสนองความตอ้งการและท าใหเ้หนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

3.2ก(2) 
 

- - อ งค์ก ร มี วิ ธี ก า ร ส่ื อส ารหลากหลาย รูปแบบ  แ ต่ ย ัง ไม่ ชัด เ จน                        
ถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูรั้บบริการ ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม 
- แม้ว่าองค์กรมีการจัด กิจกรรมสนับสนุนผู ้รับบริการแต่ละก ลุ่ม                   
แต่ยงัไม่ชัดเจนในวิธีการระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในการสนับสนุนลูกค้า 
รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติั 

3.2ก(3) - ยงัไม่ชัดเจนในวิธีการใช้สารสนเทศเก่ียวกบัลูกคา้ ตลาด และผลิตภณัฑ ์
เพื่อจ าแนกกลุ่มลูกคา้และส่วนตลาดในปัจจุบนัแลในอนาคต 

3.2ก(4) 
 

- องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมในการสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นผูรั้บบริการ
และการสร้างความสัมพนัธ์กับผู ้รับบริการ แต่ยงัไม่ชัดเจนในวิธีการ             
ใช้สารสนเทศเก่ียวกบัลูกค้า ตลาด และผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างวฒันธรรม           
ท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 

3.2ข(2) 
 

- องคก์รมีแนวทางในการจดัการขอ้ร้องเรียน แต่ยงัไม่ชดัเจนในการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน และยงัไม่ชดัเจนเร่ืองกรอบ
เวลาในการตอบสนอง ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพในการจดัการ     
ขอ้ร้องเรียน วา่สามารถตอบสนองไดท้นัเวลา 

 
      หัวข้อ 3.2 ผลการประเมิน 25 % 
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4.1 การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร :องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการ
วดั วเิคราะห์ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 
 ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ไดจ้ากการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคู่เปรียบเทียบ ในเร่ืองสถิติการใชบ้ริการ

ต่างๆ และความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ มีขอ้จ ากดัในระบบการเก็บขอ้มูล 

  ลู กค้า ท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  1. นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รี  2. บัณฑิต ศึกษา                                                
ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรีและ 4. อาจารยส์อน
บณัฑิตศึกษา 5. นกัวจิยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป 
มีความต้องการหลัก ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า                 
ความคาดหวงัหลกัในแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความ
ตอ้งการ 

 ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการได้แก่                
บริษทั/ส านักพิมพ์(ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆบุคลากรส านัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (เป็นคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ) มีบทบาทในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ ให้บริการสารสนเทศ 
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกท่ีส าคญัในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การประชุม โทรศพัท ์e-mail 
website ไปรษณียแ์ละอ่ืนๆ ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร  

 ปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ได้แก่ การให้บริการ
สารสนเทศท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและดว้ยวิธีการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงส าคัญ  ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร ได้แก่พัฒนาการ                           
ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที การให้บริการขององคก์รดา้นการส่ือสาร 
และรูปแบบการให้บริการสารสนเทศไปสู่ส่ิงพิมพ์ดิจิตอลหรือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ นวตักรรม              
การใหบ้ริการและการพฒันาสารสนเทศใหม่ๆ 

 ระบบการปรับปรุง มีการใชแ้นวคิด lean หลกัการ PDCA การจดัการความรู้และการท าวิจยั
สถาบนั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

4.1ก(1) + ทีมบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในองค์กร 
ร่วมกนัคดัเลือกและรวบรวมตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPIs) จ านวน               
27 ตวัเพื่อติดตามผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ตามแผนกลยุทธ์ 
เลือกตัวช้ีว ัดกระบวนการส าคัญในหมวดท่ี 6 และเลือกตัวช้ีว ัด                         
ผลการปฏิบัติงานประจ าวนั การติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนั 
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หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
รับผดิชอบโดยหวัหนา้ฝ่ายฯ การติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัหลกั 
โดยทีมบริหารมีทั้งรายเดือน 3 เดือน 6 เดือนหรือหน่ึงปี 

4.1ก(2) + องค์กรมีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคัญ             
เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบัปฏิบติังานประจ าวนัเลือกเปรียบเทียบ
เฉพาะขอ้มูลผลการปฏิบติังานประจ าวนัท่ีส่งผลกระทบต่อตวัช้ีวดัหลัก
ขององค์กร โดยน าข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติการปฏิบติังาน
ประจ าวนัของบุคลากรในแต่ละทีมงาน ข้อมูลสถิติปฏิบติังานกบัระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติั ALIST ขององค์กรฯ เปรียบเทียบกบัขอ้มูลห้องสมุด
ของส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
องค์กรเลือกขอ้มูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญัเพื่อสนบัสนุน
การตดัสินใจในระดบักลยุทธ์จากการเทียบเคียงกบัคู่แข่ง เช่น benchmark
การจดัหาและการใช้วารสาร/ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์กบัส านกัหอสมุด
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล  

