นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
----------------------------------------สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของสํานักหอสมุด โดยการระบุ วิเคราะห และติดตามความเสี่ยงที่มีอยูในการปฏิบัติงาน
ทุกระดับ และนํามาปรับวิธีการทํางานใหมุงสูผลสําเร็จ ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักหอสมุด และมหาวิทยาลัยทักษิณ อยางยั่งยืนตามหลักการธรรมาภิบาล จึงกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและบุคลากรทุกคนและทุก
ระดับ
ผูบริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ มีหนาที่ในการทําความเขาใจหลักการบริหารความ
เสี่ยง และรับผิดชอบในการสนับสนุนและนําหลักการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ ภายใตขอบเขต
ของงานที่รับผิดชอบ
2. บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเปนระบบ และกําหนดใหดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปน
สวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุกหนวยงานในสํานักหอสมุด โดยวางระบบใหการบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดการความรูใหเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง และสอดรับกัน
3. ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรการและ
วิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจ สํานักหอสมุด จึงกําหนดใหนํา
ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชประกอบการกําหนดแนวคิดและแนวทางการ
ปฏิบัติ ไมวาจะอยูในรูปของยุทธศาสตร กลยุทธ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง
เกิดผลในทางปฏิบัติ

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
สํานักหอสมุด กําหนดใหการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามและประเมินผลใหทราบผลการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนใหการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
5. ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมขององคกรทีน่ าํ ไปสูการสรางสรรค
มูลคาใหกบั การปฏิบตั ิงานของสํานักหอสมุด
ระบบการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติของทุกหนวยงาน โดยอาศัยโครงสรางการจัดองคกร นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับการใชระบบขอมูลและการรายงานที่เหมาะสมจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดทําขึน้ ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้ง
บูรณาการใหครอบคลุมทุกหนวยงานทัว่ ทั้งองคกร สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
แผนการปฏิบตั ิงาน ของสํานักหอสมุด
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เปนการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการ
ตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถประเมิน จัดการ และติดตามผลไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก ตามเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุดเปนสําคัญ การบริหารความเสี่ยงจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
และมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับการปฏิบัติงานในทุกระดับ
จากที่กลาวมาขางต นอาจกลาวโดยสรุปไดวา
การบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหสํานักหอสมุด มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ และสามารถบูรณาการ
เขากับยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด

2. เพื่อใหสํานักหอสมุดสามารถระบุความเสี่ยงไดอยางครบถวนและครอบคลุมในทุกดานและทุก
ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเตรียมการปองกันหรือรับมือตอความเปนไปไดอันที่จะเกิดความสูญเสีย ความ
เสียหาย ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลัก ตามเปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
3. เพื่อใหสํานักหอสมุด มีรูปแบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการกําหนด
มาตรการและวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลัก ตาม
เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ตัวแทนที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดานการบริหารความเสี่ยง
การรายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ไดแก คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ
สํานักหอสมุด มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
- ศึกษาภารกิจหลักและวัตถุประสงคของการดําเนินงานของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเปนปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
อันจะเปนผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ ของ
สํานักหอสมุด
- ประเมินระดับความเสี่ยงภายในสํานักหอสมุด จัดทํารายงานสรุปผลการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง
- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการจัดแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตอไป
- จัดการความเสี่ยงภายในสํานักหอสมุด ถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความ
เสี่ยงใหกับบุคลากรในสํานักหอสมุดทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได
- กํากับดูแล ติดตาม และจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักหอสมุด สําหรับงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในระดับกองบังคับการและหนวยงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
รวมทั้งจัดทําขอเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตของการดําเนินงาน
1. การกําหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง กําหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ให
เชื่อมโยงกับการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
2. การเสริมสรางความรูแ ละชี้แจงรูปแบบแนวทางบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
การเสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักหอสมุดตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประโยชนที่ตนเองและสํานักหอสมุด จะไดรับหลังจาก
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพื่อให
ผูบริหารและบุคลากรของสํานักหอสมุดใหความรวมมือ และเปนการเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
3. การดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน
ใหนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ
สํานักหอสมุด ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยอาศัยการประสานความ
รวมมือกับบุคลากรทุกคน เพื่อระบุรายละเอียดของความเสี่ยงในดานตาง ๆ และระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่เผชิญอยู และนําเสนอรายงานสรุปการระบุและการประเมินความเสี่ยงใหกับคณะทํางาน
บริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก หอสมุ ด เพื่ อ ประมวลรวบรวมและจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
สํานักหอสมุดตอไป
นอกจากนี้ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด จําเปนตองประเมินผลในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหทราบ
วาการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวนั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวมี
การถือปฏิบัติอยางจริงจังโดยสม่ําเสมอหรือไม เพียงใด แลวจึงนําผลที่ไดจากการประเมินผลมาใชในการ
พิจารณาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และขอเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด เสนอตอมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อ
ดําเนินการตอไป

แบบฟอรมที่ 1
แบบฟอรม การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ความเสี่ยง : จิตบริการของผูใหบริการ
ผลกระทบ
- ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักหอสมุด ดานบุคลากร นอย
- ภาพลักษณของสํานักหอสมุดไมดี สงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักหอสมุดใน
ภาพรวมไมดี
- ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี

แบบฟอรมที่ 2
แบบฟอรมประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ปจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
ผูใหบริการ
1. ภาพลักษณของสํานักหอสมุดไมดี สงผลใหความพึงพอใจของ
- ไมพรอมใหบริการ
ผูใชบริการตอสํานักหอสมุดในภาพรวมไมดี
- ไมมีจิตบริการ
2. ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี
- ไมใสใจตอผูรับบริการ
- ไมมุงเนน Customer Oriented
- ไมมีความรูและทักษะ
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ จากต่ําไปสูงคือ 1 ถึง 5
1 = รุนแรงนอยที่สุด/โอกาสเกิดนอยที่สุด
2 = รุนแรงนอย/โอกาสเกิดนอย
3 = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
4 = รุนแรง/โอกาสเกิดมาก
5 = รุนแรงมากที่สุด/โอกาสที่เกิดมากที่สุด

โอกาส
3

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
5

สูงมาก

แบบฟอรมที่ 3
แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
ปจจัยเสี่ยง : จิตบริการของผูใหบริการ
5

XXXXXXXXX -------------- *************** *************** ***************

4

XXXXXXXXX -------------- -------------- *************** ***************

3

OOOOOOO XXXXXXXXX -------------- -------------- ***************

2

OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX -------------- --------------

1

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)
*************** พื้นที่ความเสี่ยงสูงมาก ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดการแกไขทันที
-------------- พื้นที่ความเสี่ยงสูง ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
XXXXXXXXX พื้นทีค่ วามเสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
OOOOOOO พื้นที่ความเสี่ยงต่ํา ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

แบบฟอรมที่ 5
แบบฟอรมสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
วิธีจัดการ
ทางเลือกที่
รายละเอียดการจัดการ
ตนทุน
ผลประโยชน
ความเสี่ยง
เหมาะสม
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
จิตบริการของผูใหบริการ
หลีกเลี่ยง 1. ไมสามารถยกเลิกกิจกรรม/กระบวนงานนี้ได
ยอมรับ 1. ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากผลเสียมาก
ควบคุม 1. มีชองทางรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
บุคลากร ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจ
3
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคา
งบประมาณ ในการใหบริการสารสนเทศของ
3. ประชุมบุคลากรของฝายบริการสารสนเทศเพื่อสราง
เวลา สํานักหอสมุดสูงขึ้น
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูใชบริการ
4. มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง
5. มีระบบแรงจูงใจ
6. สรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรทํางาน
อยางมีความสุข
ถายโอน 1. ไมสามารถถายโอนใหผูอื่นได
ปจจัยเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยงดานบริการสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
บันทึกการจัดการความเสี่ยงดานบริการสารสนเทศ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 แผนการจัดการความเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น/
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
หรืออาจเกิดขึ้น
กิจกรรม/กระบวนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความถูกตองของฐานขอมูล 1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ตั้งแตหมวด 000-900
ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีการตรวจสอบสอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพความครบถวนของ
เขตขอมูลรวมถึงการ Merge Record ที่ซ้ําซอน
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

