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ส่วนที่ 1 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factors) 
 
โครงร่างองค์กร 
1. ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะท่ีส าคัญขององค์กรคืออะไร 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
  (1) องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่ ลู ก ค้ า คื อ
อะไร 

 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 
(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 กลไกท่ีใช้ส่งมอบ ได้แก่ ผ่านส านักฯโดยตรง โดยให้บริการผ่านระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สถานที่
ส าหรับค้นคว้าและการอ่านส าหรับผู้รับบริการ และผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
 

  (2) ลักษณะท่ีส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ พันธกิจของ
องค์กรท่ีได้ประกาศไว้คืออะไร ความสามารถพิเศษขององค์กรคืออะไร และมี ความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของ
องค์กร 

 วัฒนธรรม  มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ภายในปี 2560 
 ค่านิยม จิตบริการ ท างานอย่างมืออาชีพ 
 พันธกิจ ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงาน ออกเป็นกลุ่ม
และประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่านี้มีการศึกษาระดับใด ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจูงใจให้ พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธ
กิจขององค์กรคืออะไร บุคลากร และภาระงานในองค์กรมี ความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดต้ังให้ท าหน้าที่
ต่อรองกับองค์กร สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผูกพัน(ไม่ได้แยกกลุ่ม) ได้แก่ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การ
ได้รับมอบหมายงานตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ความรักและความภูมิใจใน
องค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ไม่ได้ระบุสิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ (เช่น การก าหนดเวลา
ท างาน การดูแลคนท้อง) แต่จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร 

 
  (4) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

 เทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุน มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น ต าราและวารสาร ระบบ E-Database, E-Journal, E-Book, Digital Library, Open 
Access Links และ PSU Knowledge Bank เป็นต้น  
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 อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น ระบบประตูอัตโนมัติ  ระบบจ าหน่ายคูปองอัตโนมัติเพื่อเข้าใ ช้ห้องสมุด  
ระบบการเติมโควตาการพิมพ์อัตโนมัติ (รวมทั้งตรวจสอบโควตาการพิมพ์ ประวัติการเติมเงิน และประวัติ
การพิมพ์ผ่านเว็บไซต์) และ Online Reference:  Ask a Librarian ฯลฯ 

 สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Group 
Study Room) ห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตโซน แท็ปเล็ตส าหรับอ่าน E-Book 
คอมพิวเตอร์ส าหรับสื่อโสตทัศน์และภาษา เครื่องชมภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องชมสื่อวิดีทัศน์  และห้อง
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

 
  (5) องค์กรด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎข้อบังคับอะไรบ้าง กฎข้อบังคับด้าน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การขึ้นทะเบียน หรือ ข้อก าหนดด้านการจดทะเบียน 
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับด้าน สิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้กับองค์กรมี
อะไรบ้าง 

 ด้านกฎหมาย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2522 , 2529 ) ด้านบริหารบุคลากร (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2559 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 2551 ด้าน
มาตรฐานห้องสมุด (มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544) ด้านการเงิน (ระเบียบการเงินและ
งบประมาณของกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุส านักนายกรัฐมนตรี) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
(พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554)  

 
 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
  (1) โครงสร้าง และระบบการก ากับดูแลขององค์กรมีลักษณะอย่างไร ระบบการ ร า ย ง า น
ระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด  

 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้น าระดับสูงสุด ท าหน้าที่ก ากับดแูล มีผู้อ านวยการส านักฯ รอง
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย เป็นผู้บริหารระดับสูง  

 มีคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
 

  (2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง  (*) ก ลุ่ ม
ดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ การบริการที่สนับสนุน ลูกค้าและการปฏิบัติการอย่างไร 
ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า  และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างไร 

 นักศึกษาปริญญาตรี (นั่งอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ ออกจากหอสมุด 
สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและพิมพ์เอกสาร สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น 
วารสาร ฐานข้อมูล สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง) 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า
และพิมพ์เอกสาร น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคลากรสายวิชา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ 
ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคลากรสายสนับสนุน (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 



5 
 

 บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก (สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆออกจากหอสมุด สามารถน่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้า
ภายในหอสมุด) 

 บุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก (สามารถน่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 
 
  (3) ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่ เป็นทางการ
ที่ส าคัญท่ีสุดคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการผลิตและการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และการบ ริการที่
สนับสนุนลูกค้าท่ีส าคัญ มีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารและ จัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ และคู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทอะไรหรือไม่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กร ข้อก าหนดที ่ ส าคัญท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคืออะไร 

 ผู้ส่งมอบ(สิ่งส่งมอบ/ข้อก าหนดส าคัญใน supply chain) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน/ส านักพิมพ์ (ซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์/สินค้าตรงตามความต้องการ ส่งมอบของตรงตามเวลา)  

 พันธมิตร(สิ่งท่ีร่วมมือ)ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบยืมอัตโนมัติ 
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต) คู่ความร่วมมือ(สิ่งที่ร่วมมือ) ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ 
(การพัฒนาห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด) 

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ล าดับในการแข่งขัน คู่ เทียบ (ประเด็นเปรียบเทียบ) ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ความพึงพอใจในการให้บริการ สัดส่วนทรัพยากรต่อจ านวน
นักศึกษาจ านวน การให้บริการเชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ านวนบุคลากร สถิติการเข้าใช้บริการต่อ
จ านวนนักศึกษา บุคลากร) 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรอบ 1 ปี แต่มีข้อจ ากัดในการได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ ยังขาดระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ
ระบบห้องสมุดแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน มีท้ังแบบรวมศูนย์และแยกส่วน 

 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์
  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ  และด้าน
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรคืออะไร ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส า คัญที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน
ขององค์กรมีอะไรบ้าง 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น  คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึ้น ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
การท างานเป็นทีม  มีจิตบริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 

 ความได้เปรียบ ด้านด้านธุรกิจ ได้แก่ มีความพร้อมสูงด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนภารกจิ
หลักของมหาวิทยาลัยได้ทุกด้าน มีความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการให้ความรู้ในการเข้าใช้ทรัพยากร
สานสนเทศ มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้บริการ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ที่เข้มแข็ง ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ความพร้อมของอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัย ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดการและให้ความรู้ในการเข้าใช้ทรัพยากรสานสนเทศ ความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
(ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ) ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่  ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน มีความ
หลากหลายของวัยการท างาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้านบุคลากร บุคลากรพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือ   

 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
  ส่วนประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ ประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร และกระบวนการสร้างนวัตกรรมคืออะไร 

 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตโิดยใช้แนวคิดของ LEAN และด้วยหลักการ PDCA การจัดการความรู้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลย้อนกลับจากการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อวางแนวทางพัฒนาองค์กร 

 
ส่วนที่ 2 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Key Themes) 
A. จุดแข็งที่ส าคัญท่ีสุด หรือการปฎิบัติงานที่โดดเด่น (แนวโน้มที่มีค่าต่อองค์กรอื่นๆ) ที่ได้ระบุไว้ คื อ อ ะ ไ ร ? 
(ระบุจุดแข็งหมวด 1-6) 

 ส านักฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริการวิชาการ ก าหนดชุมชนที่ส าคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ก าหนดกิจกรรมสนับสนุน เช่น ชุมชนโรงเรียน มีกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ชุมชนบรรณารักษ์ โดย
การเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักจากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส านักฯก าหนดวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศขององค์กรมีความแม่นย าถูกต้อง และเช่ือถือได้ ทัน
กาล ปลอดภัยและเป็นความลับ โดยก าหนดประเภทของข้อมูล การจัดเก็บ คุณลักษณะของข้อมูล วิธีด าเนินการ
เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะเหล่านั้น เช่น ความแม่นย าถูกต้อง ได้ใช้มาตรฐาน MARC Standard การลงรายการ 
required field จึงจะบันทึกข้อมูลได้ เป็นต้น 