4.1ก(3) + องค์กรใช้ข้อมูลสารนเทศและเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน)             
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ โดยน าข้อร้องเรียน            
และความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อหวัหนา้ฝ่ายทุกสัปดาห์ น าเขา้ทบทวน
ในท่ีประชุมทีมบริหารทุก เ ดือน เพื่ อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง                   
ผลการด าเนินงาน 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.1ก(1) - องคก์รไม่แสดงตวัช้ีวดัในระดบัต่างๆ ทั้งตวัช้ีวดัตามกลยุทธ์ กระบวนการ
ส าคญัและตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานประจ าวนั ท าให้ไม่มัน่ใจวา่การติดตาม
และใชต้วัช้ีวดัจะสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งไร รวมทั้งไม่แสดง
ตวัช้ีวดัดา้นการเงินท่ีส าคญัทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และถึงแมที้มบริหารและคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน จะท าหนา้ท่ี
ติดตามตวัช้ีวดัทุกรอบตามท่ีไดก้ าหนดไว ้แต่ไม่ไดร้ะบุวา่มีวิธีการอยา่งไร
ในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบั
องคก์รและสร้างนวตักรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

4.1ก(2) - ไม่ ชั ด เ จน ว่ า อ งค์ ก ร ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ยบ เ พื่ อ สนับส นุน                      
การสร้างนวตักรรมอยา่งมีประสิทธิผลอยา่งไร 

4.1ก(3) - ไม่ชดัเจนวา่องคก์รด าเนินการอยา่งไรในการใชส้ารสนเทศเสียงของลูกคา้
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ร ะ ดับ ก ล ยุ ท ธ์  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส ร้ า ง น วัต ก ร ร ม                           
อยา่งมีประสิทธิผล 

4.1ก(4) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรมีวิ ธีการอย่างไรในการท าให้ระบบการวัดผล                
การด าเนินการตอบสนองกรเปล่ียนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร       
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วหรือท่ีไม่ไดค้าดคิด การก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจตวัช้ีวดัและติดตามจ านวนการบรรลุเป้าหมาย 
ไม่ไดส้ร้างความมัน่ใจวา่ระบบการวดัจะไวพอ (real time) 

4.1ข -- ตวัช้ีวดัท่ีองค์กร วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ มีทั้ งตัวช้ีวดั             
ท่ี ใช้ ติดตามวัตถุประสงค์ เ ชิ งกลยุท ธ์และตัว ช้ีว ัดแผนปฏิบัติการ                     
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวดัท่ีได้กล่าวไวใ้นหมวดท่ี 2 ท าให้ไม่มั่นใจ                  
วา่การทบทวนดงักล่าวจะท าใหค้รอบคลุมผลการด าเนินการอยา่งไร 

4.1ค(1) - ไม่ชัด เจนว่าองค์กรด า เ นินการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวน                    
ผลการด าเนินการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ขา้มหน่วยงานและกระบวนการท างาน 

4.1ค(2) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการและข้อมูล               
เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัท่ีส าคญัเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการ         
ในอนาคตอยา่งไร 

4.1ค(3) -- องค์กรไม่ได้ระบุว่ามีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการไปใช้จดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ีตอ้งน าไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรม องค์กรไม่ได้ระบุ         
ว่ามีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเร่ืองท่ีจดัล าดับความส าคญัดังกล่าว 
เพื่อให้กลุ่มงานและระดับปฏิบติัการน าไปปฏิบติัทัว่ทั้ งองค์กร องค์กร
ไม่ได้ระบุว่ามีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเร่ืองดงักล่าวไปสู่ผูส่้งมอบ 
พันธมิตร ท่ีได้กล่าวไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์                
และผูใ้ห้ความร่วมมือขององค์กร เพื่อท าให้มัน่ใจว่ามีการน าไปปฏิบติั        
อยา่งสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัองคก์ร 

 
       หัวข้อ 4.1 ผลการประเมิน 10 % 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยสีารสนเทศ (40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ลู กค้า ท่ี ส า คัญ  ได้แ ก่  1. นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รี  2. บัณฑิต ศึกษา                                               
ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรีและ 4. อาจารยส์อน
บณัฑิตศึกษา 5. นกัวจิยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป 
มีความต้องการหลัก ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า                
ความคาดหวังหลักในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานข้อมูลตรง                    
กบัความตอ้งการ 

 ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการได้แก่               
บริษทั/ส านักพิมพ์(ผูส่้งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆบุคลากรส านัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หอสมุดของมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ( เ ป็นคู่ความร่วมมือ                        
อย่ า ง เ ป็นทา งการ )  มีบทบาทในการจัดหาท รัพยากรสารสน เทศตาม ท่ีต้อ งการ                         
ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกท่ีส าคัญในการส่ือสาร ได้แก่                                
การประชุม โทรศพัท์ e-mail website ไปรษณียแ์ละอ่ืนๆ ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุด               
ของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร  

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร                     
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 ความทา้ทายท่ีส าคญัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
ทกัษะในการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

4.2ก(2) + องคก์รมีวธีิการเพื่อใหข้อ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการมีความพร้อมใชง้าน 
โดยเก็บอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ จดัเก็บในเคร่ืองแม่ข่าย           
และท าส าเนาเป็นสองชุดทุกคร้ังท่ีมีการจดัเก็บ เม่ือขอ้มูลใดช ารุดขอ้มูล
ส ารองจะท าหน้าท่ีโดยอตัโนมติั พร้อมทั้งส่งขอ้ความเตือนผูดู้แลระบบ            
มีการตั้ งเวลาท าส าเนาข้อมูลไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงเพื่อป้องกันข้อมูล
ปัจจุบันสูญหาย รวมทั้ งมีการตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์                
และปรับเปล่ียนตามรอบเวลาท่ีเหมาะสม มีระบบส ารองไฟฟ้าให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสามารถให้บริการอย่างต่อเ น่ือง                     
และปิดระบบเม่ือหมดพลงังาน 
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4.2ก(3) ++ องค์กรมีการด า เนินการจัดการความรู้ท่ี เป็นรูปธรรม โดยก าหนด               
ให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ มีการรวบรวมและถ่ายทอด แลกเปล่ียน
ความรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ มีการแบ่งปันความรู้หลายวิธี เช่น บอร์ด           
เวทีสนทนา Blog KM, morning talk เปิดเวทีสนทนาทุกเช้าวนัจนัทร์         
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ทันเวลากับการให้บริการกับผู ้ใช้โดยตรง           
After action review เล่าสู่กนัฟังทุกคร้ังท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ            
หรืออบรม รวมทั้ ง  share.psu.ac.th องค์กรจัด เก็บสารสนเทศ                      
ผ่านการด าเนินกิจกรรม (KM) และการใช้ประโยชน์จากความรู้                     
ท่ีอยูใ่นอินทราเน็ตไดต้ลอดเวลา 

4.2ข(1) ++ องค์กรก าหนดให้เจ้าหน้า ท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดูแล 
hardware และ software ท่ีใชใ้นส านกัฯเพื่อให้มัน่ใจวา่มีความน่าเช่ือถือได ้
ปลอดภยัและใช้งานง่าย เช่น การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ เคร่ืองส ารองไฟและระบบส ารองข้อมูล           
ป้ายวิธีการใช้งาน ณ จุดท่ีมีเคร่ืองมือติดตั้งอยู่  การใช้ software ลิขสิทธ์ิ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมู ลและโปรแกรมการประยุกต์ ใช้ง าน                  
การมีโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั เป็นตน้ 

4.2ข(2) + องค์กรด า เ นินการเพื่อให้ เ กิดความพร้อมใช้งานในภาวะฉุก เ ฉิน               
เพื่อให้มัน่ใจว่า ขอ้มูลและสารสนเทศพร้อมใช้ ได้แก่ ระบบการส ารอง
ข้อมูลไปย ังศูนย์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองแม่ข่าย ระบบไฟฟ้าส ารอง             
การ back up ขอ้มูลส าหรับหอ้งสมุดอตัโนมติั มีแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม ้
เคร่ืองปรับอากาศเสีย ไฟฟ้าขดัขอ้ง UPS ใชง้านไม่ได ้ท าให้มัน่ใจวา่ขอ้มูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองลูกค้า            
และความตอ้งการธุรกิจ 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.2ก(1) - ถึงแม้องค์กรจะมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการให้บ ริการและข้อมูลในการปฏิบัติงานท่ีมีการจัดการ                
อย่างเป็นระบบ แต่ไม่ชดัเจนว่าองค์กรไดด้ าเนินการอย่างไรเพื่อให้มัน่ใจ   
ว่าขอ้มูล สารสนเทศ มีความแม่นย  า ถูกตอ้งและเช่ือถือได้ ทนักาล เช่น            
ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีป้อนขอ้มูล การออกแบบระบบ โปรแกรมการบันทึกขอ้มูล
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดหรือระบบการดกัจบัความผิดพลาดของขอ้มูล 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
4.2ก(2) - ถึงแม้องค์กรจะมีการด าเนินการให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้                     