กําหนดการดําเนินการ

1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ตั้งแตหมวด 000-900
โดยมีการตรวจสอบสอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพความครบถวนของ
เขตขอมูลรวมถึงการ Merge Record ที่ซ้ําซอน
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง

ปการศึกษา 2553
(1 มิ.ย.53-31 พ.ค. 54)
ตลอดป

แบบฟอรมที่ 1
แบบฟอรม การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ความเสี่ยง : บรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ผลกระทบ
- ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักหอสมุด ดานบุคลากร นอย
- ภาพลักษณของสํานักหอสมุดไมดี สงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักหอสมุดใน
ภาพรวมไมดี
- ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี

แบบฟอรมที่ 2
แบบฟอรมประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ปจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
สภาพแวดลอม
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักหอสมุดนอย
- ขาดความสวยงาม
2. ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี
- ไมสะอาด
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ จากต่ําไปสูงคือ 1 ถึง 5
1 = รุนแรงนอยที่สุด/โอกาสเกิดนอยที่สุด
2 = รุนแรงนอย/โอกาสเกิดนอย
3 = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
4 = รุนแรง/โอกาสเกิดมาก
5 = รุนแรงมากที่สุด/โอกาสที่เกิดมากที่สุด

โอกาส
2

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
5

สูงมาก

แบบฟอรมที่ 3
แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

ความเสี่ยงดานทรัพยากร
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
ปจจัยเสี่ยง : บรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
5

XXXXXXXXX -------------- *************** *************** ***************

4

XXXXXXXXX -------------- -------------- *************** ***************

3

OOOOOOO XXXXXXXXX -------------- -------------- ***************

2

OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX -------------- --------------

1

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)
*************** พื้นที่ความเสี่ยงสูงมาก ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดการแกไขทันที
-------------- พื้นที่ความเสี่ยงสูง ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
XXXXXXXXX พื้นทีค่ วามเสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
OOOOOOO พื้นที่ความเสี่ยงต่ํา ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

แบบฟอรมที่ 5
แบบฟอรมสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานทรัพยากร
วิธีจัดการ
ทางเลือกที่
รายละเอียดการจัดการ
ตนทุน
ผลประโยชน
ความเสี่ยง
เหมาะสม
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
บรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ หลีกเลี่ยง 1. ไมสามารถยกเลิกกิจกรรม/กระบวนงานนี้ได
เรียนรู
ยอมรับ 1. ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากมีผลเสีย
มาก
ควบคุม 1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงสํานักหอสมุด
บุคลากร บรรยากาศภายในสํานักหอสมุด
3
ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
งบประมาณ มีความสวยงาม
2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการปรับปรุงสํานักหอสมุด เวลา
ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
3. มีการควบคุม ดูแลการทําความสะอาดของแมบาน
อยางสม่ําเสมอ
4. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความสะอาด ในการ
วางมาตรฐานการทําความสะอาดสวนตางๆ ของอาคาร
ปจจัยเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียดการจัดการ
5. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ ปญหา
อุปสรรค

ถายโอน 1. ไมสามารถถายโอนใหผูอื่นได

ตนทุน

ผลประโยชน

ทางเลือกที่
เหมาะสม

แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคนิคสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
บันทึกการจัดการความเสี่ยงดานเทคนิคสารสนเทศ
ความเสี่ยงดานทรัพยากร
สวนที่ 1 แผนการจัดการความเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น/
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
หรืออาจเกิดขึ้น
กิจกรรม/กระบวนงาน : การใหบริการสารสนเทศ
บรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่ 1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงสํานักหอสมุด 1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงสํานักหอสมุด
เอื้อตอการเรียนรู
ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการปรับปรุงสํานักหอสมุด 2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการปรับปรุงสํานักใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
หอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
3. ควบคุม ดูแลการทําความสะอาดของแมบาน
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอการ
อยางสม่ําเสมอ
ปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด
4. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความสะอาด ในการ 4. นําผลการประเมินมาปรับแผนการดําเนินงานและ
วางมาตรฐานการทําความสะอาดสวนตางๆ ของอาคาร ปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุดตอไป
5. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ ปญหา 5. มีการควบคุม ดูแลการทําความสะอาดของแมบาน
อุปสรรค รวมถึง แนวทางในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ

กําหนดการดําเนินการ

ปการศึกษา 2553
(1 มิ.ย.53-31 พ.ค. 54)
ตลอดป

ทุกวัน

ความเสียหายที่เกิดขึ้น/
หรืออาจเกิดขึ้น

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

กําหนดการดําเนินการ

6. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความสะอาด ในการ
วางมาตรฐานการทําความสะอาดสวนตางๆ ของ
อาคาร
7. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ ปญหา
อุปสรรค รวมถึง แนวทางในการปฏิบัติงาน

ปละครั้ง

ปละครั้ง หรือทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนตัวแมบาน

แบบฟอรมที่ 1
แบบฟอรม การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง : ความถูกตองของฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผลกระทบ
- ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักหอสมุด ดานบุคลากร นอย
- ภาพลักษณของสํานักหอสมุดไมดี สงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักหอสมุดใน
ภาพรวมไมดี
- ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี

แบบฟอรมที่ 2
แบบฟอรมประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ปจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
กิจกรรม/กระบวนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอมูล/ฐานขอมูล
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักหอสมุดนอย
- ไมเปนปจจุบัน
2. ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการไมดี
- ขอมูลไมถูกตอง
- เขาถึงไดยาก
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ จากต่ําไปสูงคือ 1 ถึง 5
1 = รุนแรงนอยที่สุด/โอกาสเกิดนอยที่สุด
2 = รุนแรงนอย/โอกาสเกิดนอย
3 = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
4 = รุนแรง/โอกาสเกิดมาก
5 = รุนแรงมากที่สุด/โอกาสที่เกิดมากที่สุด

โอกาส
3

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
5

สูงมาก

แบบฟอรมที่ 3
แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/กระบวนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปจจัยเสี่ยง : ความถูกตองของฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
5

XXXXXXXXX -------------- *************** *************** ***************

4

XXXXXXXXX -------------- -------------- *************** ***************

3

OOOOOOO XXXXXXXXX -------------- -------------- ***************

2

OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX -------------- --------------

1

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)
*************** พื้นที่ความเสี่ยงสูงมาก ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดการแกไขทันที
-------------- พื้นที่ความเสี่ยงสูง ระดับนี้ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
XXXXXXXXX พื้นทีค่ วามเสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
OOOOOOO พื้นที่ความเสี่ยงต่ํา ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

แบบฟอรมที่ 5
แบบฟอรมสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
วิธีจัดการ
รายละเอียดการจัดการ
ความเสี่ยง
กิจกรรม/กระบวนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความถูกตองของฐานขอมูลทรัพยากร
หลีกเลี่ยง 1. ไมสามารถยกเลิกกิจกรรม/กระบวนงานนี้ได
สารสนเทศ
ยอมรับ 1. ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากมีผลเสีย
มาก
ควบคุม 1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ตั้งแตหมวด 000-900
โดยมีการตรวจสอบสอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพความครบถวนของ
เขตขอมูลรวมถึงการ Merge Record ที่ซ้ําซอน
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง
ปจจัยเสี่ยง

ถายโอน 1. ไมสามารถถายโอนใหผูอื่นได

ตนทุน

ผลประโยชน

บุคลากร - ดําเนินการตรวจสอบขอมูล
งบประมาณ ตั้งแตหมวด 000-900
เวลา - ขอมูล/ฐานขอมูล ที่ถูกตอง

ทางเลือกที่
เหมาะสม

3

แผนการบริหารความเสี่ยงดานบริการสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
บันทึกการจัดการความเสี่ยงดานบริการสารสนเทศ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 แผนการจัดการความเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น/
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
หรืออาจเกิดขึ้น
กิจกรรม/กระบวนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความถูกตองของฐานขอมูล 1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ตั้งแตหมวด 000-900
ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีการตรวจสอบสอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพความครบถวนของ
เขตขอมูลรวมถึงการ Merge Record ที่ซ้ําซอน
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

กําหนดการดําเนินการ

1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ตั้งแตหมวด 000-900
โดยมีการตรวจสอบสอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพความครบถวนของ
เขตขอมูลรวมถึงการ Merge Record ที่ซ้ําซอน
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง

ปการศึกษา 2553
(1 มิ.ย.53-31 พ.ค. 54)
ตลอดป

แบบ ปย.3
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(5)

(6)

ดานการปฏิบัติ

ความถูกตองของ

งาน

ฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)

1 มิถุนายน 2553 - มีการตรวจสอบความถูกตองของการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ถึง

- มีการนําระบบ Running Number มาชวยในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

31 พฤษภาคม2554 บนชั้น
- มีการศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูลบรรณานุกรม
กับวัสดุสารสนเทศ เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข
-มีการตรวจสอบความถูกตองของตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศกอนออกให
บริการทุกครั้ง

31 พฤษภาคม2554
กลุมภารกิจ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(5)

(6)

ดานยุทธศาสตร

จิตบริการของผูให
บริการ

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)

1 ตุลาคม 2552 - มีชองทางรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ถึง

- มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน

30 กันยายน 2553 - สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคา
- ปลูกฝง/สรางความตระหนักแกบุคลากรใหเห็นความสําคัญของผูใชบริการ
โดยการประชุมบุคลากร การใหความรู การศึกษาดูงานจากที่อื่น การนําระบบ
KM มาใชในการขับเคลื่อน
- มระบบแรงจู
มีระบบแรงจูงใจ
- มีกิจกรรมรวมลงคะแนนขวัญใจผูใชบริการ
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอผูใหบริการ
- มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง
- สรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอผูใหบริการ เพื่อใหได
ขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที
- นําเกณฑการพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(TQA-Thailand Quality Award) สวนที่เปนโอกาสในการปรับปรุง (OFI –
Opportunity For Improvement) หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา/ผูใชบริการมา

31 พฤษภาคม2554
สํานักหอสมุด

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(5)

(6)

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)
จัดทําแผนพัฒนา

การใหบริการ

บรรยากาศ/สภาพ

สารสนเทศ

แวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู

1 มิถุนายน 2553 1. ตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอ
ถึง

การเรียนรู

31 พฤษภาคม2554 2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อ
ตอการเรียนรู
3. ปรับปรุงภูมิทัศนของสํานักหอสมุด บางสวน คืออาคาร ชั้น 1 และชั้น 2
4. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด
5. นําผลการประเมินมาปรับแผนการดําเนินงานและปรับภูมิทัศนของ
สํานักหอสมุดในระยะที่ 2
6. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความสะอาด ในการกําหนดมาตรฐานการทํา
ทําความสะอาด
7. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติงาน
8. ควบคุม ดูแลการทําความสะอาดของแมบานอยางสม่ําเสมอ

31 พฤษภาคม2554
สํานักหอสมุด

แบบ ปม.
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

ดานการปฏิบัติ ความถูกตองของ
งาน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

1. ความพึงพอใจของ

O

สูง

(6)
1. การตรวจสอบความถูกตองของการ

ไมเพียงพอ การขอมูล/ฐานขอมูล 1. ตรวจสอบความถูกตองของการจัด

ฐานขอมูลทรัพยากร ผูใชบริการที่มีตอ

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

(ขอมูลไมถูกตอง)

เรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

สารสนเทศ

สํานักหอสมุดต่ํา

2. การนําระบบ Running Number มา

2.การศึกษาสาเหตุและลักษณะ

2. ประสิทธิภาพและ

ชวยในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

ความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูล

คุณภาพในการให

บนชั้น

บรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศ

บริการไมดี

3. ตรวจสอบฐานขอมูลและตรวจสอบ

เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข

3. ผูใชบริการหา

ตัวเลมกอนออกใหบริการ

3.การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลม

ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศกอนออกใหบริการ

ที่ตองการไมได/ไมพบ

ทุกครั้ง

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)

4.กําหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทํางาน
ที่มีผูเกี่ยวของ/หมุนเวียนการปฏิบัติ
จากหลายฝายเพื่อปองกันไมให
เกิดสิ่งบกพรอง Prevent Defects)
ความผิดพลาดของการใหบริการ
การทํางานซ้ํา (Rework) เชน การ
ทํา BookDrop
B kD และการรับคืน
หนังสือ เปนตน
ดานทรัพยากร

บรรยากาศ/สภาพ

1. ความพึงพอใจของ

O

สูง

1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุง

ไมเพียงพอ สภาพแวดลอม

1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการ

แวดลอมที่เอื้อตอการ ผูใชบริการที่มีตอ

สํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอ

- ไมมีบรรยากาศเอื้อ ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมี

เรียนรู

สํานักหอสมุดต่ํา

การเรียนรู

ตอการเรียนรู

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

2. ประสิทธิภาพและ

2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการ

- ไมสะอาด

2.ออกแบบและจัดทําแผนผังการ

คุณภาพในการให

ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศ

ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมี

บริการไมดี

เอื้อตอการเรียนรู

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

3.ผูใชเขาใชหองสมุด

3. ควบคุม ดูแลการทําความสะอาด

3.แบงโซนและปรับปรุงภูมิทัศนบาง

นอย

ของแมบานอยางสม่ําเสมอ

สวนของสํานักหอสมุด

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)
4.ประสานกับบริษัทรับเหมาทํา

4.สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ความสะอาด ในกําหนดมาตรฐาน

ที่มีตอการปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด

การทําความสะอาด

5.ประเมินความพึงพอใจและนําผลมา

5.จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบ

ปรับแผนการดําเนินงานและปรับ

ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง

ภูมิทัศนของสํานักหอสมุดตอไป

แนวทางในการปฏิบัติงาน

6.ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความ
สะอาดในการกําหนดมาตรฐานการทํา
ความสะอาด
7.จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบ
ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงาน
8.ควบคุม ดูแลการทําความสะอาด
ของแมบาน

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

ดานยุทธศาสตร จิตบริการของผูให
บริการ

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

1. ความพึงพอใจของ

O

สูง

(6)
1.มีชองทางรับขอรองเรียนและขอ

ไมเพียงพอ 1. บุคลากรบางสวน

1.จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก ให

ผูใชบริการที่มีตอการ

เสนอแนะ

ไมมีความตระหนัก

ความรู

ใหบริการของสํานัก-

2. มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน

และเห็นความสําคัญ 2. มีระบบแรงจูงใจ

หอสมุดต่ํา

3.สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคา

ของผูใชบริการ

3. สรางบรรยากาศในการทํางานให

2. มีปริมาณคํา

4.ปลูกฝง/สรางความตระหนักแก

2. ภาพลักษณของ

บุคลากรทํางานอยางมีความสุข

รองเรียนดานบุคลากร

บุคลากรใหเห็นความสําคัญของผูใช

สํานักหอสมุดยังขาด 4. นําระบบ KM มาชวยขับเคลื่อน

จํานวนมาก

บริการโดยการประชมบคลากร
ารโดยการประชุมบุคลากร การให

การใหบริการทีเ่ ปน

55. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ

3. กระทบตอ

ความรู การศึกษาดูงานจากที่อื่น

เลิศ

ของผูใชบริการตอผูใหบริการ เพื่อให

ภาพลักษณองคกร

5. มีระบบแรงจูงใจ

ไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที

6.มีกิจกรรมรวมลงคะแนนขวัญใจผูใช

6. นําเกณฑการพัฒนาองคกรตาม

บริการ

แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

7.มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ

(TQA-Thailand Quality Award) สวนที่

ผูใชบริการตอผูใหบริการ

เปนโอกาสในการปรับปรุง (OFI –

8.มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและ

Opportunity For Improvement) หมวด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง

ที่ 3 การมุงเนนลูกคา/ผูใชบริการมาจัด
ทําแผนพัฒนา

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)
9.สรางบรรยากาศในการทํางานให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุข

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
31 พฤษภาคม 2554

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน

จุดออนของการ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของงานที่ประเมินและ

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

วัตถุประสงคของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(3)

ดานการปฏิบัติงาน

ความถูกตองของฐาน

1 มิถุนายน 2553

ขขอมู
อมูลทรพยากร
ทรัพยากร

ถึถงง

สารสนเทศ

31 พฤษภาคม 2554

การปรับปรุง/แผนกิจกรรม

(4)
- มีการ inventory หนังสือภาษาไทย
และภาษาต
และภาษาตางประเทศ
างประเทศ
- ศึกษาสาเหตุและลักษณะความ
คลาดเคลื่อนของฐานขอมูล
บรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศ
เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

