แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕)

สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

คานา
สานักหอสมุดดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และรับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น
สานักหอสมุดได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ากว่า ๓.๕๑ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

.........................................................
(นายวิสิทธิ์ บุญชุม)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักหอสมุด
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สารบัญ
หน้า
คานา

๒

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุด

๔

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุด
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ

๑๕

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)

๑๘
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ สานักหอสมุด
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รอบปีการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
อาจารย์นพดล สุธาพาณิชย์
นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์
นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน
สรุปข้อมูลพื้นฐาน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่สาคัญคือ การแสวงหา การพัฒนาระบบ การเผยแพร่และการบริการสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่ เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สือ่ โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ สานักหอสมุดยังต้องให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนาสานักหอสมุดสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สานักหอสมุดได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พยายามผลักดันให้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่ วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ว่า “สานักหอสมุดจะ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นอง ค์กรบริการสารสนเทศที่มี
มาตรฐานคุณภาพ” ต่อไป
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คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ
ยุทธศาสตร์สานักหอสมุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรฐานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Customer Focus)
เฉลี่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เฉลี่ยรวม
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนงานอื่น และงานบริหาร

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนน
ผลการประเมิน

๑
๑
๑
๔
๑
๑
๙

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๔.๘๙

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๒
๒
๒
๒
๘
๑๗

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๙๔

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงวิเคราะห์
๑. องค์ประกอบที่บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุดได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย จานวน ๖ องค์ประกอบ และตาม
ยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุด จานวน ๔ ยุทธศาสตร์ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่สาคัญคือ การแสวงหา การพัฒนาระบบ การเผยแพร่และการบริการสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่ เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้สานักหอสมุดได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทาแผนพัฒนาสานักหอสมุด
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรทุกระดับ แปลง
แผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ สู่แผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และแผน
ปฏิบัติการ รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้แปลงแผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
สู่แผนปฏิบัติการ จานวน ๕๑ กิจกรรม/โครงการ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จานวน ๓ ครั้ง ผลการดาเนินงานตามแผนร้อยละ ๙๘.๐๐
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ร้อยละ ๘๕.๐๐) และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จานวน ๑ ครั้ง ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
สาหรับระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สานักหอสมุดมีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ในการจัดทาแผนได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจความต้องการของบุคลากร (Training Want) และความต้องการของ
สานักหอสมุด (Training Need) รวมทั้งการกาหนดความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในงาน (Functional Competency) รายตาแหน่ง
สานักหอสมุดได้พัฒนาบุคลากรตามแผนในหลายลักษณะ ทั้งการประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การสอนงาน รวมทั้งการ ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีระบบสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข โครงการปฏิบัติธรรมนาสุข โครงการศึกษาดูงาน โครงการ TSU Library Award มีระบบพี่
เลี้ยงและที่ปรึกษาในการทาผลงานทางวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรลุเป้าหมาย
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ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความผูกพันกับองค์กรในระดับมาก โดยมีผลการสารวจดั งนี้ ความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม เฉลี่ย
๓.๙๔ (วิทยาเขตสงขลา ระดับ ๔.๐๕ วิทยาเขตพัทลุง ระดับ ๓.๗๐) ความผูกพันในภาพรวมเฉลี่ย ๔.๑๔ (วิทยาเขตสงขลา ระดับ ๔.๒๓ วิทยาเขตพัทลุง ระดับ
๓.๙๔)
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
การบริการทางวิชาการแก่สังคมถือเป็นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของสานักหอสมุด ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุดได้ให้บริการทางวิชาการ จานวน ๔
โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือ : กว้าง กว้างเท่ายาว ยาวกว่า ๑ เซนติเมตร ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุด
โรงเรียน : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๓) โครงการอบรมทักษะทางวิชาการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ๔) โครงการปันน้าใจจากพี่สู่
น้องให้คาแนะนา/ช่วยจัดห้องสมุด แก่โรงเรียน เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้โรงเรียน ตชด. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตะโหมด (ห้องสมุด) การ
รับฝึกงานนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเปิดบริการสานักหอสมุดแก่บุคคลภายนอก (ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
มีบุคคลภายนอก ใช้บริการสานักหอสมุด จานวน ๑๑,๑๘๒ คน) มีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการและการพัฒนาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่บุคลากร