แต่ไม่ได้ระบุว่า มีวิ ธีการท่ีแตกต่างกันอย่างไรในการเข้า ถึงข้อมูล                     
ข อ ง บุ คล าก ร  ผู ้ ส่ ง มอบ  (บ ริษัท /ส า นักพิ มพ์ )  คู่ ค ว าม ร่ วม มื อ                                
(เช่นศูนยค์อมพิวเตอร์) รวมทั้งลูกคา้ เช่น ชั้นความลบัของขอ้มูล 

4.2ก(3) - องค์กรไม่ได้ระบุว่าจะมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างองค์กรกับลูกค้า          
ผูส่้งมอบ พนัธมิตรและผูใ้ห้ความร่วมมืออย่างไร ไม่ได้ระบุการน าวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไปด าเนินการอย่างรวดเร็วได้อย่างไร รวมทังไม่ระบุ                  
ว่าจะรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่ีเ ก่ียวข้องใช้ในการสร้าง
นวตักรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์อยา่งไร 

 
       หัวข้อ 4.2 ผลการประเมิน 35 % 
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5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผล
และเกือ้หนุนบุคลากร (45 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร  
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 ปัจจยัท่ีส าคัญท่ีจูงใจให้บุคลากรผูกพนั ในกลุ่มบรรณารักษ์ และนักวิทยาศาสตร์        
คือ การยอมรับและการยกยอ่งชมเชย ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานห้องสมุด และฝ่ายสนบัสนุน
งานบริหาร คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร 

 ไม่ระบุขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
5.1ก(4) + องค์กรมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 1 คน สามารถท างานได้ 2-3       

งานเป็นอยา่งนอ้ย เพื่อบริหารอตัราก าลงัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5.1ข(2) + องค์กรมีสวสัดิการด้านสุขภาพอนามัย โดยมีโครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี แบ่งตามอายุของบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ              
มากกวา่ 35 ปี และกลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี โดยองคก์รรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนท่ีนอกเหนือจากสิทธ์ิของบุคลากร และมีสวสัดิการด้านประกัน
อุบติัเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน อนัส่งผลต่อความพึงพอใจและความผกูพนั
ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

5.1ก(1) - มีการด าเนินการประเมินขีดความสามารถและอตัราก าลงั แต่ยงัไม่ชดัเจน
เร่ืองกรอบเวลา 

5.1ก(2) - ยงัไม่ชดัเจนในการระบุวิธีการต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อรักษาบุคลากรไวน้ั้น
ตอบสนองต่อปัจจยัผกูพนัใด เพื่อใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองไดทุ้กปัจจยั 

5.1ก(3) - ยงัไม่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กร            
เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและธุรกิจ เพื่อให้มีผลการด าเนินการ
ท่ีเหนือกว่าความคาดหมาย เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์        
และแผนปฏิบัติการ และเพื่อให้ เ กิดความคล่องตัวท่ีจะตอบสนอง                 
ต่อความตอ้งการทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
5.1ก(4) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการเตรียม

บุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ ดา้นขีดความสามารถ 
และอตัราก าลงับุคลากร 

5.1ข(1) - องคก์รไม่ไดร้ะบุขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
5.1ข(2) - ถึงแม้ว่าองค์กรสนับสนุนบุคลากรด้านการบริการและผลประโยชน์       

ของบุคลากร แต่ไม่ชัดเจนว่าส่ิงท่ีได้ด าเนินการดังกล่าวตอบสนอง              
ต่อความตอ้งการของบุคลากรครอบคลุมทุกประเภทหรือไม่ 

 
       หัวข้อ 5.1 ผลการประเมิน 10 % 
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5.2 ความผูกพนัของบุคลากร : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักบับุคลากร เพือ่ให้
บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร    
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจูงใจให้บุคลากรผูกพนั ในกลุ่มบรรณารักษ์ และนกัวิทยาศาสตร์คือ 
การยอมรับและการยกยอ่งชมเชย ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานห้องสมุด และฝ่ายสนบัสนุนงาน
บริหาร คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร 