และอุปสรรค

(5)

(6)

(7)

31 พฤษภาคม 2554

0

- รายงานผลการ Inventory

กลุม ภารกจบรการและ
ภารกิจบริการและ

หนั
หนงสอภาษาไทยและภาษาตาง
งสือภาษาไทยและภาษาตาง

สงเสริมการรูสารสนเทศ

ประเทศ

30 กันยายน 2554
นางวิมล ถิรสัตยวงศ
กลุมภารกิจพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

- รายงานผลการศึกษาสาเหตุและ
ลักษณะความคลาดเคลื่อนของ
ฐานขอมูลบรรณานุกรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน

จุดออนของการ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของงานที่ประเมินและ

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

วัตถุประสงคของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(3)

ดานยุทธศาสตร

จิตบริการของผูให

1 มิถุนายน 2553

บริการ

ถึง

การปรับปรุง/แผนกิจกรรม

(4)
- มีชองทางรับขอรองเรียนและขอ
เสนอแนะ

31 พฤษภาคม 2554 - มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน
- ปลูกฝง/สรางความตระหนักแก

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

และอุปสรรค

(5)

(6)

(7)

1 มิถุนายน 2553

H

ถึง
31 พฤษภาคม 2554
สํานักหอสมุด

- มีระบบจัดการกับขอรองเรียน
complaints) เพื่อใชในการปรับปรุง
ทั่วทั้งองคกร
- ศึกษาดูงานหองสมุด : การบริหาร

บุคลากรใหเห็นความสําคัญของผูใช

จัดการและการใหบริการหองสมุด

บริการโดยการประชุมบุคลากร การให

ในชวงวันที่ 14-23 ตุลาคม 2553

ความร การศึกษาดงานจากที
ความรู
ษาดูงานจากทีอ่ ืน่

ณ สํานักหอสมุ
หอสมดด มหาวิทยาลัย

- มีระบบแรงจูงใจ (โครงการคนดีติดดาว

เชียงใหม และสํานักหอสมุด

ชาวหองสมุด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

- มีกิจกรรมรวมลงคะแนนขวัญใจผูใช

เกลาธนบุรี

บริการ

- มีการดําเนินการโครงการคนดี

- มีระบบการประเมินความพึงพอใจ

ติดดาวชาวหองสมุด เพื่อเปนการ

ความไมพึงพอใจ ของผูใชบริการตอผูให

สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร

บริการ

ตระหนักและเห็นคุณคาของการทํา

- สรางบรรยากาศในการทํางานให

ความดี/การเปนคนดี และเพื่อสราง

บุคลากรทํางานอยางมีความสุข

ขวัญ กําลังใจและ ยกยองบุคลากร

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน

จุดออนของการ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของงานที่ประเมินและ

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

วัตถุประสงคของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

การปรับปรุง/แผนกิจกรรม

(3)

(4)

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

และอุปสรรค

(5)

(6)

(7)
สํานักหอสมุดที่กระทําความดี/เปน
แบบอยางที่ดี
- กลุมภารกิจบริการและสงเสริม
การรูสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรม
รวมลงคะแนนขวัญใจผูใชบริการ

ดานทรัพยากร

บรรยากาศ/สภาพแวด-

1 มิถุนายน 2553

- จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุง

1 มิถุนายน 2553

ลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ถึง

สํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ

ถึง

สํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อ

31 พฤษภาคม 2556

ตอการเรียนรู ไดดําเนินการออก

31 พฤษภาคม 2554 เรียนรู

0

- คณะทํางานโครงการปรับปรุง

- ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ของสํานัก-

แบบและปรับปรุงพื้นที่บางสวน

หอสมุดบางสวน เพื่อใหมีบรรยากาศ

- สํานักหอสมุดไดขออนุมัติเงิน

ตอการเรียนรู

รายไดสะสม จํานวน 400,000 บาท

- สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 2 และ

ที่มีตอการปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด

ชั้น 4

- นําผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับแผนการดําเนินงานในการปรับ

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน

จุดออนของการ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของงานที่ประเมินและ

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

วัตถุประสงคของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

(3)

การปรับปรุง/แผนกิจกรรม

(4)

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

และอุปสรรค

(5)

(6)

(7)

ปรุงภูมิทัศน เพื่อใหสํานักหอสมุดมี
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
- เสนอโครงการหองสมุดมีชีวิต: บริบท
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ทั้งในสวนคาออกแบบและ
คาปรับปรุ
ปรงภมิ
งภูมิทัศน
* สถานะการดําเนินการ :
H = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
/

= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด

X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
31 พฤษภาคม 2554

ภาคผนวก

ก. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในปที่ผานมา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักหอสมุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันทีประเมิน 16 กันยายน 2553

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชือหน่ วยงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที

16 กันยายน 2553

สถานที

ณ ห้ องประชุม ชัน 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

………………………………… ผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์อิมจิต เลิศพงษ์ สมบัต)ิ

………………….…..………… ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู อินทระสังขา)

………………….…..………… กรรมการ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)

………………….…..………… กรรมการ
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

………………….…..………… เลขานุการ
(นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ)

คํานํา
การประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที 16 กันยายน
2553 เป็ นการประเมิน ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ รวม 20 ตัวชีวัด และประเมิน
ตนเองตามยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด จํานวน 9 ตัวชีวัด รวมทังหมด 29 ตัวชีวัด
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ มีการประชุมชีแจงแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายให้ แก่
ผู้บริ หารและบุคลากรของสํานักหอสมุด ผู้บริ หารสํานักหอสมุดได้ ชีแจงนโยบายและผลการดําเนินงาน ให้
คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ หลังจากนัน คณะกรรมการประเมินฯ ได้ ทําการประเมินคุณภาพของ
สํานักหอสมุดโดยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทีเกียวข้ อง การสัมภาษณ์ บุคลากรภายนอกและภายใน
ของสํานักหอสมุด เพือนํามาเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลร่ วมกับรายงานประเมิน
ตนเองของสํานักหอสมุด และได้ นําเสนอสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสํานักหอสมุดด้ วยวาจา
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในลําดับถัดไป
รายงานฉบับนีเป็ นรายงานผลจากการประเมินคุณภาพภายในทีได้ ดําเนินการของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุณ ภาพภายในตามความเป็ นจริ ง ในรู ป แบบของกัล ยาณมิ ต ร เพื อเป็ นการยื น ยัน ผลของ
การประเมินตนเองของสํานักหอสมุดคณะกรรมการประเมินฯ เชือมันว่าผลการประเมินในครังนีจะเป็ น
ประโยชน์ ในการปรับปรุ งผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด ทังนี เพือให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ และพันธกิจที
สํานักหอสมุดได้ กําหนดไว้ ในการนีทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต้ องขอขอบคุณ ผู้บริ หาร
และบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกท่านทีให้ ความร่วมมือในการประเมินอย่างดียิง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู อินทระสังขา)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สารบัญ
บทสรุป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลพืนฐาน
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินรายยุทธศาสตร์
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม

1
2 - 12
13
13
14
15 - 20
21

ภาคผนวก
- สรุปผลการสัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย

23 - 24

บทสรุ ป (Executive Summary)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มี พันธกิ จหลักที สําคัญคือ การแสวงหา การพัฒนาระบบ
การเผยแพร่ และการบริ การสารสนเทศทุกประเภท ทังทีเป็ นสือสิงพิมพ์ สือโสตทัศน์และสืออิเล็กทรอนิกส์
เพือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทัง 4 ด้ าน คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี สํานักหอสมุดยังต้ องให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
(User Education) ให้ มีทกั ษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีการพัฒนา
เครื อข่ายห้ องสมุดและเครื อข่ายสารสนเทศเพือให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า รวมทังการพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การเพื อสนั บ สนุ น ภารกิ จ หลัก และพั ฒ นาสํ า นั ก หอสมุ ด สู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
สํานักหอสมุดได้ ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ได้ พยายามผลักดันให้ ระบบประกันคุณภาพเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบตั ิงาน โดยได้ ดําเนินการมาอย่าง
ต่อ เนื อง อัน จะนํ า ไปสู่ก ารพัฒ นามาตรฐานคุณ ภาพทัวทังองค์ ก ร เพื อให้ บรรลุวิ สัย ทัศ น์ ที ระบุไ ว้ ว่า
“สํานั กหอสมุดจะเป็ นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ เพือสนั บสนุ นพันธกิจของมหาวิทยาลั ยทักษิณ ด้ วย
ความมุ่งมั นทีจะให้ บริ การทีเป็ นเลิศและก้ าวสู่ การเป็ นองค์ กรบริ การสารสนเทศทีมีมาตรฐาน
คุณภาพ” ต่อไป
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี เป็ นการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 สิงหาคม 2553) ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 2 ยุทธศาสตร์ จํานวน
20 ตัวชีวัด ตัวชีวัดตามยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด จํานวน 9 ตัวชีวัด รวมทังหมด 29 ตัวชีวัด