ส่งผลให้บุคลากรของสานักหอสมุดได้เรียนรู้และนาประสบการณ์ มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดได้กากับดูแลการดาเนินงานของสานักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดในระดับดีมาก (๔.๗๔) ผู้อานวยการสานักหอสมุดให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ ได้กาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุ คลากรและผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียที่สาคัญ มีการสื่ อสาร ถ่ายทอดถึงบุคลากรทุกระดับ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการประชุม บอร์ดประช าสั มพันธ์ เว็บไซต์
สานักหอสมุด มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ มีการกากับ ติดตาม วัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ช่วย
ขับเคลื่อนสานักหอสมุดไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ PDCA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Customer Focus) วัฒนธรรมในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเ๘นื่อง วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความสาคัญและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านระบบบริหารความเสี่ยง สานักหอสมุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อานวยการสานักหอสมุด รองผู้อานวยการสานักหอสมุด หัวหน้า
กลุ่มภารกิจและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุดได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน/การ
บรรลุเป้าหมายของสานักหอสมุด ปัจจัยเสี่ยงที่นามาจัดทาแผนการควบคุม ๓ เรื่อง คือ ๑) พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการของ
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ผู้ใช้บริการ ๒) การนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB มาใช้ ๓) การหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือทั่วไป) ของผู้ใช้บริการมีการสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) รายงานต่อมหาวิทยาลัย
การพัฒนาสานักหอสมุดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุดได้กาหนดประเด็นความรู้ ๒ ประเด็น คือ ๑) สานักหอสมุด: การเตรียม
ความพร้อมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน ๒) งานเป็นผล คนเป็นสุข ได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสานักหอสมุด จานวน ๒ เรื่อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด คือ ๑) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
กับการสนับสนุนมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียน: แนวปฏิบัติที่ดีกรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒) ปฏิบัติอย่างไร งานจึงเป็นผล คนเป็นสุข แนวปฏิบัติที่ดี
กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน ทั้ง ๒ เรื่อง มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งนาความรู้จาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้ เช่น บริการอย่างไรจึงเป็นเลิศ ระบบการจัดการ ข้อร้องเรียน เป็นต้น
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สานักหอสมุดได้จัดทาแผนกลยุทธ์การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพื่อกาหนดกรอบและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา
ความต้องการจากกลุ่มภารกิจต่างๆ ของสานักหอสมุด รวมทั้งผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ทุก พันธกิจและจัดทารายงานทางการเงินเสนอผู้อานวยการสานักหอสมุดและคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน โดยเน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนวิธีบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศจาก
การบอกรับผ่านตัวแทนในประเทศเป็นบอกรับจากตัวแทนต่างประเทศ และการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์สู่ระบบที่พัฒนา โดยคนไทย ส่งผลให้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักหอสมุดสามารถประหยัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยได้ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ผลการประเมินตนเอง ๔ คะแนน)
ด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพ สานักหอสมุดได้ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน องค์กรสู่การเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดาเนินงานและการให้บริการ สานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมี
กระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองและมีการประเมินคุณภาพภายในตามเวลาที่ กาหนด มีการนาผลจากประเมิน
คุณภาพภายในมาจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอ ก เช่น เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ว นภูมิภาค (PULINET) นอกจากนี้สานักหอสมุดได้นาเกณฑ์การ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ส่วนที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง (OFI – Opportunity For Improvement) ของสานักหอสมุดมา
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บูรณาการกับระบบประกันคุณภาพ โดยนามาเป็นตัวบ่งชี้และเป็นเกณฑ์ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุด รวมทั้ง นาแนวคิดด้านการเปรียบเทียบผล
การดาเนินการกับหน่วยงานอื่น โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
เทียบเคียงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่สาคัญ จานวน ๑๑ ตัวบ่งชี้ ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีมาก (๔.๙๔)
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานและการให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสนองตอบภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สานักหอสมุดได้ดาเนินงานตามพันธกิจหลักในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ สานักหอสมุดได้แสวงหา พัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้จัดทานโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสรรงบประมาณให้คณะ โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การสารวจ
ความต้องการจากอาจารย์และผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ การเปิดช่องทางที่หลากหลายในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งการทาหนังสือถึงประธ านสาขา ผ่าน
เว็บไซต์ ผ่านระบบ OPAC กล่องรับข้อเสนอแนะ การให้ร้านค้านาหนังสือ/ตัวเล่มเสนอให้อาจารย์/พิจารณาคัดเลือกถึงคณะ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล (Inhouse Database) คือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล คลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank) ฐานข้อมูลท้องถิ่น
ภาคใต้ ฐานข้อมูล จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทักษิณ การเชื่อมต่อสารสนเทศ/แหล่งสารสนเทศทางวิชาการเพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหาและการเข้าถึง รวมทั้ง
ช่วยลดข้อจากัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อ เช่น Online Dictionary/Encyclopedia, Free E-journal, Free E-Database พัฒนาบริการใหม่ในลักษณะบริการ
เชิงรุก (Proactive Services) จานวน ๗ บริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก จานวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดาเนินงาน/บริการ จานวน ๘ บริการ มีการสื่อสารข่าวสาร/บริการ/กิจกรรมของห้องสมุดเชิงรุกแก่ผู้ใช้หลากหลายช่องทาง มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ ปี ละ