 ไม่ระบุขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ท่ีส าคัญ ด้านบุคลากร ได้แก่  บุคลากรท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข ทกัษะในการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
5.2ค(1) + มีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีเกษียณอายุ โดยให้มีการเรียนรู้          

งานล่วงหน้า 1 ปี และบุคลากรท่ีเกษียณทุกคนตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังาน 
รวมทั้ ง มีการหมุนเวียนเปล่ียนงาน ระบบพี่ เ ล้ี ยง  และระบบ KM                   
อัน เ ป็นการ เพิ่ ม คว ามสามารถให้ กับ บุคล ากรในการป รับป รุ ง                        
ผลการด าเนินงาน 

5.2ค(3) + องค์กรมีแนวทางการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร
แยกตามประเภทของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานให้บรรลุผล
การด าเนินการท่ีดี 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

5.2ก(1) - มีการกล่าวถึงปัจจัยผูกพนัของบุคลากรแต่ละกลุ่มในโครงร่างองค์กร           
แต่ย ังไม่พบวิ ธีการท่ีชัดเจนในการก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ             
ความผกูพนัและความพึงพอใจของบุคลากร 

5.2ก(2) - ยงัไม่ชดัเจนวา่องคก์รมีวธีิการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร ให้มีการท างาน
ท่ีใหผ้ลการด าเนินการท่ีดีและบุคลากรมีความผกูพนัอยา่งไร 

5.2ก(3) - ถึงแม้องค์กรจะระบุขั้นตอนวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ของบุคลากร แต่ยงัไม่ชัดเจนในการเสริมสร้างการมุ่งเน้นผูรั้บบริการ          
และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการ 
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
5.2ข(1) - องค์กรยงัไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองของการประเมินความผูกพนั        

ของบุคลากร  
5.2ข(2) - ย ังไม่ชัดเจนถึงวิธีการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร                 

มาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางธุรกิจ 
5.2ค(1) - ย ังไม่ชัด เจนว่าระบบการ เ รียน รู้และการพัฒนาส าห รับบุคลากร                   

และผูน้ าองค์กร สอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ          
ขององคก์ร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5.2ค(2) - องค์กรมีการประเมินผลการส่งบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมปีละ 1 คร้ัง           
แต่ยงัไม่ครอบคลุมการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนรู้และการพฒันาองคก์ร 

5.2ค(3) - ยงัไม่ชัดเจนในการระบุวิธีการในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร
และผูน้ าอยา่งมีประสิทธิผล 

 
       หัวข้อ 5.2 ผลการประเมิน 10 % 
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6.1 ระบบงาน : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (60 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 พนัธกิจ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสาร ส่ิงพิมพ ์     
ส่ือโสตทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์)  

 กลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ไดแ้ก่ ให้บริการโดยผ่านระบบยืมคืน จดัสถานท่ีส าหรับ  
การคน้ควา้และการอ่านของผูรั้บบริการ และให้บริการสารสนเทศออนไลน์ผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 

 ความสามารถพิเศษขององค์กรคือ ความพร้อมดา้นบุคลากร ความรู้ และเทคโนโลย ี
ส าหรับใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น ระบบประตูอตัโนมติั 
ระบบจ าหน่ายคูปองอตัโนมติั ระบบการเติมโควตาการพิมพ์อตัโนมติัและ Online 
reference 

 ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
ได้แก่ บริษัท/ส านักพิมพ์(ผู ้ส่งมอบ) มหาวิทยาลัย/คณะต่างๆบุคลากรส านัก             
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ         
(เป็นคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ) มีบทบาทในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามท่ีต้องการ ให้บริการสารสนเทศ ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย กลไกท่ีส าคญั       
ในการส่ือสาร ได้แก่ การประชุม โทรศพัท์ e-mail website ไปรษณีย์และอ่ืนๆ                     
ไม่ระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร 

 ปัจจัยหลักท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่               
การใหบ้ริการสารสนเทศท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและดว้ยวิธีการ
ท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั การเปล่ียนแปลงส าคัญ  ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์แข่งขัน                    
ขององค์กร ได้แก่พฒันาการท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที                
การให้บริการขององค์กรด้านการส่ือสาร และรูปแบบการให้บริการสารสนเทศ                 
ไปสู่ส่ิงพิมพ์ดิจิตอลหรือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ นวตักรรมการให้บริการและการพฒันา
สารสนเทศใหม่ๆ 

 ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่าย
ความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั และความรู้ความสามารถของบุคลากร 
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 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยการใช้แนวคิด Lean หลักการ PDCA         
การจดัการความรู้และการท าวจิยัสถาบนั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
6.1ข(2) + องค์กรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานส าคัญ            

ในการจัดหาและบริการสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากหน้างาน ส่งผลให้มี          
การปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน เช่น Happy Print และ จดัท า application 
การจ่ายค่าปรับหนงัสือคา้งส่งดว้ยตนเองผ่านเคร่ืองเติมเงิน Happy Print 
การใชข้อ้ความสั้นเพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ การบริการ
หนงัสือด่วน เป็นตน้ 

6.1ค + องค์กรมีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เก่ียวกับ
อคัคีภยั 3 ประเด็น ไดแ้ก่ พื้นท่ีควบคุมอคัคีภยั ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
และเคร่ืองดบัเพลิง 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

6.1ก(1) - ย ังไม่ชัดเจนในวิธีการออกแบบระบบงานและการสร้างนวัตกรรม          
ดา้นระบบงาน 

6.1ก(2) - องค์กรย ังไม่ได้อธิบายให้เห็นความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน ระหว่าง
ความสามารถพิเศษขององค์กรกับระบบงานและกระบวนการท างาน        
ท่ีส าคญั ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างคุณค่าท่ีส าคญัและส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ 

6.1ข(1) - ยงัไม่ชดัเจนในวิธีการจดัการและปรับปรุงระบบงานในการส่งมอบคุณค่า
แก่ผูรั้บบริการและท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื 

 
       หัวข้อ 6.1 ผลการประเมิน 20 % 
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6.2 กระบวนการท างาน : องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานทีส่ าคัญ (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยการใช้แนวคิด Lean หลักการ PDCA         
การจดัการความรู้และการท าวจิยัสถาบนั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

6.2ก(2) + องค์กรมีการจดัท าข้อก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ กระบวนการบริการสารสนเทศ        
และกระบวนการสนับสนุน ระบุตัว ช้ีว ัดของแต่ละกระบวนการ              
รวมทั้ งการพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองข้อก าหนดและตัว ชีว ัด                    
ในกระบวนการ โดยใช้ขอ้มูลจากนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร/ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และขอ้มูลอ่ืน ๆ 

6.2ข(3) + องคก์รน าเคร่ืองมือคุณภาพท่ีหลากหลายมาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร 
เช่น 5ส, KM, Lean, Benchmarking และ TQA มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน  

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

6.2ก(1) - การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการท างาน มีการน า
ข้อก าหนด ค่าใช้ จ่าย ท่ีลดลง คุณภาพสูง ข้ึนและเวลา ท่ีใช้น้อยลง              
มาพิจารณาในกิจกรรมการออกแบบระบบงาน แต่ยงัไม่ชดัเจนในขั้นตอน
กระบวนการออกแบบและปรับปรุงระบบงาน รวมทั้ งย ังไม่ชัดเจน               
ในการน าความรู้ขององค์กรและความคล่องตัวท่ีอาจจ าเป็นในอนาคต          
มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ            
ความคล่องตัวของระบบงานและการสร้าง คุณค่ากับผู ้รับบริการ                 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

6.2ข(1) - ยงัไม่ชดัเจนในการระบุวา่กระบวนการท างานท่ีส าคญัขององค์กรสัมพนัธ์
กบัระบบงานขององคก์รอยา่งไร 

6.2ข(2) - ยงัไม่ชัดเจนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อันส่งผลต่อการยกระดับ               
ผลการด าเนินการขององคก์รและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

6.2ข(3) - ไม่ชัดเจนในการน า PDCA และการวิจยัสถาบนัมาใช้ในการปรับปรุง
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หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
กระบวนการท างานตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นโครงร่างองคก์ร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื 

 
       หัวข้อ 6.2 ผลการประเมิน 20 % 
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หัวข้อ 7.1 ผลลพัธ์ด้านผลติภัณฑ์และกระบวนการ : ผลการด าเนินการด้านผลติภัณฑ์และประสิทธิผล
ของกระบวนการเป็นอย่างไร (130 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภณัฑ์และบริการ ไดแ้ก่ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์)  

 ลู กค้า ท่ี ส า คัญ  ได้แ ก่  1. นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รี  2. บัณฑิต ศึกษ า                                          
ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรีและ 4. อาจารยส์อน
บณัฑิตศึกษา 5. นกัวจิยั 6. บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป 
มีความต้องการหลัก ได้แก่ ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า             
ความคาดหวังหลักในแต่ละก ลุ่ม  ได้แ ก่  การบริการ ท่ีสะดวกรวดเ ร็ว  มีฐานข้อมูล                      
ตรงกบัความตอ้งการ 

 ความสามารถพิ เศษขององค์กรคือ ความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ และเทคโนโลย ี               
ส าหรับใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.1ก(1)  องค์กรแสดงผลลัพธ์ระดับร้อยละทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้อง              

กบัการเรียนการสอน 35.79 ในปี 2554 ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวร้้อยละ 50
ไม่มีแนวโน้ม แสดงร้อยละของฐานข้อมูลและวารสารท่ีสอดคล้องกับ
งานวจิยั ไดร้้อยละ 100 ในปี 2554 ไม่แสดงแนวโนม้ 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.1ก(1) - องค์กรไม่ แสดงผลลัพ ธ์ด้ านผ ลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีสอดคล้อง                    

กบัผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศ 
เช่น การบริการขอ้มูลสารสนเทศภาคใต ้ เป็นตน้  

7.1ค - องค์กรไม่แสดงผลลัพธ์ของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ               
ขององคก์ร 

 
     หัวข้อ 7.1 ผลการประเมิน........5...........% 
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หัวข้อ 7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร                  
(75 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภณัฑ์และบริการ ได้แก่ จดัหา จดัเก็บ และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบ            
ของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือวีดิทัศน์ และส่ือดิจิตอล (วารสารออนไลน์ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์)  

 กลไกในการส่งมอบ 3 วิธี ไดแ้ก่ ให้บริการโดยผ่านระบบยืมคืน จดัสถานท่ีส าหรับ       
การคน้ควา้และการอ่านของผูรั้บบริการ และให้บริการสารสนเทศออนไลน์ผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 

 กลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า)ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี                      
2. บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3. อาจารยท่ี์สอนระดบัปริญญาตรี
และ 4. อาจารย์สอนบัณฑิตศึกษา 5. นักวิจัย 6. บุคลากรสายสนับสนุน                         
ของมหาวิทยาลยัและ7. นกัเรียน บุคคลทัว่ไป มีความตอ้งการหลกั ไดแ้ก่ ใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นควา้ ความคาดหวงัหลักในแต่ละกลุ่ม 
ไดแ้ก่ การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีฐานขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ  

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.2ก(1) + มีการวดัความพึงพอใจเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง มีการประเมิน             

ค่าผลความพึงพอใจแยกตามประเภทการให้บริการ  คะแนนความพึงพอใจ
มากกวา่คู่เปรียบเทียบ 1 องคก์ร 

7.2ก(2) + มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัผูรั้บบริการ 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.2ก(1) - - แสดงตัวช้ีว ัดความพึงพอใจของผู ้รับบริการ แต่ไม่ได้แยก segment          

ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงร่างองคก์ร  
- แสดงขอ้มูลของคู่เปรียบเทียบไม่ครบถว้น 

7.2ก(2) - - ไม่แสดงขอ้มูลแนวโนม้ของผลลพัธ์และการเปรียบเทียบกบัคู่เปรียบเทียบ 
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัผูรั้บบริการ 

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



 45 

หัวข้อ 7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร     
(65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร    
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 คว ามท้า ท า ย เ ชิ ง กล ยุท ธ์ ท่ี ส า คัญ  ด้ าน บุ คล าก ร  ได้แ ก่  บุ ค ล าก รท า ง าน                         
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทกัษะในการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.3ก(3) + องคก์รแสดงตวัช้ีวดัเร่ือง จ านวนกิจกรรมท่ีส่งผลใหบุ้คลากรมีความผกูพนั

ต่อองคก์ร มีแนวโนม้ดี 

7.3ก(4) + ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรมีแนวโนม้ดี มีการสอบถามความตอ้งการ
ของบุคลากร 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.3ก(1) - ไม่ไดแ้สดงตวัช้ีวดัดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 
7.3ก(2) - ไม่เห็นแนวโนม้ของตวัช้ีวดัดา้นบรรยากาศการท างาน 
7.3ก(3) - ไม่ได้แสดงตัวช้ีวดัด้านความพึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันของ

บุคลากร 
 
    หัวข้อ 7.3 ผลการประเมิน......10.............% 
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หัวข้อ 7.4 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดูแลองค์กร : ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กรและการ
ก ากบัดูแลองค์กรเป็นอย่างไร (65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 วสิัยทศัน์ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศ 
 ค่านิยม ซ่ือสัตย ์พฒันา สามคัคี เพื่อเป้าหมายขององคก์ร 
 ผูบ้ริหารสูงสุดคือผูอ้  านวยการส านักฯ ภายใต้การก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        

