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กิจกรรม 
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ดัชนีคุณภาพ ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

วิธีการควบคุม/ตรวจสอบ 
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สํานักงานเลขานกุาร         
1. การบริหารทั่วไป 1. เพื่อใหฐานขอมูลบุคลากร รายการบันทึกขอมูล    สํานักงานเลขานุการ -  KPI หนวยการเจาหนาที่ -  บันทึกการตรวจสอบของ 
   (PM-4.5.3.3)     มีความสมบูรณ ถูกตอง ที่ไมถูกตอง     -  หัวหนางานตรวจสอบทุก    หัวหนางาน 
     และทันสมัย         ไตรมาส -  ผลการตรวจสอบขอมูล 
     1. ตําแหนง  ขอมูลถูกตอง ขอมูลถูกตอง   -  บุคลากรตรวจสอบทุก 1 ป    ประจําปของบุคลากร 
     2. เงินเดือน  ผิด 2 เขต 1คน ขอมูลถูกตอง แตละ  Module    
     3. การลา  ขอมูลถูกตอง ผิด 157 เขต 36 คน ไมเกิน    
     4. เครื่องราช  ผิด 3 เขต 3คน ขอมูลถูกตอง 1 เขตขอมูล /     
         อิสริยาภรณ    คน    
     5. การอบรม/สัมมนา  ผิด 5เขต 3คน ผิด 5 เขต 1 คน     

   (WI-4.5.4-SO-02) 2. เพื่อใหสิ่งแวดลอม จํานวนขอรองเรียน    สํานักงานเลขานุการ -  การประชุมคณะทํางาน -  รายงานสรุปขอรองเรียนที่ได 
     ภายในอาคารไมเปน ตอเดือน        ดานอาคารสถานที่    รับจากชองทางตาง ๆ 
     อุปสรรคตอการทํางาน      -  ฝายชางปฏิบัติตาม  

     และการใหบริการ         WI-4.5.4-SO-02 การ  

     1. หองน้ํา   1 ครั้ง 0.08 ครั้ง      ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค  

     2. ระบบปรับอากาศ   1 ครั้ง ไมมีขอรองเรียน ไมเกินเดือนละ    

     3. ความสะอาด  - ไมมีขอรองเรียน 3 ครั้ง    

     4.  ผูใหบริการ  - ไมมีขอรองเรียน     

   (โดยเฉลี่ยตอเดือน) (จากเปาหมาย      

    3 ครั้ง     

    ทุกรายการ)     
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 3. เพื่อใหมีการประหยัด จํานวนหนวยการใช 0.9 16.78  6 สํานักงานเลขานุการ - ควบคุมการใชพลังงาน/  
     งบประมาณคาไฟฟา ไฟฟาที่ลดลงตอตาราง หนวย หนวย หนวย    ตารางเมตร/สัปดาห        -  รายงานผลการ 
  เมตรตอป  (จากเปาหมาย   - ตรวจสอบการใชงานใหตรง             ตรวจสอบประจําเดือน     
    5 หนวย)     ตามวัตถุประสงค  
         
ฝายพัฒนาทรัพยากรฯ         
หอสมุดกลาง         
1. การจัดหาทรัพยากร เพื่อจัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย จัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย 86 % 82.57 % 80 % ฝายพัฒนาทรัพยากร - เนนจัดซื้อหนังสือที่พิมพ - สถิติฝายพัฒนาทรัพยากรฯ 
    สารสนเทศ   ที่พิมพจําหนายในป  (จากเปาหมาย  สารสนเทศ   จําหนายในปงบประมาณนั้น   (F-ACQ-18) 
    (PM-4.7.1-7)  งบประมาณนั้น  75 %)    - ระบบ INNOPAC 
         