๒ ครั้ง ผลการประเมินเฉลี่ย ๓.๙๓ บรรลุตามเป้าหมาย (๓.๕๑) และได้นาผลมาปรับปรุงการดาเนินงาน/การบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สนเทศ (Information Literacy) และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะนิสิต ให้มีทัก ษะด้านสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นภารกิจที่สาคัญที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสา นักหอสมุด พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักหอสมุดได้เข้าร่วมหลักสูตรที่ ๕ : ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูต รย่อยที่ ๑ : ICT กับการรู้สารสนเทศ(Information
Literacy) ซึ่งจะประเมินผลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้นิสิตทาแบบทดสอบออนไลน์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีนิสิตทาแบบทดสอบ จานวน ๖,๑๔๒ คน ผ่านเกณฑ์
จานวน ๕,๙๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๙๐.๐๐
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มาตรฐานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน)
แม้ว่าเรื่องระบบและกลไกการจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณจะไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของสานักหอ สมุด แต่มี
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสานักหอสมุด คือการจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงได้สะดวก เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและ
การต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยให้แพร่หลาย มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สานักหอสมุดได้พัฒนาระบบและกลไกจัดการองค์ ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ มีนโยบายในการแสวงหา รวบรวม งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ การพัฒนา ฐานข้อมูลคลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank) โดยได้จัดเก็บงานวิจัยฉบับเต็ม (Full text) ของมหาวิทยาลัยทักษิณไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว และสามารถ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย [http://kb.tsu.ac.th/jspui/] มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย
สารสนเทศท้องถิ่นภาคใต้ถือเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญ ในฐานะที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ สานักหอสมุดมีนโยบายในการเสาะแสวงหา รวบรวม พัฒนาฐานข้อมูล
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ส ารสนเทศท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ โดยได้ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ ฉ บั บ เต็ ม ( Full text) สามารถสื บ ค้ น ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
[http://localinfo.tsu.ac.th/jspui/] มีการขออนุญาตเจ้าของผลงานและเพิ่มข้อมูลในฐานอย่างต่อเนื่อง
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ (ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน)
สานักหอสมุดให้ความสาคัญกับการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ โดยใช้วงจร PCDA อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้ภายในกระบวนการและจัดทาผังงาน (Flowchart) ที่สาคัญของงานบริการสารสนเทศ จัดทาแนว
ปฏิบัติกระบวนการทางานที่มีผู้เกี่ยวข้อง/หมุนเวียนการปฏิบัติจากหลายฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง (Prevent Defects) ความผิดพลาดของการให้บริการ
(Service Errors) และการทางานซ้า (Rework) เช่น แนวปฏิบัติในการทา Book Drop แนวปฏิบัติในการรับคืนหนังสือ แนวปฏิบัติการสารวจหนังสือ (Inventory)
เป็นต้น มีการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุงระหว่างกลุ่มภารกิจและบุคลากรทั้ง ๒ วิทยาเขต ในโครงการติดตามการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการประชุม และผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการค้นหาแบ่ งปัน และนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ นอกจากนี้ สานักหอสมุดยังให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะของข่ายงาน/เครือข่าย เช่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET) เครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) มีการหารือความต้องการ กาหนดข้อตกลงและจัดทาแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปของคณะกรรมการ/
คณะทางานชุดต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ
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ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ สานักหอสมุดได้กาหนดระบบและกลไกในการพัฒนาระบบและดาเนินงานตามระบบที่กาหนด ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการ
พัฒนาและปรับปรุง In-House Database เช่น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank)
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นต้น มีความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปภาคีห้องสมุด (Library
Consortium) เช่น การพัฒนา Digital Collection ในรูปของฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) เป็นต้น
การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Customer Focus) (ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน)
สานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Voice of Customer) โดยจาแนกผู้ใช้บริการเป็น ๔ ประเภทตามพันธกิจ/อานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณและระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ นิสิต อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน บุคคลภายนอก/ประชาชน มีการเสาะหาสารสนเทศจากผู้ใช้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม
ปีละ ๒ ครั้ง การประเมิน/ติดตามความพึงพอใจโดยใช้สัญลักษณ์ทันทีที่ผู้ใช้รับบริการ การรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนตลอดเวลา การพบปะกับผู้บริหาร/ผู้ใช้บริการ
ตามคณะ ได้นาเสียงของผู้ใช้บริการมาพัฒนาการดาเนินงาน/การบริการให้ตอบสนองความต้องการ เช่น การพัฒนาระบบการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนา
ระบบการจองห้องคาราโอเกะผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ (Customer Engagement) สานักหอสมุดให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ได้จัดทา
แนวปฏิบั ติและรูป แบบในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ ใช้บริการ เช่น กิจกรรมบริการลูกค้าสัมพันธ์ โครงการผู้ บริห ารส านักหอสมุดพบผู้บริ หารคณะ โครงการ
บรรณารักษ์สัญจร เป็นต้น รวมทั้งกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนผู้ใช้บริการ มีระบบและกลไกในการรวบรวม วิเคราะห์และจัดการข้อร้องเรียน มีการ
ประเมินความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อสานักหอสมุด ปีละ ๑ ครั้ง ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (๓.๗๗)

สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการเร่งด่วน
-ไม่ม-ี
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
-ไม่ม-ี
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๑. อาจมีระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากร หรือประเมินสมรรถนะของแต่ละตาแหน่ง
๒. อาจสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
-ไม่ม-ี
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
มีการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบางประเด็น เช่น ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร มีการมอบ อานาจให้
ผู้บริหารระดับถัดไปในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
-ไม่ม-ี
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สานักหอสมุดอาจพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลไกประกันคุณภาพและการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
การบริการยืมหนังสือระยะเวลานานๆ ช่วงภาคฤดูร้อน น่าจะมีการคัดเลือก โดยยกเว้นหนังสือวิชาการที่มี การใช้งานตอนภาคฤดูร้อน อาจจะให้ยืม
เฉพาะหนังสือนิยายที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรฐานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหา รวบรวมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ
๑. ใช้เครือข่ายห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาในการใช้งานระหว่างห้องสมุดเพื่อแบ่งภาระงาน หรือ การใช้งานระหว่างห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อ
ช่วยในการประหยัดงบประมาณและมีการใช้งานสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
๒. จัดทาแผนภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมการดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน ให้สานักฯสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Customer Focus)
๑. ควรแนบตัวอย่างการจัดการข้อมูลบางเดือนเพื่อตอบสนองลูกค้า ตามข้อ ๗ เป็นการปรับปรุงอย่างทันท่วงทีตามเจตนารมณ์ ในแฟ้มเอกสารมีแต่
เพียงโครงการที่จะทาตามข้อสนองของลูกค้าแต่การมีรายละเอียดอย่างไรบ้างที่ได้ดาเนินการแล้ว
๒. น่าจะปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นลาดับที่เหมาะสม คือ มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันให้มากขึ้น เช่น ระบบและกลไกน่าจะมาก่อนเป็นขั้ นตอน
แรกๆ ไม่น่าจะอยู่ในขั้นตอนที่ ๖ โครงการที่มีในแฟ้มน่าจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งในจานวน ๒๑ กิจกรรม
๓. ควรเพิ่มความชัดเจน โดยสรุปในส่วนของการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีหลักฐานตัวอย่างในบางเรื่องที่ ปรับปรุง
การบริการระหว่างปี ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์อย่างทันท่วงที
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สานักหอสมุด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕)