ข้ อมูลพืนฐานของหน่ วยงาน
ชือ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทีตังสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปช้ าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7444-3905
0-7431-3173 ต่อ 5111
โทรสาร
0-7444-3905
เว็บไซต์
http://www.lib.tsu.ac.th
ทีตังสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมูท่ ี 2 ตําบลบ้ านพร้ าว อําเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์
0-7460-9699
0-7460-9600 ต่อ 1104, 1200
โทรสาร
0-7460-9699
เว็บไซต์
http://www.lib.pt.tsu.ac.th
ประวัตคิ วามเป็ นมา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ เริ มมีมาพร้ อมกับการจัดตังวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
ตามการขยายงานออกสู่สว่ นภูมิภาคของวิทยาลัยการศึกษา เมือวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ในครังแรกได้
จัดสร้ างอาคารขึนหนึงหลังเป็ นอาคาร 2 ชัน มีพืนทีบริ การประมาณ 1,080 ตารางเมตร ใช้ ชือว่า “ห้ องสมุด
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา” เริ มเปิ ดให้ บริ การในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2512 ต่อมาเมือวันที 29
มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ ยกฐานะขึนเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา
ห้ องสมุด วิ ท ยาลัย วิ ช าการศึ ก ษาสงขลาจึ ง เปลี ยนชื อเป็ น “สํ า นัก หอสมุด กลาง” ในปี พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา ได้ มีการขยายงานไปยังพืนทีจังหวัดพัทลุง และได้ เปลียนชือเป็ น
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ ภาคใต้ ในเวลาต่อมา สําหรับอาคารสํานักหอสมุดกลางในขณะนันได้ ทรุ ด
โทรมลงมาก ประกอบกับทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้ บริ การมีจํานวนเพิมมากขึน มหาวิทยาลัยจึงได้
สร้ างอาคารใหม่ เป็ นอาคาร 5 ชัน มีเนือทีประมาณ 9,660 ตารางเมตร มีทีนังอ่านประมาณ 1,200 ทีนัง
เปิ ดให้ บริ การเมือวันที 3 มกราคม พ.ศ. 2538 และเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยได้ เปลียน
ชื ออีกครั งหนึงเป็ นมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ. 2539 สํานัก
หอสมุดกลางจึงได้ เปลียนชือเป็ น “สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” จนถึงปั จจุบนั

ตามคําสังมหาวิทยาลัยทักษิณ ที 0339/2553 เรื อง ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงาน/
หน่ว ยงานภายในส่ว นงาน ลงวัน ที 5 มี น าคม 2553 นัน ทํ า ให้ มี ผ้ ูปฏิบัติง าน จํ า นวน 14 คน ที สัง กัด
โครงการจัดตังสํานักวิทยบริการ (ฝ่ ายห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ย้ ายมาสังกัดสํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง
ปั จจุบนั สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีพืนทีทําการทังวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
สํา นัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ มี ภ ารกิ จ สํ า คัญ คือ การแสวงหา การพัฒ นาระบบ การ
เผยแพร่ และการบริ การสารสนเทศทุกประเภท ทังทีเป็ นสือสิงพิมพ์ สือโสตทัศน์และสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทัง 4 ด้ าน คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทังการให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ (User Education) ให้ มีทกั ษะ
สารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self Directed
Learning) และการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนมีหน้ าทีในการพัฒนาเครื อข่าย
ห้ องสมุดและเครื อข่ายสารสนเทศเพือให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
ปรัชญา
แหล่งความรู้ สูป่ ั ญญา พัฒนาสังคม สร้ างสมคุณธรรม เลิศลําบริ การ
ปณิธาน
สํ า นัก หอสมุด มุ่ง สู่ค วามเป็ นเลิ ศ ในการบริ ก ารสารสนเทศด้ ว ยจิ ต สํ า นึก ที ดี แ ละเทคโนโลยี ที
เหมาะสม
ค่ านิยม
บริ การด้ วยจิต
สามัคคีสมั พันธ์

หมันคิดสร้ างสรรค์
เชือมันในองค์กร

วิสัยทัศน์
สํานักหอสมุดจะเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้เพือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ด้ วย
ความมุง่ มันทีจะให้ บริ การทีเป็ นเลิศ และก้ าวสูก่ ารเป็ นองค์กรบริการสารสนเทศทีมีมาตรฐานคุณภาพ

พันธกิจ
1. แสวงหา พัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ สอดคล้ อง
กับหลักสูตรการเรี ยน การสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาระบบการให้ บริ การสารสนเทศทีตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ เพือสนับสนุนการเป็ น
มหาวิทยาลัยทีเน้ นการผลิตบัณฑิตและมุ่งสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั (Research University) และการ
เป็ น e-University ในอนาคตผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการสือสาร
ทีเหมาะสม
3. ให้ การศึกษากับผู้ใช้ บริ การ (User Education) ให้ มีทกั ษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
(Life Long Learning) ให้ แก่นิสติ
4. พัฒนาเครื อข่ายห้ องสมุดและเครื อข่ายสารสนเทศเพือให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพือสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนาสํานักหอสมุดสูอ่ งค์กร แห่งการ
เรี ยนรู้ รวมทังพัฒนาระบบการสือสารภายในองค์การเพือสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมและพัฒนา กลยุทธ์ การ
ประชาสัมพันธ์เพือส่งเสริมการใช้ บริการของสํานักหอสมุด
วัตถุประสงค์
1. เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การสารสนเทศ สือการเรี ยนรู้ ทกุ รูปแบบ อันจะส่งเสริ มและสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้ านการเรี ยนการสอน การวิจัย การบริ การวิชาการและการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2. เป็ นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์ความรู้เกียวกับท้ องถิน ภาคใต้
โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ซงได้
ึ จากการศึกษาวิจยั เพือต่อยอดองค์ความรู้และเสริ มสร้ างความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ
3. เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ด้วยตนเองแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทัวไป ทีสามารถ
สืบค้ นข้ อมูลได้ อย่างกว้ างขวางไร้ ขอบเขตโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทันสมัยเชือมโยงเป็ น
เครื อข่าย สามารถสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบ E-learning และร่วมสร้ างประเพณีใฝ่ รู้ (Tradition of
Learning) ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในเรื องความเป็ นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาไปสูส่ ากล
5. เป็ นศูนย์กลางการศึกษาเพือการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพือส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนภาคใต้

6. เป็ นศูนย์ ประสานงานบริ การสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ
ต่างประเทศ

ทังหน่วยงานภายในและ

ภารกิจทีรับผิดชอบ
การบริ หารงานของสํานักหอสมุด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 2 วิทยาเขต 3 กลุม่ ภารกิจ คือ
วิทยาเขตสงขลา
1. กลุม่ ภารกิจบริหารทัวไป
2. กลุม่ ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. กลุม่ ภารกิจบริการและส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ
วิทยาเขตพัทลุง
1. กลุม่ ภารกิจบริ หารทัวไป
2. กลุม่ ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. กลุม่ ภารกิจบริ การและส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ
บุคลากร สํานักหอสมุดดําเนินการบริหารและจัดการโดยมีบคุ ลากรทังสิน 41 คน ดังนี (ข้ อมูล
ณ วันที 31 สิงหาคม 2553)
วิทยาเขตสงขลา
27
คน
วิทยาเขตพัทลุง
14
คน
จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้ างประจํา
ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ )
ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
อัตราจ้ างเหมาบริการ (เงินรายได้ )