ฝายวิเคราะหทรพัยากร         
สารสนเทศ         
หอสมุดกลาง         
1. การวิเคราะหทรัพยากร เพื่อจัดทํารายการขอมูล จัดทําระเบียนขอมูล 57.41 % 70.53 % 70 % ฝายวิเคราะห - คัดเลือกหนังสือที่ไดรับจาก -  บัตรสงทรัพยากรสารสนเทศ 
    สารสนเทศ  ทางบรรณานุกรมลงฐาน หนังสือที่จัดซื้อในป  ของจํานวน ของจํานวน ทรัพยากรสารสนเทศ   ฝายพัฒนาทรัพยากรฯ ในป    (F-ACQ-04) 
   (PM-4.7.1-8) ขอมูลหองสมุดจุฬาลงกรณ งบประมาณนั้น  หนังสือที่ หนังสือที่    งบประมาณนั้น ลงรายการ -  สมุดสถิติจํานวนหนังสือที ่
 มหาวิทยาลัย   ไดรับจาก ไดรับจาก    เปนลําดับตน     ไดรับจากฝายพัฒนา 
    ฝายพัฒนาฯ ฝายพัฒนาฯ       ทรัพยากรสารสนเทศ 
    (จากเปาหมาย    -  สถิติการปฏิบัติงานของ 
    70 %)       บุคลากรฝายวิเคราะห 
           ทรัพยากรสารสนเทศ 
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ฝายระบบสารสนเทศ         
หอสมุดกลาง         
1. การบํารุงรักษาระบบ เพื่อใหผูรับบริการสามารถ จํานวนชั่วโมงที่เขาใช 59 ช.ม./ 2.44 ช.ม./ 36 ช.ม./ ฝายระบบสารสนเทศ -  Monitoring เครื่อง Server   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
    คอมพิวเตอร เขาถึงสารสนเทศไดตลอด ไมได เครื่อง/ป เครื่อง/ป เครื่อง/ป     อยางนอยวันละ 2 ครั้ง      การเขาถึงสารสนเทศไมได 
    (WI-4.7.1-IS-01) 24 ชั่วโมง ทุกวัน   (จากเปาหมาย      ในวันทําการ   
 (เฉพาะเครื่องที่ทําการบํารุง   48 ช.ม./เครื่อง/ป)    -  ติดตามใหมีการซอมบํารุง  -  ใบบันทึกผลการซอมบํารุง 
 รักษา หรือมีการรับประกัน)          รักษาตามที่กําหนดไว (ตาม     รักษาที่ไมเปนไปตามขอ 
           สัญญา หรือการรับประกัน)     กําหนด 
ฝายบริการจาย-รบั         
หอสมุดกลาง         
1. บริการยืมและสงหนังสือ เพื่อใหอาจารยในสังกัด - ผูรับบริการไดรับหนังสือ - 1 ครั้ง ความ ฝายบริการจาย-รับ - จัดทําและจัดเก็บหลักฐาน - E-mail แจงขอใชบริการและ 
    ระหวางหองสมุด คณะ/สถาบัน ฯลฯ ที่    ที่ตองการยืม  ในไตรมาสที่ 2 ผิด     การขอใชและการใหบริการ    ตอบรับการใหบริการ 
    (PM-4.7.1-1) หองสมุดเขารวมใน - การรับ-สงหนงัสือทุก  (100 % - จาก พลาด     อยางครบถวน เปนระบบ  -  แฟมจัดเก็บรายการหนังสือ 
 โครงการบริการยืมและสง    รายการที่หองสมุดใน  เปาหมาย ไมเกิน     และสามารถตรวจสอบได    ที่ใหบริการ 
 หนังสือระหวางหองสมุด    โครงการแจงมา ไดรับ  ความผิดพลาด 2 ครั้ง     งาย - สมุดบันทึกการรับ-สงหนังสอื 
 ไดรับหนังสือที่ตองการยืม    การปฏิบัติอยางครบ  ไมเกิน 5 ครั้ง ตอ     ระหวางหองสมุด 
 โดยไมตองมาที่หองสมุด    ถวน ถูกตอง และอยู  ตอไตรมาส) ไตรมาส    
     ภายในเวลาที่กําหนด       
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ฝายบริการผูอาน         
หอสมุดกลาง         
1. บริการสืบคนสารสนเทศ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ     รอยละของผูรับบริการที่ 93.25 % 91.83 % 90 % งานบริการสืบคน - จัดใหมีแบบฟอรมขอรับ -  ขอมูลประเมินผลความ 
    (PM-4.7.1-2) ผลการสืบคนเกี่ยวของตาม ไดรับผลการสืบคน  (จากเปาหมาย  สารสนเทศ   บริการสืบคนสารสนเทศ    พึงพอใจของผูรับบริการ 
 ความตองการภายใน เกี่ยวของตามความ  90 %)  ฝายบริการผูอาน    (F-RS-16)    ที่มีตอผลการสืบคน 
 กําหนดนัดหมาย ตองการ     - เพิ่มพูนความรูและทักษะ  
         การสืบคนอยางตอเนื่อง  
2. บริการการใชสิ่งพิมพ เพื่อใหการจัดเรียงสิ่งพิมพ จํานวนการขอรับบริการ 15 6 ไมเกิน ฝายบริการผูอาน -  เพิ่มพูนความรูแกผู -  มีบริการชวยคนหาสิ่งพิมพ 
    ในระบบชั้นเปด ที่นําออกบริการมีความ ชวยคนหาสิ่งพิมพใน รายการ / รายการ / 15 รายการ /     ปฏิบัติงาน    (F-RS-07) 
    (PM-4.7.1-2) ถูกตองตามระบบการ หองอานตาง ๆ เดือน เดือน เดือน  -  ตรวจสอบการปฏิบัติงานให -  บันทึกการตรวจและอาน 
 จัดเก็บของหองสมดุ   (จากเปาหมาย      ถูกตองตาม SD-RS-04     ชั้นประจําวันของหองอาน 
    ไมเกิน 20 รายการ/     
    เดือน)     
ฝายบริการชวยคนควาวิจัย         
หอสมุดกลาง         
1. การสํารวจความ เพื่อใหผูเขารวมอบรม รอยละความพึงพอใจ - 83.30 85.00  - งานบริการฐานขอมูล - สรุปการประเมินผล  - F-SO-23 
   พึงพอใจในการเขารวม มีความพึงพอใจในการจัด ของผูเขารวมอบรม  (จากเปาหมาย     เพื่อการคนควาวิจัย   ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   อบรม CU Reference บริการอบรมฐานขอมูล   80 %)     
   Databases เชิงลึกเฉพาะสาขา        
   (PM-4.7.1-2)         
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ฝายผลิตสื่อการศกึษา         
ศูนยโสตทศันศึกษากลาง         
1. บริการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อเผยแพรความรูและ จํานวนผูศึกษา / ดูงาน 58 ราย 137 ราย 120 ราย ฝายผลิตสื่อการศึกษา - จํานวนผูที่เขาศึกษา / ดูงาน - F-AVP-03 
    (PM-4.7.1-9) เทคโนโลยีดานการผลิต ที่ศูนยโสตทัศนศึกษา  (จากเปาหมาย      ที่ศูนยโสตทัศนศึกษากลาง  
 สื่อการศึกษา กลาง  120 ราย)     
         