และพัฒนาบุคลากร  รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก ผู ้น าระดับสูง ได้แก่                          
รองผูอ้  านวยการส านกัฯ หวัหนา้ฝ่าย 4 ฝ่าย 

 บุคลากรมี 4 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร                     
และ  นกัวทิยาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

 กฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบ ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฯ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติปี 2542 
พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อบงัคบัระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบการใชห้อ้งสมุด ระเบียบกระทรวงการคลงั ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลยัและระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน           
พ.ศ. 2554 เป็นกฎขอ้บงัคบัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ชุมชนท่ีส าคัญได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน นักศึกษาของสถาบันต่างๆ             
นกัเรียน ประชาชนในชุมชน 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.4ก(1) - องค์กรไม่แสดงผลลัพธ์ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญของการส่ือสารและการสร้าง         

ความผกูพนักบับุคลากรของผูน้ าระดบัสูง 
7.4ก(2) - องค์กรไม่แสดงผลลัพธ์ตัว ช้ีว ัด ท่ีส าคัญของการก ากับดูแลองค์กร               

และความรับผดิชอบดา้นการเงิน 
7.4ก(3) - องค์กรไม่แสดงผลลพัธ์ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการปฏิบติัตามหรือปฏิบติัได้

เหนือกวา่ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย 
7.4ก(4) - องค์กรไม่แสดงผลลัพ ธ์ตัว ช้ี ว ัด ท่ีส าคัญของการประพฤติปฏิบัติ               

อย่างมีจริยธรรม ความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อผูน้ าระดบัสูง
และการก ากบัดูแลองคก์ร พฤติกรรมท่ีละเมิดจริยธรรม 

7.4ก(5) - องค์กรไม่แสดงผลลัพธ์ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม             
ในวงกวา้งและการสนบัสนุนชุมชนให้ครอบคลุม เช่น ผลลพัธ์ของการท า
ใหชุ้มชนเขม้แขง็ 

 
     หัวข้อ 7.4 ผลการประเมิน..........0.........% 
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หัวข้อ 7.5 ผลลพัธ์ด้านการเงินและการตลาด : ผลการด าเนินการด้านการเงินและตลาดเป็นอย่างไร         
(65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยทีม่ีความส าคัญ (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.5ก(1) + องค์กรแสดงผลลพัธ์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการใช้ฐานขอ้มูล ในปี 2554 

ได ้93.11 บาทต่อคร้ัง สูงกวา่เป้าหมาย ไม่แสดงแนวโนม้ 
 
 
     หัวข้อ 7.5 ผลการประเมิน........0.........% 
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ตารางสรุปผละคะแนนประเมิน 
 

หมวดที่  หัวข้อ คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

% ที่ได้ ผลคะแนน
ประเมิน 
(คะแนน) 

หมวด 1 การน าองคก์ร หวัขอ้ 1.1 การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง  60  5 3 
หวัขอ้ 1.2 การก ากบัดูแลองคก์รและความ
รับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง   

50 10 
5 

 รวม 110 15 8 
หมวด 2 การวางแผนกลยทุธ์ หวัขอ้ 2.1  การจดัท ากลยทุธ์  40 10 4 

หวัขอ้ 2.2 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  50 10 5 
 รวม 90 20 9 
หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้ หวัขอ้ 3.1 เสียงของลูกคา้  50 25 12.5 

หวัขอ้ 3.2 ความผกูพนัของลูกคา้  50 25 12.5 
 รวม 100 50 25 
หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์
และการจดัการความรู้  

หวัขอ้ 4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร  

50 10 
5 

หวัขอ้ 4.2 การจดัการสารสนเทศ ความรู้ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

40 35 
14 

 รวม 90 45 19 
หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หวัขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร  45 10 4.5 

หวัขอ้ 5.2 ความผกูพนัของบุคลากร  55 10 5.5 
 รวม 100 20 10 
หมวด 6 การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ หวัขอ้ 6.1 ระบบงาน  60 20 12 

หวัขอ้ 6.2 กระบวนการท างาน  50 20 10 
 รวม 110 40 22 
หมวด 7 ผลลพัธ์ หวัขอ้ 7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

กระบวนการ  
130 5 

6.5 

หวัขอ้ 7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้  75 10 7.5 
หวัขอ้ 7.3 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  65 10 6.5 
หวัขอ้ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รและการ
ก ากบัดูแลองคก์ร  

65 0 
0 

หวัขอ้ 7.5 ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด  65  0 0 
 รวม 400 25 20.5 

 รวมทั้งส้ิน 1,000  114 
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