รวม

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง

10

-

10

11

1

-

2

1

-

2

4

-

27

14

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
วิทยาเขตสงขลา
ตําแหน่ ง
บรรณารักษ์
นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์ )
ผู้ปฏิบตั ิงานห้ องสมุด
พนักงานปฏิบตั ิการ
นักวิชาการโสตฯ ชํานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ )
เจ้ าหน้ าทีบริหารงาน
พนักงานเย็บและเข้ าเล่ม
ผู้ปฏิบตั ิงานบริ การ

รวม

วิทยาเขตพัทลุง
วุฒกิ ารศึกษา

ตํากว่ า
ปริญญา
ตรี
2

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

1
1
3
1
1
1
2
1
5

2
3
1
1
1
1
-

ตํากว่ า
ปริญญา
ตรี
3

2

16

9

3

งบประมาณ สํานักหอสมุดได้ รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี
วิทยาเขต
แผ่ นดิน
รายได้
สงขลา
2,842,600.00
3,876,300.00
พัทลุง
2,298,386.75
1,580,435.86
รวม
5,456,735.86
5,140,986.75

ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
7
2
-

1
1
-

9

2

รวม
6,718,900.00
3,878,822.61
10,597,722.61

รวมงบประมาณทีได้ รับจัดสรรทังสิน จํานวน 10,597,722.61.- บาท ซึงสํานักหอสมุดได้ จดั สรร
ตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดในตารางต่อไปนี

หมวดรายจ่ าย
งบประมาณแผ่ นดิน
ค่าจ้ างชัวคราว
ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
เงินอุดหนุน
งบประมาณเงินรายได้
ค่าจ้ างชัวคราว
ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้ าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอืน

งบประมาณทีได้ รับจัดสรร
วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง
จํานวน (บาท) ร้ อยละ จํานวน (บาท) ร้ อยละ
2,802,600
40,000

98.59
1.41

80,388
2,217,998.75
-

3.50
96.50
-

268,224
1,944,986
62,000
909,390
30,000
661,700

6.92
50.18
1.60
23.46
0.77
17.07

33,528.00
1,439,187
28,654
16,558
62,508.86

2.12
91.06
1.81
1.05
3.96

ทรัพยากรสารสนเทศ
ทรั พยากรสารสนเทศ
สือสิงพิมพ์
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
สือโสตทัศน์
CD, DVD, CD-ROM
วีดทิ ศั น์
แถบเสียง
สืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้ อมูลออนไลน์
E-Theses
E-Book
E-Journal
เวลาทําการ
เปิ ดภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ภาคเรี ยนฤดูร้อน
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ปิ ดภาคเรี ยน
จันทร์ – ศุกร์

หน่ วยนับ วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง
เล่ม
เล่ม
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

190,920
41,101
917
137
18
2

27,858
3,546
134
21
9
1

เล่ม
เล่ม
รายการ

13,891
3,567
2,484

6,559
4,420
15

ฐานข้ อมูล
รายการ
รายการ
รายการ

เวลา 08.30 - 20.30 น.
เวลา 09.00 - 20.00 น.
เวลา 09.00 - 17.00 น.
เวลา 08.30 - 18.30 น.
เวลา 09.00 - 17.00 น.
เวลา 09.00 - 17.00 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.

37
239,076
14, 342
16,180

อนึง ฐานข้ อมูลทุกประเภทผู้ใช้ จากทัง 2 วิทยาเขตสามารถสืบค้ นได้ ตลอด 24 ชัวโมง และเพือ
อํ า นวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ ก าร สํา นัก หอสมุดได้ จัดทํ า คู่มื อ การสื บค้ น ฐานข้ อมูลออนไลน์ ผ่า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีผู้ใช้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ที
สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา URL:http://www.lib.tsu.ac.th
สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง URL:http://www.lib.pt.tsu.ac.th
การยืมและการปรับ
ทรัพยากรสารสนเทศทีให้ ยืมออกนอกห้ องสมุดได้ มีระเบียบในการยืมและการปรับ ดังนี
วัสดุ
หนังสือ

หนังสืออ้ างอิง
หนังสือสํารอง
โสตทัศนวัสดุ
ปริ ญญานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

วารสารฉบับล่วงเวลา

สมาชิก
อาจารย์
นิสติ ปริญญาตรี
นิสติ ปริญญาโท
บุคลากร
บุคคลภายนอก
อาจารย์
นิสติ
สมาชิกทุกประเภท
อาจารย์
ข้ าราชการ/พนักงาน
นิสติ ปริญญาตรี
นิสติ ปริญญาโท
อาจารย์
ข้ าราชการ/พนักงาน

นิสติ

จํานวน
เล่ม

อัตราค่าปรับ
บาท/เล่ม

20

ระยะเวลา
วัน/ชัวโมง
1 เทอม

7

7

5

10

14

5

7

7

5

3

7

5

3

3

5

1

1

5

5 ชิน

7

5/ชิน

3

7

5

3

7

5

1

7

5

3

7

5

3

3

5

3

3

5

1

1

5

5

การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ผู้ใช้ บริการสามารถ
ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดได้ ทงั 2 วิทยาเขต โดยมีสทิ ธิการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทรวมกันไม่เกินตามกําหนด ดังตาราง
สิทธิการยืม-คืนของวิทยาเขตพัทลุง
ประเภทสมาชิก

ID CARD

สิทธิการยืม-คืนของวิทยาเขตสงขลา

ILL CARD

ID CARD

ILL CARD

จํานวน

เวลา

จํานวน

เวลา

จํานวน

เวลา

จํานวน

เวลา

7

7

-

-

3

7

3

15

3

7

3

15

7

7

-

-

10

14

-

-

3

14

3

15

3

14

3

15

10

14

-

-

20

1 ภาค

-

-

5

1 ภาค

3

15

อาจารย์ สงขลา

5

เรี ยน
1 ภาค
เรี ยน

3

15

20

เรี ยน
1 ภาค
เรี ยน

-

-

บุคลากร พัทลุง
บุคลากร สงขลา

7

7

-

-

3

7

3

15

3

7

3

15

7

7

-

-

ปริ ญญาตรี พัทลุง
ปริ ญญาตรี สงขลา
ปริ ญญาโท พัทลุง
ปริ ญญาโท สงขลา
อาจารย์ พัทลุง

พืนทีใช้ สอย
สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา เป็ นอาคาร 5 ชัน มีพืนทีบริการ 9,660 ตารางเมตร
แบ่งพืนทีการใช้ งานดังนี
ชัน 1 กลุม่ ภารกิจบริ หารทัวไป
งานระบบคอมพิวเตอร์
งานบริ การวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปั จจุบนั
งานบริ การยืม-คืนสิงพิมพ์
งานบริ การตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า
งานบริ การหนังสืออ้ างอิง
งานบริ การถ่ายสําเนาเอกสาร
ชัน 2 งานบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาและฉบับเย็บเล่ม
งานบริ การยืม-คืน วารสารฉบับล่วงเวลาและวารสารวิชาการฉบับปั จจุบนั
งานซ่อมบํารุงสิงพิมพ์
มุม SET CORNER
ห้ องหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน
ชัน 3 กลุม่ ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนังสือทัวไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือหลักสูตรและแบบเรี ยน
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ชัน 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศิลปกรรม
งานบริ การสือโสตทัศน์
ห้ องบริ การสารสนเทศผ่านดาวเทียม
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ห้ องข้ อมูลท้ องถินภาคใต้
ห้ องฉายภาพยนตร์
ห้ องหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชัน 5 ห้ องวิทยานิพนธ์
ห้ องหนังสือนวนิยายและเรื องสัน
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง เป็ นอาคาร 4 ชัน ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริการเฉพาะชัน 1-3 มี พืนทีบริ การ
4,800 ตารางเมตร แบ่งพืนทีการใช้ งานดังนี
ชันที 1 กลุม่ ภารกิจบริหารทัวไป
บริ การตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า
บริการยืมและคืนหนังสือ
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด
บริการทําบัตรและต่ออายุบตั รสมาชิกของสํานักหอสมุด
บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์ ฉบับปั จจุบนั และฉบับล่วงเวลาโถงจัดนิทรรศการ
บริการจุลสาร
บริ การพิมพ์ผลข้ อมูล
บริ การถ่ายสําเนาเอกสาร
ชันที 2 พืนทีอ่านหนังสือ
บริ การสือโสตทัศนวัสดุ
บริ การชุดศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บริการหนังสือนวนิยาย เรื องสัน เยาวชน
บริ การเครื องคอมพิวเตอร์ เพือสืบค้ นอินเทอร์ เน็ต
ชันที 3 พืนทีอ่านหนังสือ
หนังสือทัวไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั
สิงพิมพ์รัฐบาล
หนังสืออ้ างอิง
บริการเครื องคอมพิวเตอร์ เพือสืบค้ นอินเทอร์ เน็ต
ชันที 4 ยังไม่เปิ ดให้ บริการ

