
ตารางท่ี 1 : แสดงผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ส านักงานวิทยทรัพยากร ประจ าปี 2557 
ชื่อโครงการ หน่วยงาน* ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ วิธีการปรับปรุงงาน ตัวชี้วัดโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ 

Reject = Zero 
(รางวัลชมเชย) 
 

CMD จ านวนผู้บริการลดลง -จัดหา และก าหนดชุดอุปกรณ์ที่เป็น low cost เพ่ือให้ลด
ต้นทุนอุปกรณ์ในการท างาน ปรับอัตราการ จัดเก็บ
ค่าบริการใหม่ให้ เหมาะสม  
- จัดท าเว็บไซต์เพ่ือ เผยแพร่ส่ือ แลประชาสัมพันธ์งาน  
- หาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิต/เผยแพร่ 

-ลดจ านวนการปฏิเสธงานจากผู้รับบริการ
ภายนอก ร้อยละ 33 
-เพ่ิมจ านวน ผู้รับบริการใหม่ๆ จาก
ภายนอก ร้อยละ 5 

- ลดการปฏิเสธงานจากลูกค้า  
- จ านวนผู้รับบริการจาก หน่วยงานใหม่ ๆ มี
เพ่ิมข้ึน 
- มีแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ต่อไป 

วางผิดที่เช่นไร เราจะ
ไปตามหาให้เจอ 
(รางวัลชมเชย) 

IIC -สันหนังสืออ้างอิงของ IIC เหมือนกับ
หนังสือหอสมุดกลาง ท าให้มีการจัดเก็บข้ึน
ช้ัน ไม่ถูกต้อง และผู้ใช้หาไม่เจอ 

ส ารวจหนังสืออ้างอิงที่มีอยู่ทั้งหมด และด าเนินการท าแถบสี
ติดบริเวณสันหนังสืออ้างอิงของ IIC เพ่ือจ าแนกให้แตกต่าง
จากหนังสืออ้างอิงของหอสมุดกลาง 

หนังสือจัดเก็บถูกต้อง มีการติดตามตัวเล่ม
น้อยลง 3 เล่ม/สัปดาห์ (จากเดิม 3 เล่ม/
วัน) 

-หนังสือจัดเก็บถูกที่ และสะดวกกับผู้รับบริการใน
การค้นหา 
-ลดภาระการติดตามตัวเล่มของผู้ให้บริการ 

วัสดุเบิกง่าย 
แค่ปลายนิ้ว 
(รางวัลดีมาก) 

ADM - ผู้เบิกวัสดุได้รับวัสดุที่ขอเบิกล่าช้าเป็น
เวลานาน 
- รายการวัสดุที่เบิกมีความหลากหลายไม่มี
การก าหนดมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกัน 
-วัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ 

- สร้างฐานข้อมูล และท าข้อก าหนดรายการวัสดุคงคลังให้มี
ความถูกต้องและปรับปรุงทุก 6 เดือนให้ทันสมัย 
- จัดท าระบบการเบิกวัสดุออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูล เพ่ือช่วย
ลดความผิดพลาดในการกรอกรหัสวัสดุ 
- ตัวอย่างฐานข้อมูลรายการวัสดุคงคลังดูได้ที่ 
http://demo.microx.co.th/erp/dsring/cu/ 

-ระยะเวลาในการเบิกวัสดุจนได้รับวัสดุ
ลดลงตามที่ก าหนด 
-ผู้รับบริการได้รับวัสดุที่เบิกตรงตามความ
ต้องการ ร้อยละ95 

- สามารถจ่ายวัสดุให้กับผู้เบิกได้อย่างรวดเร็ว 
- ลดข้ันตอนและเอกสารต่างๆ ในการจัดซ้ือวัสดุ 
- สามารถซ้ือวัสดุได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ 
- มีฐานข้อมูลรายการวัสดุที่เป็นมาตรฐานกลางใช้
ร่วมกัน 

We are  
E-Rare books 
(รางวัลชมเชย) 

IHC หนังสือหายากมีลักษณะพิเศษ ยากแก่การ
จดจ า ตัวสะกดเป็นภาษาโบราณ และ
รายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลไม่
สมบูรณ์ ท าให้บางคร้ังค้นหาเล่มที่ต้องการ
ไม่พบ ใช้เวลาในการค้นหานาน ต้องใช้
เทคนิคการสืบค้นหลายรูปแบบ 
 