 ส านักฯ ก าหนดวิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า โดยเก็บข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบเครือข่าย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บุคลากรมีความผูกพันกับส านักฯ แสดงถึงระดับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน พัฒนาตัวเองพัฒนางานในการ
ตอบสนองต่อพันธกิจ ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ การวัดผลลัพธ์ด้านความผูกพันมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น  

 ส านักฯออกแบบกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประกอบด้ วย กระบวนการท างานหลัก 
(กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ) กระบวนการสนับสนุน (การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและพัสดุ ทรัพยากรบุคคล สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน) และกระบวนการ
บริหารจัดการ 
 

B. อะไรเป็นส่วนที่ส าคัญท่ีสุดในโอกาส ความวิตกกังวล หรือความไม่แน่นอนที่ได้ระบุไว้?  
 (ระบุโอกาสในการปรับปรุง หมวด 1-6) 

 ส านักฯ ควรทบทวนปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต และด าเนินการอย่างเป็นระบบ (ใคร 
ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ การปรับปรุง วัฒนธรรมการท างาน 
ส่งเสริมความผูกพัน นวัตกรรม การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
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 ผู้น าระดับสูง ควรทบทวนและด าเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรและลูกค้าส าคัญ 
การน าเอาปัจจัยความผูกพันมาสู่การปฏิบัติ เช่น ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบัติที่
เป็นธรรม การได้รับสวัสดกิารที่เหมาะสม การได้รับมอบหมายงานตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร ความรักและความภูมิใจในองค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ควรทบทวน Intelligent risk taking เช่น การบริการ การเปลี่ยนแปลงทบทวนผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความท้าทายในพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด ฐานข้อมูลต่างๆ 

 ส านักฯ ควรทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ในประเด็นผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหน เวลาที่
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร การน าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญไปปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้
มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญจะบรรลุผล แผนด้านทรัพยากรบุคคล ที่ท าให้บรรลุแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 

 ส านักฯควรทบทวนกลุ่มลูกค้าท่ีสอดคล้องกับพันธกิจที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรและสารสนเทศให้มหาวิทยาลัย เช่น 
ลูกค้าท่ีเป็นหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะในวิทยาเขตหาดใหญ่  

 ส านักฯ ควรทบทวนระบบการวัด ผลการด าเนินการ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระดับองค์กร 
การระบุตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานประจ าวัน การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้า(รวมทั้งข้อร้องเรียน)  ที่
ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กรอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น การสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างไร มีระบบการวัดผลการด าเนินการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่คาดคิด (measurement agility) การ
แปลงผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 การก าหนดมาตรฐานของงาน การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนการ การสร้างนวัตกรรมให้กับ
กระบวนการท างาน ที่ตอบสนองลูกค้า การประกันเวลาในการให้บริการในส่วนต่างๆ 

 ควรทบทวนการจัดการนวัตกรรมในองค์กร เนื่องจากเป็นสมรรถนะหลัก โดยการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การ
สนับสนุนโดยผู้น า กระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองเสียงของลูกค้า การใช้กระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ 

C. พิจารณาปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีเป็นจุดแข็ง และสร้างคุณค่าแก่องค์กร (ระบุจุดแข็ง หมวด 7) 
 ส านักฯแสดงผลลัพธ์ที่มีระดับ แนวโน้มดี เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม ความพึงพอใจต่อบริการด้าน

ต่าง ๆของส านักฯ ร้อยละของบรรยากาศในการท างานของบุคลากร ผลเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรต่อส านักฯ 
การละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้บริการ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็น 0 ตั้งแต่ปี 2557 ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยของการใช้วารสาร/ฐานข้อมูลลดลง ระยะเวลาที่ได้รับตัวเล่มหลังจากสั่งซื้อ ใช้เวลาลดลง เป็นต้น 

D. พิจารณาผลลัพธ์ที่มีความส าคัญแต่ยังคงเป็นช่องว่าง เพ่ือการปรับปรุงขององค์กร (ระบุโอกาส ในการ
ปรับปรุง หมวด 7) 

 ควรทบทวนการเก็บรวบรวมตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงกับทั้ง  6  หมวด   เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถพัฒนาได้ เทียบเคียง
สมรรถนะได้ มีการน าเสนอระดับ แนวโน้ม และมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ  

 ควรทบทวนและหาสาเหตุผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ พบว่าในปี 2559 ส านักฯมีผลการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ต่ ากว่าคู่เทียบ 

 ควรทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่มผู้รับบริการ เช่น ความผูกพันของผู้รับบริการ ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
E. หัวข้อ/ประเด็นการปฎิบัติท่ีดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานที่ค้นพบ 

- 
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สรุปข้อมลูจากการสัมภาษณ์ในภาพรวม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าฝ่าย 4 คน 
ข้อค้นพบ : 

 ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการที่
สะดวก เครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อม ทรัพยากรสารสนเทศ ตรงความต้องการ บุคลากรมีจิตบริการ 

 Valuing on staff ส านักฯมีนโยบาย วิธีการให้คุณค่าอย่างไร ส่งเสริมให้ผูกพันให้ผูกพัน โดยการจัดหาเครื่องมือ 
สวัสดิการ ใส่ใจความก้าวหน้า 

 การดูแลบุคลากร ส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปี มีการสอนงาน ถ่ายทอด การท างานเป็นทีม 

 การวางแผนสืบทอดบุคลากร การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังในอนาคต เปิดโอกาสบรรณารักษ์ได้ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอาเซียน ญี่ปุ่น มีทีมรุ่นน้องไปเรียนรู้ด้วย การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรม tell 
me more การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายห้องสมุด ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 Intelligent risk taking เช่น การบริการ การเปลี่ยนแปลงทบทวนผลิตภัณฑ์/บริการ มีความท้าทายเรื่อง
ฐานข้อมูลที่อยู่ในมือส านักพิมพ์หรือผู้ให้บริการฐานท่ีเปลี่ยนแปลง จะท าอย่างไร 

 ตัวอย่างการใช้ VOC ในการปรับกระบวนการ สร้างนวัตกรรม (customer driven excellence) มีการก าหนด
นโยบาย อบรมการสร้างนวัตกรรม พัฒนาจากเสียงลูกค้า สภาพแวดล้อมรอบตัว มีคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ส่งเสริม คิดสิ่งประดิษฐ์ เวทีน าเสนอ เช่นนวัตกรรมการแปลงสิ่งพิมพ์รูปเล่มเป็น electronic files  

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บุคลากร 
ข้อค้นพบ :  

 ออกแบบระบบ IT การพัฒนา hardware และงาน software เช่นเติมเงิน ยืมคืน และงานสนับสนุน บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ การท าคู่มือการท างานอย่างง่าย 

 สนับสนุนการจัดซื้อจัดหา การเดินทางของบุคลากร ท าคู่มือการท างาน 
 รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาท า morning talk  
 มีการพูดคุยในฝ่าย เพื่อปรับปรุง 
 จัดท าดัชนีวารสาร บุคลากรลดลงทุกปี หาวิธีเช่ือมโยงการ full text  
 การสร้างนวัตกรรม เช่น ประตู ยืมคืนอัตโนมัติ internet zone เอาข้อมูลการใช้งานของนักศึกษามาออกแบบ

บริการ การลงทุน การออกแบบโปรแกรม ลดขั้นตอนการท างาน แบบฟอร์มออนไลน์ใน share point โปรแกรม 
excel การท างานยืมเงิน โปรแกรมการใช้สารสนเทศด่วน การออกดัชนีวารสารให้เร็วขึ้น 