วัตถุประสงค์ การประเมินคุณภาพภายใน
1) ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักหอสมุดตามระบบและกลไกที สํานักหอสมุด
กําหนดขึน ทังนีโดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดในทุกยุทธศาสตร์ การพัฒนาว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์และได้ มาตรฐานทีกําหนดไว้
2) ให้ สํานักหอสมุดทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเ่ กณฑ์และมาตรฐานทีตังไว้
3) ให้ สํานักหอสมุดทราบจุดแข็ง จุดทีควรปรับปรุง ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะใน การพัฒนาการ
ดําเนินงานเพือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดทีควรปรับปรุงของสํานักหอสมุด เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
เวลา
08:45-09:15 น.
09:15-10:35 น.
10:35-11:35 น.
11:35-12:10 น.
12:10-13:00 น.
13:00-15:00 น.
15:00-15:30 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
พบผู้บริหารและบุคลากร
การสัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย (เช่น บุคลากร นิสติ และผู้ใช้ บริการ)
ศึกษาเอกสาร
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาเอกสาร (ต่อ)
รายงานผลการประเมินด้ วยวาจา

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 3 การให้ บริ การวิชาการเพือพัฒนาทุน
ทางสังคมแก้ ปัญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที 6 บริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ค่ าเฉลีย
ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
1. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้ านงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
9.1 ความเป็ นเลิศด้ านการพัฒนาระบบและบริการ
สารสนเทศ
9.2 การให้ ความสําคัญกับผู้ใช้ บริการ (Customer
Oriented)/การมุง่ เน้ นผู้ใช้ บริ การ
ค่ าเฉลีย

ค่ าเฉลียรวม

ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
ของคณะกรรมการ
คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน
4.50
(18/4)
4.75
(76/16)
4.70
(94/20)
5.00
(15/3)
4.00
(8/2)
4.50
(9/2)
5.00
(10/2)
4.67
(42/9)

ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.50
(18/4)
4.65
(79/17)
4.62
(97/21)
5.00
(15/3)
4.00
(8/2)
4.50
(9/2)
5.00
(10/2)
4.67
(42/9)

ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.69
4.63
ดีมาก
ดีมาก
(136/29)
(139/30)

สรุ ปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์
สรุ ปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 3 การให้ บริ การวิชาการเพือพัฒนาทุนทางสั งคมแก้ ปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จุดแข็ง
1. สามารถเป็ นทีพึงทางวิชาการให้ กบั บุคลากรและนิสติ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. มีโครงการบริ หารจัดการใหม่ ๆ เกิดขึนให้ บริ การทังบุคลากร นิสติ และชุมชน
3. มีสถานทีทีดึงดูด มีบรรยากาศให้ มาใช้ บริการค้ นคว้ าข้ อมูล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาความเป็ นบรรณารักษ์ มืออาชีพ
2. มีหน่วยงานวิจยั และพัฒนาทีสามารถสร้ างองค์ความรู้
3. พัฒนารู ปแบบของห้ องต่าง ๆ โดยใช้ สีหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ทีมีความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะจุด
แต่ละโซน/ ชัน
จุดทีควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ มีการวิจยั สถาบันอย่างต่อเนืองและสร้ างทีมวิจยั (อาจมีกลุม่ งานย่อยด้ าน R&D)
2. สร้ างวิทยากรทีให้ บริการวิชาการจากคนในสํานักหอสมุดหรื อภายในมหาวิทยาลัย
3. ขยายเป็ นหน่วยงานรับฝึ กงานของนิสติ / นักศึกษา สาขาทีเกียวข้ องกับห้ องสมุด
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. จัดงบประมาณเสริ มจากเงินรายได้ เพือทําการวิจยั สถาบัน
2. ควรจัดตังกองทุนพัฒนาส่วนงานเพือนํารายได้ มาพัฒนางานด้ านอืน ๆ
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ ที 6 บริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุดแข็ง
1. มีผ้ บู ริหารทีมีวิสยั ทัศน์มีความรอบรู้ในบริบทของการบริหารงานห้ องสมุดเป็ นอย่างดี
2. มีแผนทียุทธศาสตร์ และกําหนดข้ อตกลงร่วม ของบุคลากรชัดเจน
3. มีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยบริหารจัดการ เพือให้ เข้ าถึงผู้ใช้ บริการ
4. บุคลากรมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทํางานเป็ นทีม
5. มีการจัดโครงการร่ วมลงคะแนนผู้ให้ บริ การดีเด่น เพือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ กบั
บุคลากร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนากระบวนการทํางานตามวงจร PDCA และพัฒนาสํานักหอสมุดก้ าวสู่การเป็ นองค์กร
บริ การสารสนเทศทีมีมาตรฐานคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand
Quality Award) อย่างต่อเนือง
2. บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับแผนปรับปรุงโอกาสในการพัฒนา (OFI - Opportunity For
Improvement) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand Quality Award)
3. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานผู้ได้ รับรางวัลผู้ให้ บริการดีเด่นในรายงานประเมินคุณภาพ
เพือสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่บคุ ลากร เพือเป็ นแบบอย่างทีดี
จุดทีควรพัฒนา
1. ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. อัตรากําลังคนไม่สอดคล้ องกับภาระงานทีเพิมขึน
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพือแสดงถึงเป้าหมายในการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ า ในสายงานของแต่ละคนให้ ชดั เจนยิงขึน เพือสร้ างแรงจูงใจให้ แก่บคุ ลากร
2. วิเคราะห์ภาระงานกับอัตรากําลังทีมีในปั จจุบนั เพือจัดทําคําขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