รวบรวมรายช่ือทั้งหมดให้ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ
ส านักงานวิทยทรัพยากร จัดประเภทของส่ิงพิมพ์ พร้อม
แสดง URL ของหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายช่ือ เพ่ือ
สามารถคลิกเข้าไปสู่หน้าจอหนังสือเล่มที่ต้องการบน
ฐานข้อมูลห้องสมุดได้เลย โดยไม่ต้องเร่ิมต้นการสืบค้นที่
หน้าจอ OPAC เข้าใช้ที่ 
http://www.car.chula.ac.th/topic/หนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์ 

-จัดท าเว็บเพจของโครงการ  
We are E-Rare books บนเว็บไซต์ 
- จัดท ารวมรายช่ือหนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
-การใช้งาน URL ที่เช่ือมโยงไปสู่หน้าจอ 
OPAC ในการสืบค้น มีความผิดพลาดไม่
มากกว่าร้อยละ10  

- พัฒนาคุณภาพการให้บริการ collection  
หนังสือหายากของส านักงานฯ 
- ใช้เป็นโอกาสในการทวนสอบความถูกต้องของ
ไฟล์หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ด าเนินงาน
สะสมมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 

D4U 1 : ชุดการ
ปรับปรุงใน 
Circulation Module 
(รางวัลชมเชย) 

ILR เพ่ือปรับปรุงระบบ Circulation Module 
ทั้งการทวงหนังสือแบบมี 2 ภาษา และ
ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แสดง
สถิติการใช้บริการยืม-คืนตามรูปแบบที่
ต้องการ 

-ปรับปรุงให้จดหมายทวงให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อยู่ในฉบับเดียวกัน 
-ปรับปรุงเพ่ิมเติมรหัสสมาชิกที่เป็นนิสิตและตารางระเบียบ
การยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และท าค าแนะน าการใช้
งาน 

-ผู้รับบริการชาวต่างประเทศสามารถ
เข้าใจเนื้อหาในจดหมายทวง 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถแสดง
สถิติการใช้บริการยืม-คืนได้ครบถ้วน  

-ห้องสมุดได้รับหนังสือคืน และเป็นประโยชน์กับ
ผู้รับบริการที่จะได้หมุนเวียนกันใช้หนังสือ 
-คู่มือที่จัดท ามีประโยชน์ในการเตรียมการบริการ
ของทุกห้องสมุดในเครือข่ายฯ  



ชื่อโครงการ หน่วยงาน* ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ วิธีการปรับปรุงงาน ตัวชี้วัดโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ 
D4U 2 : FAQ 
(รางวัลชมเชย) 

ILR -ผู้ให้บริการสลับหมุนเวียนกันให้บริการและ
มีประสบการณ์ในการให้บริการตอบค าถาม
ไม่เท่ากัน /แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลาย 
- ไม่มีเคร่ืองมือรวบรวมค าถามที่ พบบ่อย
และค าตอบที่เป็นมาตรฐาน 

- รวบรวมค าถาม – เรียบเรียงค าตอบที่มีการใช้บ่อย 
- จัดท าเป็นคลังค าถาม-ค าตอบ (FAQ) โดยใช้ระบบ  
WordPress พร้อมทั้ง Upload ข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดู
ตัวอย่างได้คลังค าถาม-ค าตอบ (FAQ) ที่ 
http://faqcentrallibrary.wordpress.com/about 

มีคลังค าถาม-ค าตอบ (FAQ) เป็น
มาตรฐาน จ านวน 1 ระบบงาน 

-มีคลังค าถามค าตอบ (FAQ)  
ผู้ให้บริการที่มีเป็นมาตรฐาน 
-ประหยัดเวลาในการให้ค าแนะน าที่พบบ่อย 
- ผู้รับบริการ ได้รับค าตอบแบบส าเร็จรูปเพ่ือค้นหา
ข้อมูลที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 

TIC มีดี 
ต้องบอกต่อ 
(รางวัลชมเชย) 

TIC จ านวนผู้รับบริการลดลง ต้ังแต่ปี  
2555-2557 

-ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างมากยิ่งข้ึน โดยใช้ โปรแกรม e-mail marketing, 
กระตุ้นการสมัครสมาชิก และจัดท าจดหมายข่าว 

จ านวนผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2557 

-จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน 
-บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดท าส่ือเพ่ือการตลาดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

 
Collection 
Management 
(รางวัลยอดเย่ียม) 
 

CDA, IRM, 
IRL,ADM 

 

-ขาดแคลนพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศซ่ึงส่งผลให้ผู้รับบริการไม่สะดวก
ในการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
-เพ่ือจัดเรียงวิทยานิพนธ์ส าหรับการบริการ
เพียงระบบเดียวตามระบบตัวเลข (เดิม
จัดเรียง 2 ระบบคือ เรียงตามตัวเลข และ
ช่ือผู้แต่ง) 
 

- ส ารวจจ านวนวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดเก็บ 
- ดัดแปลงช้ันวารสารเก่าเพ่ือเก็บวิทยานิพนธ์ 
- ขนย้ายและจัดเรียงวิทยานิพนธ์ตามแผนงานที่ก าหนด 
- ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพวิทยานิพนธ์ 
 ในระบบห้องสมุดและกายภาพให้ถูกต้องตรงกัน 
- รอด าเนินการจ าหน่ายวิทยานิพนธ์ฉบับซ้ า 
- จัดท านโยบายการจัดการทรัพยากรวิทยานิพนธ์ 

- มีพ้ืนที่ส าหรับให้บริการตัวเล่ม
วิทยานิพนธ์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ  
ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต) จากเดิม 9,163 
เล่ม เพ่ิมข้ึนเป็น 26,000 เล่ม 
- จัดระบบการเรียงวิทยานิพนธ์ส าหรับ
การให้บริการ จาก 2 ระบบให้เหลือเพียง 
1 ระบบ 
 

- มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บและให้บริการตัวเล่ม
วิทยานิพนธ์ปีการศึกษาใหม่ๆ รวมทั้ง วิทยานิพนธ์
ที่จะเข้ามาในอนาคตเพ่ิมข้ึน 
- พ้ืนที่ให้บริการ มีบรรยากาศที่อ้ือต่อการสืบค้น
วิทยานิพนธ์ ไม่อึดอัด 
- ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงวิทยานิพนธ์ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

Knowledge Sharing 
Platform 
(รางวัลดีเด่น) 

CDL โอกาส/เวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฎัติงานของบุคลากรของ
ศูนย์มีน้อย 

พัฒนาระบบส าหรับการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บเบราเซอร์ที่
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนความรู้ในการปฎิบัติงาน
ร่วมกัน  

พัฒนาคลังความรู้ในการปฎบัติงาน
สารสนเทศ 1 ระบบงาน 

มีคลังความรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในศูนย์เครือข่ายฯ ได้
เป็นอย่างดี 
 

ยื่นครบจบทันที 
(รางวัลชมเชย) 

ADM - ผู้เบิกเงินสวัสดิการต้องกรอกแบบฟอร์มที่
มีข้อมูลมากมาย 
-เกิดความผิดพลาด ในการขอเบิกเงิน
สวัสดิการบ่อยคร้ัง 
- การยื่นเอกสารเบิกแล้วต้องรอเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสาร 

- จัดท า e-From แบบใบเบิกสามารถกรอกโดยผู้เบิก หรือ
ให้ผู้ตรวจสอบเป็นผู้กรอก 
- ก าหนดเป็นหัวข้อในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- ระยะเวลาในการได้รับเงินสวัสดิการไม่
เกิน 10 นาทีเม่ือส่งหลักฐานขอเบิก 
- ความพึงพอใจของผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ 
ร้อยละ 85  

- ช่วยลดข้ันตอนและข้อผิดพลาดในการกรอก
เอกสารเบิกเงิน 
-บุคลากรได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยความ
รวดเร็ว  

 * รหัสหน่วยงาน : ADM=ฝ่ายบริหาร, CMD=ศูนย์พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, IIC=ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ, IHC=ศูนย์มรดกภูมิปัญญาฯ, TIC=ศูนย์เอกสารประเทศไทย, IRM=ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ    
       CDA=ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, ILR=ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย, CDL=ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ, 