 ปัจจัยให้ผูกพัน ได้แก่ การมีแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งใหม่ๆ รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว สภาพแวดล้อมการ
ท างานดี ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเป็นลูกค้าตอนเป็นนักศึกษา มีโอกาสเรียนรู้งานได้เร็ว (น้องใหม่) การพัฒนา
ตัวเองให้มีความก้าวหน้า 

 ให้คะแนน 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8 อยากพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ความเป็นเลิศ นิยามความเข้าใจเรื่องความเป็นเลิศ พัฒนา
ด้านภาษา การติดตามประเมนิผลงานในภาพรวมและผลงานบุคคล WIFI โครงสร้างอาคาร โปรแกรมสนับสนุนการ
ท างาน ความก้าวหน้าของพนักงาน ความเข้มแข็งงานไอที  

ข้อเสนอแนะ 

 การส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ 

 การส่งเสริมให้บุคคลากรผูกพัน ตามปัจจัยความผูกพันท่ีวิเคราะห์ได้ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :นักศึกษา 
ข้อค้นพบ :  
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 ความประทับใจ เรื่องความสะอาด เปิดบริการตลอดเวลา มีฐานข้อมูล ได้ความรู้ในการไปท าวิจัย การคัดเลือก 
journal ในการตีพิมพ์ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ study room 

 คะแนนเต็ม 10 ให้คะแนน 8, 8, 8.5, 8-10 ห้องน้ าไม่ค่อยสะอาด การปรับอุณหภูมิตามจ านวนการใช้งาน
ของลูกค้า ด้านบริการของเจ้าหน้าที่ดี ควรมีหนังสือเกี่ยวกับนานาชาติ สอดคล้องกับระดับการศึกษา เช่น 
การให้ค าแนะน า การจัดอบรมที่เสริมหลักสูตร เช่น การตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่อ่านหนังสือช่วงสอบ 
ช่วงสอบเสียงดัง การเข้าถึงฐานข้อมูล 24 ช่ัวโมง 

 การมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น หรือรับทราบข้อมูลจากเพื่อน การประชาสัมพันธ์ในลิฟต์  
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเรื่องพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม 

 ห้องสมุดในอนาคต น่าจะปรับเรื่องเทคโนโลยี นโยบายเชิงรุกในการสอบถามความต้องการจากคณะ เชิญให้
บรรณารักษ์ไปสอนวิชาห้องสมุด การประชาสัมพันธ์สิ่งที่ห้องสมุดมี provide ให้ ห้องสมุดมีชีวิต สื่อสารกับ
ผู้ใช้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ 
ข้อค้นพบ :  

 ประทับใจในการใช้บริการ 
 การปรับปรุงเรื่องหนังสือใหม่ๆ  
 การสื่อสารกับห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ต  
 ให้คะแนน 9 

ข้อเสนอแนะ 

 การจัดหาหนังสือใหม่ๆ การมุ่งสู่ห้องสมุดที่เป็นอินเตอร์เน็ต 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บุคคลภายนอก 
ข้อค้นพบ :  

 มีความสะดวกในการยืมคืน การต่ออายุการยืม ใช้บริการหนังสือเด็กและเยาวชน หนังสือคอมพิวเตอร์ 
 สามารถเสนอความคิดเห็นผ่านกล่องได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 การต่ออายุการยืมจากคนนอก ยังไม่สามารถผ่าน web ได้ ต้องมาด้วยตนเอง 
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ส่วนที่ 3 

ผลการตรวจประเมิน 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
 

หัวข้อที่ 1.1 : การน าองค์กร 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ภายในปี 2560 

 ค่านิยม จิตบริการ ท างานอย่างมืออาชีพ 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผูกพัน(ไม่ได้แยกกลุ่ม) ได้แก่ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การ
ได้รับมอบหมายงานตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ความรักและความภูมิใจใน
องค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชา บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก  

 ผู้ส่งมอบ(สิ่งส่งมอบ/ข้อก าหนดส าคัญใน supply chain) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน/ส านักพิมพ์ (ซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์/สินค้าตรงตามความต้องการ ส่งมอบของตรงตามเวลา)  

 พันธมิตร(สิ่งท่ีร่วมมือ)ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบยืมอัตโนมัติ ดูแล
ระบบอินเตอร์เน็ต) คู่ความร่วมมือ(สิ่งที่ร่วมมือ) ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ  (การ
พัฒนาห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด) 

 ด้านกฎหมาย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2522, 2529 ) ด้านบริหารบุคลากร (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 2551 ด้านมาตรฐานห้องสมุด (มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544) ด้านการเงิน (ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง ระเบียบ
พัสดุส านักนายกรัฐมนตรี) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554)  

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ความ
พร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ  ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท างานเป็นทีม  มีจิต
บริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การ
พัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 
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หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
1.1 ก (1) + ก าหนดวิสัยทัศน์และคา่นิยมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ได้วสิัยทัศน์และค่านิยม

ใหม่ ในปี 2558 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เปน็เลิศ ภายในปี 2560 
และค่านิยม จิตบริการ ท างานอยา่งมืออาชีพ ก าหนดวิธีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1.1 ก (2) + การปฏิบัตตินของผู้น าระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัตติาม
กฎหมายและจริยธรรม ในเรื่อง การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและ software การ
ปกป้องลิขสิทธิ์ ความเท่าเทียมในการไดร้ับบริการ รวมทั้งจรรยาบรรณบุคลากร 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.1 ก (3) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร (ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร)ให้
ประสบความส าเรจ็ในปัจจุบันและอนาคต โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อให้บรรลุพันธ
กิจ การปรับปรุง วัฒนธรรมการท างาน ส่งเสรมิความผูกพัน นวัตกรรม การวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 

1.1 ข (1) - ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูง ด าเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วท้ังองค์กร
และลูกค้าส าคัญอย่างไร การน าเอาปัจจัยความผูกพันมาสู่การปฏิบัต ิเช่น ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในวิชาชีพ การไดร้ับการปฏิบัติที่เป็นธรรม การได้รบัสวัสดิการที่เหมาะสม 
การไดร้ับมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญ การมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์กร ความรัก
และความภูมิใจในองค์กร และการมีแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ 

1.1 ข (2) - การท าให้เกิดการปฏิบตัิอย่างจริงจัง (focus on action) โดยผู้น าระดับสูง ก าหนด
นโยบายในด้านต่าง ๆ แต่ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูงด าเนินการเป็นระบบอย่างไรเพื่อให้
บรรลุพันธกิจ นวัตกรรม intelligent risk taking การก าหนดจุดเนน้องค์กร การ
ด าเนินการใหเ้กิดคณุค่ากับ stakeholders 

 
       หัวข้อ 1.1 ผลการประเมิน.........35..........% 
 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่: องค์กรด าเนินการอย่างไรในการก ากับดูแลองค์กร 
และท าให้บรรลุด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้น าระดับสูงสุด ท าหน้าที่ก ากับดูแล มีผู้อ านวยการส านักฯ รองผู้อ านวยการ

ส านัก และหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย เป็นผู้บริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
 ด้านกฎหมาย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  2 )  พ.ศ .  2558 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  3 )  พ.ศ . 2558 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2522, 2529 ) ด้านบริหารบุคลากร (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงาน
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 2551 ด้านมาตรฐานห้องสมุด (มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2544) ด้านการเ งิน (ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุส านัก
นายกรัฐมนตรี) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554)  

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น ด้าน
ปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บุคลากรท างานอย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท างานเป็นทีม  มีจิตบริการ  วัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาบรรณารักษ์และ
ห้องสมุดโรงเรียน 

 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 
(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 ชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมปที่ 6 และชุมชนบรรณารักษ์ในเขตการศึกษา 2 
หาดใหญ่ 
 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
1.2 ก(1) + องค์กรด าเนินการเรื่องการก ากับดแูลที่มีความรับผดิชอบของผู้บริหาร โดยจดัท าข้อตกลงภาระ