สรุ ปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์ ที 1 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
1. สํานักหอสมุดสามารถเชือมโยงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย มาสู่การขับเคลือนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตในบริ บทขององค์กร โดยเฉพาะเรื องการพัฒนา information literacy โดยอาศัยนโยบาย
การพัฒนานิสติ นอกชันเรี ยนเป็ นกลไกขับเคลือน
2. มีการพัฒนาระบบรวบรวมและให้ บริ การสารสนเทศทังทีจัดซือเองและเสาะหาจากระบบเปิ ดที
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ มีความสะดวกในการเข้ าถึงมากขึนและประหยัดงบประมาณ
3. สํานักหอสมุดใช้ กลไกการสือสารหลายรูปแบบในการสือสารกับผู้รับบริการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริ การว่าการบริ การเชิงรุกหรื อบริ การใหม่ ๆ ทีห้ องสมุดจัด
ขึนเป็ นความต้ องการ และจําเป็ นของผู้รับบริ การหรื อไม่ เพือให้ การลงทุน ลงแรงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ผู้ใช้ อย่างแท้ จริง
จุดทีควรพัฒนา
การประเมินคุณภาพการให้ บริ การทีมองผู้ใช้ เป็ นภาพรวม ทําให้ ไม่สามารถออกแบบการบริ การที
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ เฉพาะกลุม่ ได้
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ในการประเมิ น คุณภาพการให้ บริ ก ารควรประมวลผล โดยจํ า แนกตามกลุ่ม ผู้ใช้ เช่ น บัณฑิ ต
อาจารย์ บุคลากร ร่ วมทังกลุ่มผู้ใช้ ภายนอก เนื องจากแต่ละกลุ่มมีความต้ องการและพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน เพื อให้ สามารถนํ าข้ อมูลไปใช้ ในการปรั บปรุ งคุณภาพการให้ บริ การได้ ออย่า ง
เหมาะสม
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ ที 2 มาตรฐานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
จุดแข็ง
มีความเข้ าใจในบทบาทของการจัดการความรู้จากงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ รวมทัง การจัดการ
สารสนเทศท้ องถิน และสามารถขับเคลือนสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรมทัง 2 ฐานข้ อมูล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อมูล ให้ ค รบถ้ ว นสมบูร ณ์ แ ละมี ค วามถูก ต้ อ งเป็ นฐานข้ อ มูล ที รั บ การ
กลันกรองคัดเลือกเฉพาะข้ อมูลทีทรงคุณค่าเท่านัน เพือให้ ฐานข้ อมูลดังกล่าวสามารถนําไปพัฒนาต่อยอด
ในเชิงธุรกิจสารสนเทศได้
จุดทีควรพัฒนา
การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ านเพือพัฒนาฐานข้ อมูล ทัง 2 ฐานข้ อมูล เฉพาะข้ องสํานักหอสมุดเอง
เพือให้ คงคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานทีชัดเจน
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. ตัวชีวัดของมาตรฐานงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ สะท้ อนภารกิจการสนับสนุนบทบาทการวิจยั
ของมหาวิ ท ยาลัย ด้ ว ยเหตุนี ชื อมาตรฐานน่ า จะเป็ น “มาตรฐานด้ า นการสนับ สนุน งานวิ จัย และงาน
สร้ างสรรค์” โดยการทําหน้ าทีจัดการองค์ความรู้จากงานวิจยั และจัดการสารสนเทศท้ องถินตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. หากสํานักหอสมุดต้ องการใช้ การวิจัยในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรก็ควรกําหนด
ตัวชีวัดเพิมเติมเพือเป็ นกลไกในการส่งเสริ มภารกิจด้ านการวิจยั หรื อการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ ที 9.1 ความเป็ นเลิศด้ านการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ
จุดแข็ง
1. ใช้ ระบบคุณภาพพืนฐาน PDCA การปรับวัฒนธรรมการดําเนินงานทีเน้ นคุณภาพก่อนการ
นําไปสูร่ ะบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA ซึงมีความซับซ้ อนมากขึนในการออกแบบระบบงาน
2. มีเครื อข่ายห้ องสมุดเป็ นแหล่งหนุนเสริ มและเปลียนเรี ยนรู้ ความเชียวชาญ ในการพัฒนางาน
และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เช่น เครื อข่าย PULINET, ThaiLIS
3. สํานักหอสมุดสะท้ อนให้ เห็นความไหวรู้ ต่อความต้ องการของผู้รับบริ การ จากแผนงานหรื อ
แนวคิดใหม่ ๆ ทีนํามาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานประจําและหนุนเสริ มงานประจํา เช่น การบริ การเชิงรุ ก
ในรูปแบบต่าง ๆ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การวิเคราะห์ขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานและการจัดทําผังงานบริ การสารสนเทศ ควรมีข้อมูลกํากับให้
มากขึน เช่น ข้ อพึงระมัดระวัง เพื อป้องกันความผิดพลาดหรื อ แนวปฏิบัติทีดี ที ควรปฏิบัติเพื อให้ เกิ ด
ึ บผู้เชียวชาญคนใดคนหนึง และสามารถหมุนเวียนทํางานแทนการได้
ประโยชน์ตอ่ การทํางานทีไม่ขนกั
จุดทีควรพัฒนา
-ไม่มีข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
การเตรี ยมความพร้ อมในการปรับเปลียนระบบห้ องสมุดอัตโนมัตเิ ดิมสูร่ ะบบใหม่ ควรออกแบบการ
ถ่ายโอนข้ อมูล และการใช้ มาตรฐาน ตามบันทึกข้ อมูล โดยการวิเคราะห์ว่าควรใช้ มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์
ใหม่ในการบันทึกข้ อมูลหรื อไม่ เช่น การใช้ RDA ( Resources Description and Access) แทน
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ ที 9.2 การให้ ความสําคัญกับผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented)/การมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริการ
จุดแข็ง
1. มีระบบการศึกษาความต้ องการ ความคาดหวังของผู้รับบริ การหลายรูปแบบ
2. มีการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของผู้ใช้ บริ การทีเป็ นระบบและเป็ นแบบอย่างได้ ทังการจัดช่องทาง
การรับข้ อร้ องเรี ยน การจัดลําดับความสําคัญ การแก้ ไข และการแจ้ งผลย้ อนกลับต่อผู้ทีเกียวข้ อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การทันที ณ จุดบริ การ สะท้ อนให้ เห็นถึงการให้
ความสําคัญของผู้ใช้ บริ การ เพือให้ ผลการสะท้ อนดังกล่าว มีประโยชน์ตอ่ การนําไปสูก่ ารพัฒนาอาจจะต้ อง
ออกแบบการสือความรู้สกึ มากกว่า 2 มิติ คือ พอใจ (เขียว) ไม่พอใจ (แดง) เช่น อาจจะให้ มีสือความหมาย
ด้ วยว่าพอในในปั จจัยใด เช่น ผู้ให้ บริ การหรื อผลลัพธ์จากการบริการเป็ นต้ น
2. แม้ วา่ จะมีการจําแนกผู้รับบริการออกเป็ น 4 กลุม่ แต่การนําความคิดเห็น หรื อความพึงพอใจมา
ประมวลผลยังเป็ นภาพรวม ควรปรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้ องการ ความคาดหวัง และความ
พึงพอใจตามกลุม่ ผู้ใช้ ทีจําแนกในทุกมิตขิ องการสํารวจ
3. เพือให้ ระบบการให้ ความสําคัญกับผู้ใช้ บริ การเป็ นเรื องทีจดจําได้ ง่าย ในกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิงานและ
สร้ างความมันใจต่อผู้รับบริ การต่อคุณภาพ การให้ บริ การ สํานักหอสมุดอาจจะออกแบบระบบงานทีมีชือ
แรกทีจดจําได้ ง่ายเช่น “Yes System” เช่น กิจกรรม
Yes we can - จัดการข้ อร้ องเรี ยน
Yes we will – จัดการข้ อเสนอแนะ
Yes we are – นําคําชมมาเป็ นแรงเสริ มคนทํางาน
จุดทีควรพัฒนา
-ไม่มีข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
-ไม่มีนวัตกรรม (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

สรุ ปผลการดําเนินงานในภาพรวม
1. ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีดีเด่ นด้ านต่ าง ๆ ทีสําคัญ 2-3 ผลการ
ดําเนินงานคือ
1.1 การปรับโครงสร้ างบริหารใหม่ทีสอดคล้ องกับทรัพยากรทีมีอยู่ และบริหารแบบ 2 วิทยาเขต
1.2 มีกิจกรรมแนะนํา ประชาสัมพันธ์ รับฟั งข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การเชิงรุก (Outreach)
1.3 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของหน่วยงานเอง (In-house database)
2. ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีต้ องการการพัฒนาแก้ ไขและ
ปรับปรุ ง 2-3 ผลการดําเนินงาน คือ
2.1 การให้ บริการกับนิสติ และบุคลากรทีวิทยาเขตพัทลุง
2.2 การสร้ างจิตสํานึกร่วมของผู้ใช้ บริการทีเป็ นนิสติ ให้ มีสว่ นร่วมในการดูแลห้ องสมุด
3. ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 การดําเนินงานทีได้ ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงไปแล้ วในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
- เห็นด้ วยกับรายงานของสํานักหอสมุด
3.2 การดําเนินงานทียังไม่สามารถแก้ ไขปรับปรุงได้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
- เห็นด้ วยกับรายงานของสํานักหอสมุด
4. สิงทีหน่ วยงานต้ องการความช่ วยเหลือและสนับสนุนจากหน่ วยงานระดับเหนือขึนไป
4.1 อัตรากําลัง โดยเฉพาะสาขาบรรณารักษ์ และเจ้ าหน้ าทีจัดหนังสือเข้ าชัน
4.2 ระบบอินเตอร์ เน็ต ทีรวดเร็วและมีความเสถียร (พึงจากระบบกลาง)
4.3 การผลักดันให้ นิสติ บัณฑิตศึกษาเข้ ามาใช้ บริการของสํานักหอสมุด

ข. คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๓๕๕/๒๕๕๓ เรือ่ ง
แตงตั้ง คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด