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
แนวทางเสริมจุดแข็ง
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
๑. อาจสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม/ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการในการ
โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
พัฒนาบุคลากรร่วมกับข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.๒๕๕๖-พ.ค.๒๕๕๗
ผอ.
บุคลากร

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การในบางประเด็ น เช่ น ให้ อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร มีการมอบอานาจให้ผู้บริหารระดับ
ถัดไปในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
มอบอานาจให้กับรองผู้อานวยการ
สานักหอสมุด/หัวหน้าสานักงาน
สานักหอสมุด/หัวหน้ากลุ่มภารกิจตามที่พึง
ปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.๒๕๕๖-พ.ค.๒๕๕๗
ผอ.

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สานักหอสมุด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน้าที่ ๑๕/๑๘

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. การบริการยื มหนั งสื อระยะเวลานานๆ ช่ว งภาคฤดู
ร้อน น่าจะมีการคัดเลือก โดยยกเว้นหนังสือวิชาการที่มี
การใช้งานตอนภาคฤดูร้อน อาจจะให้ยืมเฉพาะหนังสือ
นิยายที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
ภาคเรียนฤดูร้อน มีการใช้และยืมทรัพยากร
สารสนเทศจานวนน้อยมาก การจัดทา
โครงการดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ

ระยะเวลา
ต.ค. ๒๕๕๖ และ
มี.ค.-พ.ค. ๒๕๕๗

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กอบกุล
เนาวลักษณ์

มาตรฐานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
๑. ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการแสวงหา ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
รวบรวมงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ไ ด้ ค รบถ้ ว น มหาวิทยาลัย รวมทั้งขอความร่วมมือจาก
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
เจ้าของผลงานโดยตรง

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.๒๕๕๖-พ.ค.๒๕๕๗
วิมล
ศรินญา

ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. ใช้เครือข่ายห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาในการใช้
งานระหว่างห้องสมุดเพื่อแบ่งภาระงาน หรือ การใช้งาน
ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยในการประหยั ด
งบประมาณและมีการใช้งานสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
ร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (PULINET) เครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
๒. จัดทาแผนภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมการดาเนินการ จัดทาแผนภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมการ
ในภาวะฉุ กเฉิน ให้ ส านั ก ฯสามารถดาเนินงานได้ อย่า ง ดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน ตามหลักของ
ต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM
BCM

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.๒๕๕๖-พ.ค.๒๕๕๗
ผอ.
คณะทางาน

มิ.ย.๒๕๕๖-พ.ค.๒๕๕๗

๑๐,๐๐๐

รอง ผอ.
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การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Customer Focus)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. น่าจะปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นลาดับที่เหมาะสม
คือ มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน ให้มากขึ้น เช่น ระบบ
และกลไกน่าจะมาก่อนเป็นขั้นตอนแรกๆ ไม่น่าจะอยู่ใน
ขั้ น ตอนที่ ๖ โครงการที่ มี ใ นแฟ้ ม น่ า จะต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมหรื อแนวปฏิ บั ติ ข้ อใดข้ อหนึ่ ง ใน
จานวน ๒๑ กิจกรรม

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
เนืองจากเกณฑ์การประเมินตามพันธกิจของ
สานักหอสมุดไม่ได้เป็นระดับขั้นของ
ความสาเร็จ (Milestone : ซึ่งพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ)

ระยะเวลา
-

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

จุดที่ควรพัฒนา

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. บูรณาการระบบคุณภาพที่มีความท้าทายมากขึ้น เช่น
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สมรรถนะขององค์กรในการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ทบทวนตัวชี้วัด และพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่าง ต่อเนื่อง

ต.ค. ๒๕๕๖

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม

-

คณะอนุกรรม
การประกัน
คุณภาพ
สานักหอสมุด
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕)

สานักหอสมุด
๑. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
๒. รองผู้อานวยการสานักหอสมุด
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาเขตสงขลา
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาเขตพัทลุง
๕. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ วิทยาเขตสงขลา
๖. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ วิทยาเขตพัทลุง
๗. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป วิทยาเขตพัทลุง
๘. หัวหน้าสานักงานสานักหอสมุด
๙. นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ก รรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่
๑. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ของสานักหอสมุด
๒. กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ทุก ๓ เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดและมหาวิทยาลัยทราบ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สานักหอสมุด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน้าที่ ๑๘/๑๘