งาน รายงานและประเมินผลตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง การรายงานการใช้เงินหมวดต่าง ๆ การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส านกัฯ จากกองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน การเปดิเผยรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยบุคลากรสามารถดไูด้จากระบบ share point ของส านักฯ 

1.2 ข (1) + ส านักฯด าเนินการอย่างเป็นระบบ ในการคาดการณ์ล่วงหน้าและด าเนินการถึงความกังวลของ
สาธารณะที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ให้บริการสารสนเทศทั้งใน
รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล (วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูล
ออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)) และด าเนินการเชิงรุก เช่น การใช้ software ละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยการจัดหา open source การใช้ software ถูกกฎหมาย การไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการติดตั้ง 
software ใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.2 ข(2) + ส านักฯ ด าเนินการอย่างมีจริยธรรมในการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ การจัดซื้อต ารา การให้บริการ 
การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทั้งนักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลภายนอก 

1.2 ค (2) + ส านักฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริการวิชาการ ก าหนดชุมชนที่ส าคัญ การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน ก าหนดกิจกรรมสนับสนุน เช่น ชุมชนโรงเรียน มีกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ชุมชนบรรณารักษ์ โดยการเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การ
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ  

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.2 ก(1) - ไม่ชัดเจนว่าองค์กรด าเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ามรีะบบการก ากบัดูแลที่มีความรับผิดชอบ 
ในเรื่อง ความรับผดิชอบต่อแผนกลยุทธ์ ความโปร่งใสการคดัเลือกกรรมการก ากับดูแล 
(คณะกรรมการประจ าส านัก) ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและภายนอก 

1.2 ก(2) - ไม่ชัดเจนว่า องค์กรด าเนินการอยา่งไรในการประเมินผู้น าสูงสุด (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
และคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร(คณะกรรมการประจ าส านักฯ) การใช้ผลการประเมิน 

1.2 ค (1) - ไม่ชัดเจนว่า ส านักฯ ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของ
สังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจ าวัน เช่น การก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม กลยุทธ์ส าคัญที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งก าหนดอยู่ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 
       หัวข้อ 1.2 ผลการประเมิน.........35..........% 

 



13 
 

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
 
 2.1  การจัดท ากลยุทธ์ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท ากลยุทธ์(40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 
(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชา บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก  

 ล าดับในการแข่งขัน คู่เทียบ (ประเด็นเปรียบเทียบ) ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ความพึงพอใจในการให้บริการ สัดส่วนทรัพยากรต่อจ านวนนักศึกษาจ านวน การ
ให้บริการเชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ านวนบุคลากร สถิติการเข้าใช้บริการต่อจ านวนนักศึกษา บุคลากร) 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ความ
พร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท างานเป็นทีม  มีจิต
บริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การ
พัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 

 ความได้เปรียบ ด้านด้านธุรกิจ ได้แก่ มีความพร้อมสูงด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยได้ทุกด้าน มีความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในการให้ความรู้ในการเข้าใช้ทรัพยากรสานสนเทศ 
มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้บริการ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้าน
ปฏิบัติการ ได้แก่ความพร้อมของอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ในการจัดการและให้ความรู้ในการเข้าใช้ทรัพยากรสานสนเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง (ลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินการ) ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน มีความหลากหลายของวัยการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความพร้อมด้านบุคลากร บุคลากรพร้อมในการให้ความร่วมมือ   

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง (Strengths) 

2.1 ก (4)  + ส านักฯระบุระบบงานส าคญั เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้แก่ ระบบหลัก (การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ) ระบบการจัดการและระบบสนบัสนุน 

2.1 ข (1)(2) + ส านักฯ ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญ เป้าประสงค์ (GOALS) ที่ส าคัญที่สดุของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้น (ตาราง OP 2-2) แสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ในประเด็นการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ความไดเ้ปรียบและโอกาส
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก เช่น 
ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
2.1 ก(1) - ถึงแม้ส านักฯ ได้ก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์โดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ แต่ไม่ชัดเจนว่าผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญเกี่ยวของในขั้นตอนไหน เวลาที่ด าเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร 

2.1 ก(2) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯฯมีวิธีการอย่างไรในกระบวนการจัดท ากุลยุทธ์ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 
การก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OPPORTUNITIES) เช่นวิธีการ ที่มา การ
ตัดสินใจว่าจะด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างฉลาด (INTELLIGENT RISK) ในประเด็นใด รวมทั้งไม่ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
องค์กร 

2.1 ก(3) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯได้ด าเนินการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนา
สารสนเทศที่เกี่ยวกับ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่
คุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ
สารสนเทศ ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.1 ก(4) - ส านกัฯควรทบทวนเรื่องการออกแบบระบบงาน การตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการ
โดยผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ท่ีได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร 
(CORE COMPETENCIES) และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีมีศักยภาพ 

 
       หัวข้อ 2.1 ผลการประเมิน.........15..........% 
 
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ : องค์กรถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างไร (40 คะแนน)  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 
 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 9 คน 

และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน ปัจจัยท่ีส าคัญที่ท าให้ผูกพัน(ไม่ได้แยกกลุ่ม) ได้แก่ ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การได้รับมอบหมายงาน
ตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ความรักและความภูมิใจในองค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ 

 ล าดับในการแข่งขัน คู่เทียบ (ประเด็นเปรียบเทียบ) ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ความพึงพอใจในการให้บริการ สัดส่วนทรัพยากรต่อจ านวนนักศึกษาจ านวน การให้บริการ
เชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ านวนบุคลากร สถิติการเข้าใช้บริการต่อจ านวนนักศึกษา บุคลากร) 
 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
2.2 ก (1) + ส านักฯ ระบุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ท าให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ โดยเมื่อแผนกลยุทธ์ของส านักฯ ไดร้ับการจดัท าแล้ว หวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ น า
ประเด็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝ่ายไปจดัท าแผนปฏิบัติการ โดยการประชุม
ร่วมกันในฝ่าย ก าหนดแผนด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบแต่ละแผนงานและกิจกรรมย่อย และกล
ยุทธ์การด าเนินงานเพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าประสงค์ และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพอีกครั้ง เพ่ือดูความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
ส านักฯ 

2.2 ข + การปรับเปลี่ยนแผน ในกรณีที่ผลการด าเนินการที่น าเสนอโดยหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ เมื่อร่วมกันพิจารณาหาสาเหตุและ
วิธีแก้ไขแล้ว ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ตามรูปแบบเดียวกันกับการน าแผนปฏิบัติงานไป
ใช้ตามที่กล่าวแล้ว แต่ในกรณีเร่งด่วนและจ าเป็น ส านักฯ ให้อ านาจหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
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หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
แก้ไขและปรับใช้ไปก่อนได้ทันที และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

2.2 ก (2) - ไม่ชัดเจนเรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่ง
มอบ และคู่ความร่วมมือท่ีไดร้ะบไุว้ในโครงร่างองค์กร เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ท าให้ไมม่ั่นใจ
ว่าวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ส าคญัจะบรรลไุด้อย่างไร 

2.2 ก (3)  - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ ด าเนินการอยา่งไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ 
พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏบิัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันใน
ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงเกีย่วกับแผน (strategic risk assessment) การจัดการความ
เสี่ยงด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆทีเ่กี่ยวข้องกับแผน  

2.2 ก (4) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯมีแผนด้านทรพัยากรบุคคล ท่ีท าให้บรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

2.2 ก (5) - ไม่ชัดเจนเรื่องตัวช้ีวัดผลการด าเนนิการที่ส าคญั (ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตกิาร) มีอะไรบ้างและ
สนับสนุน สอดคล้องกันอย่างไร รวมทั้งความครอบคลมุ 

2.2 ก (6) - ส านักฯ ไม่ได้ระบุการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ได้
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร  

 
       หัวข้อ 2.2 ผลการประเมิน..........15.........% 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1 ความผูกพันของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลกูค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความสัมพันธ(์50 คะแนน)  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 
(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 กลไกท่ีใช้ส่งมอบ ได้แก่ ผ่านส านักฯโดยตรง โดยให้บริการผ่านระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สถานที่
ส าหรับค้นคว้าและการอ่านส าหรับผู้รับบริการ และผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 วัฒนธรรม  มุ่งเน้นผูร้ับบริการ 
 นักศึกษาปริญญาตรี (นั่งอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ ออกจากหอสมุด 

สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและพิมพ์เอกสาร สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น 
วารสาร ฐานข้อมูล สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง) 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า
และพิมพ์เอกสาร น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคลากรสายวิชา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ 
ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคลากรสายสนับสนุน (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก (สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆออกจากหอสมุด สามารถน่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้า
ภายในหอสมุด) 

 บุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก (สามารถน่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 
 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
3.1ก(1) ++ ส านักฯ ก าหนดผู้รับบริการ 5 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรภายนอก  มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการรับฟังเสียงของผู้รับบรกิาร โดยมีช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ มีการน าเสียงจากผู้รับบริการมาแยกประเภท วิเคราะห์และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อสรุปไปปรับปรุงคุณภาพ 

3.1ข(1) + ส านักฯ ก าหนดนโยบายและและมอบหมายให้ฝ่ายบริการฯ ประเมินความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  โดยน าผลที่ได้แจ้ง
ผู้บริหารและบุคลากรทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงเบื้องต้น และน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาบริการและนวัตกรรมให้
เหนือความคาดหวัง 

3.1ข(2) + ส านักฯ มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการเป็นคู่เทยีบผลการด าเนินงานและข้อมลู
ความพึงพอใจกับส านักหอสมดุมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน
ระบบ share-point 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

3.1 ก(1) - แม้ส านักฯจะมีช่องทางการรับฟังเสียงผู้รบับริการหลากหลายช่องทาง แต่ยังไม่ชัดเจน
ว่าช่องทางดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไรในแตล่ะ
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
กลุ่มของผู้รับบริการฯ ซึ่งอาจจะมผีลต่อคณุภาพของสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกับ
ผู้รับบริการและส่วนตลาด 

3.1ก(2)       -- ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีพึง
มี ท้ังในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการขยายตลาดและการให้การบริการในอนาคต 

3.1ข(1) - แม้ว่าส านักจะมีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามี
กระบวนการอย่างมีระบบในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของความไม่พึงพอใจ รวมทั้ง 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้รบับริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในอนาคต  

3.1 ข(1) - ไม่พบการทบทวนและปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้รับบริการอยา่งเป็นระบบ  

3.1 ข(2)  - แม้จะมีการเทียบเคียงความพึงพอใจในการให้บริการกับคูเ่ทียบแตไ่ม่ชัดเจนว่าส านักฯ มี
การวิเคราะห์จากข้อมลูเชิงเปรยีบเทียบอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
แข่งขันและการขยายตลาด 

 
       หัวข้อ 3.1 ผลการประเมิน........15...........% 
 
3.2 เสียงของลกูค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศจากลูกค้า (60 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 วัฒนธรรม  มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้า งขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 ล าดับในการแข่งขัน คู่เทียบ (ประเด็นเปรียบเทียบ) ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ความพึงพอใจในการให้บริการ สัดส่วนทรัพยากรต่อจ านวนนักศึกษาจ านวน การ
ให้บริการเชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ านวนบุคลากร สถิติการเข้าใช้บริการต่อจ านวนนักศึกษา บุคลากร) 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มขึ้น ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ ด้านทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท างาน
เป็นทีม  มีจิตบริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

3.2ก(1) + ส านักฯ มีแนวทางในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ จากเสียงของผู้รับบริการ (ตาราง 3.1-2 และภาพ 3.2-1) ข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติ การศึกษาดูงานของบุคลากร ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และงานวิจัย มาเป็นข้อมูลน าเข้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหนือ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง  

3.2ก(2) + ส านักฯ มีการออกแบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยมีกลไกการ
สื่อสารหลายรูปแบบ  เช่น เว็ปไซด์ และ application มือถือ เป็นต้น  



18 
 

3.2ข(1) ++ ส านักฯ มีกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 6 ข้ันตอน  ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี การสื่อสารผูเ้กี่ยวข้อง การปฏิบัติ
ตามแผน  ประเมินผล และทบทวนปรับปรุง  

3.2ข(2)  + ส านักฯ มรีะบบการจัดการข้อร้องเรียน  (ภาพ 3.2-1) 
 
 
 

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
3.2ก(1) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการแต่
ละกลุ่มที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ หรือ
เจาะตลาดใหม่   

3.2ก(2) - ไม่พบการประเมินและทบทวนวิธีการที่ส านักฯ ใช้ เพื่อสนับสนุนผู้รับบริการในแต่ละ
กลุ่มที่แตกต่างกัน รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลต่อความผูกพัน
ของผู้รับบริการ 

3.2ก(3) - ไม่ชัดเจนว่า ส านักฯ ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการ เพื่อก าหนดส่วนตลาดและลูกค้า
ในอนาคต  และลูกค้าของคู่เทียบ ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตลาดและการแข่งขัน 

3.2ข(1) - ไม่ชัดเจนว่าวิธีประเมินและทบวนระบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ  ซึ่งจะมี
ความส าคัญต่อส่วนแบ่งตลาด และความผูกพันของผู้รับบริการ รวมถึงภาพลักษณ์ของ
ส านักฯ  

 
       หัวข้อ 3.2 ผลการประเมิน..........15.........% 
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หมวด 4 การวัด การ  วิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร :องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
วิเคราะห์ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ภายในปี 2560 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน 

 ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชา บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอกท่ีเป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก  

 ผู้ส่งมอบ(สิ่งส่งมอบ/ข้อก าหนดส าคัญใน supply chain) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน/ส านักพิมพ์ (ซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์/สินค้าตรงตามความต้องการ ส่งมอบของตรงตามเวลา)  

 พันธมิตร(สิ่งท่ีร่วมมือ)ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบยืมอัตโนมัติ ดูแล
ระบบอินเตอร์เน็ต) คู่ความร่วมมือ(สิ่งที่ร่วมมือ) ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ (การ
พัฒนาห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด) 

 ล าดับในการแข่งขัน คู่เทียบ (ประเด็นเปรียบเทียบ) ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ความพึงพอใจในการให้บริการ สัดส่วนทรัพยากรต่อจ านวนนักศึกษาจ านวน การ
ให้บริการเชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ านวนบุคลากร สถิติการเข้าใช้บริการต่อจ านวนนักศึกษา บุคลากร) 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรอบ 1 ปี แต่มีข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ คือ ยังขาดระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระบบห้องสมุด
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน มีท้ังแบบรวมศูนย์และแยกส่วน 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ความ
พร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ  ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การท างานเป็นทีม  มีจิต
บริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การ
พัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 

 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตโิดยใช้แนวคิดของ LEAN และด้วยหลักการ PDCA การจัดการความรู้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลย้อนกลับจากการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อวางแนวทางพัฒนาองค์กร 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
4.1 ก(1) + ส านักฯด าเนินการในการเลือกตัวช้ีวัดหลักตามแผนกลยุทธ์ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพ เพื่อตดิตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้ปฏิบัติงาน เลือกตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 

4.1 ก(2) + ส านักฯได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการปัจจุบันกับ
ผลที่ผ่านมา เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับคู่เทียบ กรณีผลการด าเนินการน้อยกว่าผลที่ผ่าน
มาหรือน้อยกว่าคู่เทียบ จะมีการปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนานวัตกรรม 
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.1 ก(1) - ส านักฯไม่ระบุว่ามีตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการระดับองค์กรว่ามีอะไรบ้าง  
4.1 ก(2) - ไม่ขัดเจนว่า ส านักฯเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างไร 
4.1 ก(3) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯใช้ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้า(รวมทั้งข้อร้องเรียน) ที่ก าหนดไว้ใน

โครงร่างองค์กรอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น การสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 

4.1 ก(4) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทั้ งภายในหรือภายนอกองค์กรที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ ไม่คาดคิด 
(measurement agility) 

4.1 ข - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯได้ด าเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถ
ขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างที่ส าคัญ เช่น แนวโน้มของผลการด าเนินการ การ
คาดการณ์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลและการหาค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการ
ทบทวนผลการด าเนินการ รวมทั้งการประเมินผลส าเร็จขององค์กร 

4.1 ค(1) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการ
ด าเนินการที่ดี ไม่ระบุว่ามีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.1 ค(2) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีการอย่างไรที่ได้ผลในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 
4.1 ค(3) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯด าเนินการอย่างไรในการแปลงผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้

จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน าไปเป็นโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม 

 
       หัวข้อ 4.1 ผลการประเมิน..........10.........% 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ 
ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน 

 ผู้ส่งมอบ(สิ่งส่งมอบ/ข้อก าหนดส าคัญใน supply chain) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน/ส านักพิมพ์ (ซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์/สินค้าตรงตามความต้องการ ส่งมอบของตรงตามเวลา)  

 พันธมิตร(สิ่งท่ีร่วมมือ)ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบยืมอัตโนมัติ ดูแล
ระบบอินเตอร์เน็ต) คู่ความร่วมมือ(สิ่งที่ร่วมมือ) ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ (การ
พัฒนาห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด) 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
4.2 ก(1) + คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ทบทวนและประยุกต์วิธีการจัดการความรู้ของ

ส านักฯ เป็น 7 ข้ันตอน 
4.2 ข (1)(2) + ส านักฯก าหนดวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศขององค์กรมีความแม่นย าถูกต้อง 

และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ โดยก าหนดประเภทของข้อมูล การจัดเก็บ 
คุณลักษณะของข้อมูล วิธีด าเนินการเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะเหล่านั้น เช่น ความแม่นย า
ถูกต้อง ได้ใช้มาตรฐาน MARC Standard การลงรายการ required field จึงจะบันทึกข้อมูล
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หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
ได้ เป็นต้น 

4.2 ข (3) + ส านักฯ ก าหนดวิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่
ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า โดยเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศส่วนใหญ่ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบเครือข่าย ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

4.2 ข (4)  + งานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ภายในส านักฯ มีการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจใน
ระบบท่ีเกี่ยวข้องว่ามีความเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย โดยก าหนดวิธีการท าให้เช่ือถือ
ได้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใช้งานง่าย 

4.2 ข (5) + ส านักฯทบทวนและวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ออกแบบวิธีการ
ป้องกันเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและ 
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าและความจ าเป็นทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิผล 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.2 ก(2) - ส านักฯควรทบทวนวิธีการในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรตา่งๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลง
ไปในวถิีการปฏิบตัิงานขององค์กร 

 
       หัวข้อ 4.2 ผลการประเมิน........45...........% 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 ค่านิยม จิตบริการ ท างานอย่างมืออาชีพ 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ความ
พร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผูกพัน(ไม่ได้แยกกลุ่ม) ได้แก่ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบัตทิี่เป็นธรรม การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การ
ได้รับมอบหมายงานตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ความรักและความภูมิใจใน
องค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ไม่ได้ระบุสิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ (เช่น การก าหนดเวลา
ท างาน การดูแลคนท้อง) แต่จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

5.1ก(1) + ส านักฯ มี การประเมินขีดความสามารถ (ตาราง 5.1-1) และอัตราก าลัง (ตาราง 5.1-2)
ตามรูปแบบและรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.1ก(2) + มีกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ (ตาราง 5.1 -3) โดยเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความหลากหลาย ทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิล า เนา และ
สถาบันการศึกษา 

5.1ก(3) + ส านักฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบรหิารงานตามภารกิจ (OP1-5)  
และนโยบายการบริหารบุคคลอดคล้องกับระบบงานซึ่งมีการก าหนดตัวช้ีวัดของ
กระบวนการ และการก าหนด TOR ระดับบุคคล   ใช้ระบบท างานเป็นทีมและทีมแบบ
ข้ามสายงาน 

5.1ก(4) + ส านักฯ มีแนวทาง จัดการด้านการเปลีย่นแปลงของบุคลากรโดยมีคูม่ือปฏิบัติงานและ
กระบวนการท างานท่ีส าคัญ มีแผนการหมุนเวยีนงาน ส่งเสริมให้พัฒนานวัตกรรม 
อบรม สัมมนา ดูงานและศึกษาต่อ 

 
 

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
5.1ก(1) -- ส านักฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ครอบคลมุ 

และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เช่น  ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลากรกับวัตถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลตอ่การผลักดันส านัก
ฯให้บรรลุวิสยัทัศน ์

5.1ก(2) - ไม่ชัดเจนในระบบการสรรหาและรักษาบุคลากรใหม ่ว่าสามารถเปน็ตัวแทนสะท้อน
ความคิดและนวัตกรรมที่หลากหลาย ที่จะก่อให้เกิดสมรรถนะหลักแก่องค์กร ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการสนับสนุนภารกิจต่อสงัคมและชุมชน 

5.1ก(3) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีจัดระบบการบริหารบุคลากรเพื่อให้งานบรรลผุล เช่น การใช้
สมรรถนะหลักของส านักฯ ในการให้บริการสารสนเทศเพื่อให้เกดิผลการด าเนินการที่

5.1 ความผูกพันของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 
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หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
โดดเด่นเป็นต้น วิธีการที่เป็นระบบข้างต้นจะท าให้ส านักฯ สามารถคาดการณ์
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนให้แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวบรรลผุล 

5.1ก(4) - ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีการเตรยีมบคุลากร โดยเฉพาะบรรณารักษ์ซึ่งมีจ านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอย่างไร ซึ่งอาจมผีลต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น  

5.1ข(2) - แม้ส านักฯ ใหส้ิทฺธิประโยชน์แก่บคุลากร (ตาราง 51-6) เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี 
ประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายเจ้าภาพงานศพบุคลากรสายตรง บ้านพัก/ที่อยู่อาศัย และ
การกู้ยืมเงินกองทุนส านัก แตไ่ม่ชดัเจนว่าการจัดสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะสนองตอบ
ตามความต้องการของบุคลากรแตล่ะกลุม่หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ 
ระบุข้อมูลเรื่ององค์ประกอบท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้ส านักบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  จึงอาจส่งผลต่อการสนับสนุนบุคลากรแตล่ะกลุ่มให้มีความผูกพัน
และสร้างความส าเร็จให้องค์กร 

 
       หัวข้อ 5.1 ผลการประเมิน.......15...........% 
 
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธผิลและเกื้อหนนุ
บุคลากร (45 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงานบริหาร 
9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

5.2ก(1) + ส านักฯ ก าหนดวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม เน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีนโยบายในการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ผ่านระบบเครือข่าย และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 
เช่น ไลน์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม เป็นต้น  

5.2ก(2) + ส านักฯมีแนวทางในการส ารวจความผูกพันของบุคลากร วิเคราะห์และก าหนด
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม 

5.2 ข(1 2) + ส านักฯ มีแผนระยะยาวด้านความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร (ตาราง 5.2-1)  มี
แนวทางการสนับสนุน เช่น การจดัสรรทุน การให้ความรู้ ระบบพ่ีเลีย้ง และก าหนดเป็น
ภาระงาน เป็นต้น  และก าหนดแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร (ตาราง 
5.2-4)  

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

5.2ก(1) - ไม่ชัดเจนว่าส านักมีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการท างานที่ให้ผลการ
ด าเนินการที่ดี รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด และการเอื้อ
อ านาจการตัดสินใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

 -- ไม่พบกระบวนการที่เป็นระบบในการทบทวนและการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร ซึ่งอาจมีผลต่อความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรต่อเป้าหมายขององค์กรในการ
บรรลุวิสัยทัศน์  รวมถึงความพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุ่ม 

5.2ก(2) - ไม่ชัดเจนว่าส านักมีกระบวนการที่เป็นระบบในการเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร 
เช่น การวิเคราะห์และจัดการปัจจัยความผูกพันตามกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจ
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ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักในระยะยาว 
5.2 ก(3 4) 

 
- ไม่ชัดเจนว่าส านักฯมีวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดปัจจยัส าคญัทีจ่ะผลักดันบุคลากร

แต่ละกลุ่มให้มคีวามผูกพันและทุ่มเทท างานให้แก่คณะและไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีการ
อย่างเป็นขั้นตอนท าให้การจัดการผลการด าเนินการของบุคลากรเพือ่ท าให้เกิด
นวัตกรรมและองค์กรบรรลุผลส าเร็จ นอกจากน้ียังไม่พบประสิทธิผลของสิ่งที่คณะ
ด าเนินการ เช่น การให้รางวัลยก ย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ 

5.2 ข(1) - ไม่ชัดเจนในข้อมลูการพิจารณาความส าคญัของสมรรถนะหลัก  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
และแผนระยะสั้น-ยาว เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของบุคลากรให้ตรงความต้องการของ
ส านักฯ  

5.2 ข(2) - ยังไม่เห็นกระบวนการที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา 
เช่น ความเช่ือมโยงผลของการเรียนรู้และพัฒนากับผลประเมินความผูกพัน โอกาสใน
การปรับปรุงความผูกพันภายในองค์กร การพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าอาชีพของบุคลากร
ทุกกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

 
       หัวข้อ 5.2 ผลการประเมิน......15.............% 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นปฏิบัติการ 
 
6.1 ระบบงาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 
(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 กลไกท่ีใช้ส่งมอบ ได้แก่ ผ่านส านักฯโดยตรง โดยให้บริการผ่านระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สถานท่ี
ส าหรับค้นคว้าและการอ่านส าหรับผู้รับบริการ และผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุน มีระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น ต าราและวารสาร ระบบ E-Database, E-Journal, E-Book, Digital Library, Open 
Access Links และ PSU Knowledge Bank เป็นต้น  

 อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น ระบบประตูอัตโนมัติ  ระบบจ าหน่ายคูปองอัตโนมัติเพื่อเข้าใช้ห้องสมุด  
ระบบการเติมโควตาการพิมพ์อัตโนมัติ (รวมทั้งตรวจสอบโควตาการพิมพ์ ประวัติการเติมเงิน และประวัติ
การพิมพ์ผ่านเว็บไซต์) และ Online Reference:  Ask a Librarian ฯลฯ 

 สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ พื้นที่น่ังอ่านหนังสือ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Group 
Study Room) ห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตโซน แท็ปเล็ตส าหรับอ่าน E-Book 
คอมพิวเตอร์ส าหรับสื่อโสตทัศน์และภาษา เครื่องชมภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องชมสื่อวิดีทัศน์  และห้อง
เรียนรู้ส าหรับเด็ก  

 นักศึกษาปริญญาตรี (นั่งอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ ออกจากหอสมุด 
สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและพิมพ์เอกสาร สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น 
วารสาร ฐานข้อมูล สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง) 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า
และพิมพ์เอกสาร น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคลากรสายวิชา (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆ 
ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 
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 บุคลากรสายสนับสนุน (สามารถใช้บริการออนไลน์ ได้ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล สามารถยืมทรัพยากรต่าง 
ๆ ออกจากหอสมุด สามารถใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง น่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก (สามารถยืมทรัพยากรต่าง ๆออกจากหอสมุด สามารถนั่งอ่านหนังสือ 
ค้นคว้าภายในหอสมุด) 

 บุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก (สามารถน่ังอ่านหนังสือ ค้นคว้าภายในหอสมุด) 
 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติโดยใช้แนวคิดของ LEAN และด้วยหลักการ PDCA การจัดการ

ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลย้อนกลับจากการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อวางแนวทางพัฒนาองค์กร 
 

หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
6.1ก(1 2) + ส านักฯ จัดท าข้อก าหนดและตัววัดของกระบวนการท างานประจ า (ตาราง 6.1-1)  มีการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยพิจารณาจากพันธกิจ ค่านิยมและสมรรถนะหลัก
ขององค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์  ใช้ SIPOC Diagram ในการออกแบบกระบวนการท างานประจ า (ภาพ 6.1-
1) 

6.1ข(1 2 3) + ส านักฯ ใช้ PDCA เป็นเครื่องมือในการออกแบบและก าหนดวิธีการปฏิบัติ (ภาพ 6.1-4) 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดขององค์กร โดยใช้ 
LEAN KM PDCA เป็นเครื่องมือ  (ภาพ6.1-5) 

6.1ค + ส านักฯ ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม (ตาราง 6.1-2)  มี นวัตกรรม
ที่พัฒนาจากปัจจัยน าเข้าต่างๆ  (ตาราง 6.1-3) 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
6.1ข(1 2) - ไม่พบแนวทางการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การติดตามข้อก าหนดใน

การปฏิบัติงานประจ าวัน วิธีการในการควบคุมกระบวนการท างาน และความเช่ือมโยงกับ
ผลการด าเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุ
พันธกิจที่ตั้งไว้ขององค์กร 

6.1 ข(3) - ไม่ขัดเจนว่าส านักฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในการปรับปรุงกระบวนการท างานส าคญั เช่น 
ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง,ขั้นตอนด าเนินการ,กรอบระยะเวลาของการปรับปรุง,ตัววัด
ความส าเร็จของการปรับปรุงของทุกกระบวนการ เป็นต้น การขาดกระบวนการดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อค่านิยม และ สมรรถนะหลักขององค์กร  

6.1ค - ส านักฯ ยังไม่มีกระบวนการจัดการนวัตกรรมเชิงระบบ  ไม่พบความเช่ือมโยงการจัดการ
นวัตกรรมกับ สมรรถนะหลัก ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการ
ขยายตลาดเพื่อการแข่งขัน  ซึ่งอาจส่งผลต่อกรบรรลุวิสัยทัศน์ 

       หัวข้อ 6.1 ผลการประเมิน........15...........% 
 
6.2 กระบวนการท างาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
 (60 คะแนน) โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจัย 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติโดยใช้แนวคิดของ LEAN และด้วยหลักการ PDCA การจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลย้อนกลับจากการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อวางแนวทางพัฒนาองค์กร 
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 ผู้ส่งมอบ(สิ่งส่งมอบ/ข้อก าหนดส าคัญใน supply chain) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน/ส านักพิมพ์ (ซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์/สินค้าตรงตามความต้องการ ส่งมอบของตรงตามเวลา)  

 พันธมิตร(สิ่งท่ีร่วมมือ)ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบยืมอัตโนมัติ 
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต) คู่ความร่วมมือ(สิ่งที่ร่วมมือ) ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ  
(การพัฒนาห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด) 

 ความท้าทาย ด้านธุรกิจ ได้แก่ ต าราวารสารและฐานข้อมูลมีราคาแพง งบประมาณจ ากัด ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น คณะ/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึ้น ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมัย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้รับบริการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
การท างานเป็นทีม  มีจิตบริการ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียน 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

6.2ก + ส านักฯ มีการก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อควบคุมต้นทุนในการด าเนินการ มีการ
รายงานการใช้จ่ายเงินต่อที่ประชุมบริหารและที่ประชุมบุคลากรทุกเดือน  และมีการ
ควบคุม/ลดต้นทุนของกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ตาราง 6.2-1) 

6.2 ข + ส านักฯ มีแนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กับกระบวนการย่อยทีมีการใช้
งบประมาณสูง เช่น การจัดหาหนังสือวารสาร และพัสดุ 

6.2 ค (1 2) + ส านักฯ ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการเตรียมความพร้อมด้านการปลอดภัยและต่อภาวะ
ฉุกเฉิน มีการก าหนดการควบคมุภายใน 3 เรื่องหลัก คือ ด้านระบบส ารองข้อมูล ดา้น
ระบบสารสนเทศบุคลากร และด้านชีวอนามัย  มีคณะกรรมการ 5 ส ด าเนินงานดา้น
การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ตาราง 6.2-2) 

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

6.2 ก ข -- ไม่พบการทบทวนและปรับปรุงการควบคุมต้นทุนและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจ
มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการส่งมอบคุณค่าให้กับ
ผู้รับบริการ  รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุม
ต้นทุนกับความต้องการของผู้รับบริการ 

6.2 ค (1 2) -- ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น 
ระบบการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน แผนการบริหารความต่อเนื่อง และการ
ฟื้นฟูสภาพ ซึ่งการขาดการเตรียมความพร้อมอาจส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจในกรณี
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 
       หัวข้อ 6.2 ผลการประเมิน........15...........% 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์: ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง (70 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 
 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล 

(วารสารออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 
 ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชา บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก

ที่เป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นสมาชิก  
 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

7.1 ก + ส านักฯแสดงผลลัพธ์ที่มรีะดับ แนวโน้มดี เช่น จ านวนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

7.1 ก - ควรทบทวนและหาสาเหตุผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ พบว่าในปี 2559 
ส านักฯมีผลการด าเนินการส่วนใหญ่ต่ ากว่าคู่เทียบ 

    หัวข้อ 7.1 ผลการประเมิน.......5....% 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลกูคา้ : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 
มีอะไรบ้าง (70 คะแนน)โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

7.2 ก(1) + ส านักฯแสดงผลลัพธ์ที่มรีะดับ แนวโน้มดี เช่น ความพึงพอใจของผู้รบับริการโดยรวม 
ความพึงพอใจต่อบริการด้านต่าง ๆของส านักฯ  

       หัวข้อ 7.2 ผลการประเมิน.........5..........% 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด : ผลการด าเนินการด้านการเงินและตลาดมีอะไรบ้าง (65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยีส าหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้เอง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 บุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน บรรณารักษ์ 11 คน สนับสนุนห้องสมุด 20 คน สนับสนุนงาน
บริหาร 9 คน และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผูกพัน(ไม่ได้แยก
กลุ่ม) ได้แก่ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม การได้รับสวัสดิการ
ที่เหมาะสม การได้รับมอบหมายงานตามความเช่ียวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ความรักและ
ความภูมิใจในองค์กร และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ไม่ได้ระบุสิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ (เช่น การ
ก าหนดเวลาท างาน การดูแลคนท้อง) แต่จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และท าประกันอุบัติเหตุให้แก่
บุคลากร 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

7.3ก(1) + ส านักฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ท างานสูง (ภาพ 7.3.3) 
7.3ก(2) + ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานมีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพ7.3.7) 
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7.3ก(3) + ผลเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรมีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพ 7.3-11) 
 

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.3ก(1 2 3)  ผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคลากรหลายด้านไมไ่ด้จ าแนกตามกลุ่มของบุคลากร เช่น ผลลัพธ์

ด้านขีดความสามารถ/อายุงาน  รวมถึงผลลัพธ์ที่เกีย่วกับการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ความ
พึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ไดร้ับ เป็นต้น  ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรหิาร
บุคลากรใหเ้พียงพอและมีความสามารถในการท าให้คณะบรรลุแผนกลยุทธ์และพันธกิจ
หลัก 

7.3ก(4)  ไม่พบผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าในมติิที่รายงานในหัวข้อ 5.2 ข(1) : 
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา เช่น ข้อมูลส ารวจความต้องการพฒันาความสามารถ
ตามความต้องการของบุคลากรแตล่ะกลุม่ที่จะส่งผลต่อการสร้างสมรรถนะให้บุคลากร  

 
       หัวข้อ 7.3 ผลการประเมิน..........5.........% 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีอะไรบ้าง (65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

7.4 ก  + การละเมิดข้อตกลง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมดิลิขสิทธ์ิ เป็น 0 ตั้งแต่ปี 2557 
 
หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

7.4 ข - ส านักฯไม่แสดงผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่ส าคญัของการบรรลกุลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งความเสีย่งท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสยีอย่างฉลาด 
(INTELLIGENT RISKS) การสร้างและเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของ
องค์กร 

 
       หัวข้อ 7.4 ผลการประเมิน..........5.........% 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการมีอะไรบ้าง (65 คะแนน)
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย 

 
หัวข้ออ้างอิง +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

7.5 ก(2) + ส านักฯแสดงผลลัพธ์ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการใช้วารสาร/ฐานข้อมลูลดลง 
 

หัวข้ออ้างอิง -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.5 ก(1) - ร้อยละเงินรายได้สะสม ท่ีลดลง 
7.5 ก(2) - ส านักฯควรทบทวนตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาดเช่น การบริจาคเพื่อ

การกุศลหรือเงินช่วยเหลือ (charitable donations or grants) และจ านวนโครงการ
หรือการให้บริการใหม่ 

 
       หัวข้อ 7.5 ผลการประเมิน.........5..........% 
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน 

หมวดที ่ หัวข้อ 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

% ที่ได้ 
ผลคะแนน
ประเมิน 
(คะแนน) 

หมวด 1 การน า
องค์กร 

หัวข้อ 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 60 35 21.00 
หัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง 

50 35 17.50 

รวมหมวด 1 110   38.50 
หมวด 2 การ
วางแผนกลยุทธ์ 

หัวข้อ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 15 6.75 
หัวข้อ 2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ 50 15 7.50 

รวมหมวด 2 95   14.25 
หมวด 3 การ
มุ่งเน้นลกูค้า 

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า 45 15 6.75 
หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า 50 15 7.50 

รวมหมวด 3 95   14.25 
หมวด 4 การวัด 
การ  วิเคราะห์ 
และการ จัดการ
ความรู้ 

หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร 

55 10 5.50 

หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู ้   และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

45 45 20.25 

รวมหมวด 4 100   25.75 
หมวด 5 การ
มุ่งเน้น บุคลากร 
           

หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 45 15 6.75 

หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 55 15 8.25 

รวมหมวด 5 100   15.00 
หมวด 6 การ
มุ่งเน้นปฏบิัติการ 

หัวข้อ 6.1 ระบบงาน 55 15 8.25 
หัวข้อ 6.2 กระบวนการท างาน 45 15 6.75 

รวมหมวด 6 100   15.00 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 120 5 6.00 
หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 70 5 3.50 
หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 70 5 3.50 
หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 65 5 3.25 
หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 75 5 3.75 

รวมหมวด 7 400   20.00 
รวม 1,000   142.75 

 