ฝายบริการสื่อการศึกษา         
ศูนยโสตทศันศึกษากลาง         
1. บริการโสตทัศนวัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความสะดวก จํานวนสื่อโสตทัศนที่ให 57 83 120 งานโสตทัศนวัสดุ - รายชื่อสื่อโสตทัศนที่ใหบริการ - F-AVM-04 
    (PM-4.7.1-1) แกผูรับบริการสื่อโสตทัศน บริการบนเครือขาย รายการ/ป รายการ/ป รายการ/ป    ในระบบ Multimedia   
    (จากเปาหมาย     Streaming  
    120 รายการ/ป)     
2. การจัดหาทรัพยากร เพื่อการจัดหาสื่อ จํานวนสื่อโสตทัศนที่ 74.31 % 76.96 % 75 % งานโสตทัศนวัสดุ - เนนการจัดหาสื่อที่ผลิตในป - F-SO-23 
    สารสนเทศ  โสตทัศนที่ทันสมัย ทันสมัยที่จัดหาในป  (จากเปาหมาย     งบประมาณนั้น  
    (PM-4.7.1-7)  งบประมาณนั้น  70 %)     
3. การรับรูและสนองตอบ 1. เพื่อรับทราบความ คํารองเรียนจากชองทาง 1 เรื่อง / 1 เรื่อง / ไมเกิน ฝายบริการสื่อการศึกษา - การพิจารณาคํารองเรียนและ - แบบแสดงความคิดเห็นการใช 
    ความตองการของผูรับ     ตองการของผูรับบริการ ตาง ๆ ไตรมาส ไตรมาส 4 เรื่อง /    ขอเสนอแนะจากชองทาง   สถาบันวิทยบริการ 
    บริการสื่อโสตทัศนและ 2. เพื่อตอบสนองความ  (100 % - จาก (100 % - จาก ไตรมาส     ตาง ๆ    (F-QAO-18) 
    โสตทัศนูปกรณ      ตองการและขอเสนอแนะ  เปาหมาย 4 เรื่อง/ เปาหมายไมเกิน    - แฟมคําตอบขอเสนอแนะ 
    (PM-4.4.3)     ของผูรับบริการ  ไตรมาส) 4 เรื่อง / ไตรมาส)      ขอรองเรียน 
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แผนงานคุณภาพสถาบันวิทยบรกิาร  
 

ผล Baseline เปาหมาย  

กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
 

ดัชนีคุณภาพ ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

วิธีการควบคุม/
ตรวจสอบ 

 

บันทึก/หลักฐานคุณภาพ 

ศูนยเอกสารประเทศไทย         
1. การจัดหาทรัพยากร เพื่อจัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย จัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย 83.93 % 83.75 % 80 % ฝายประมวลสารสนเทศฯ เนนจัดซื้อหนังสือที่พิมพ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
    สารสนเทศ  ที่พิมพจําหนายใน  (จากเปาหมาย   จําหนายในปงบประมาณนั้น ดัชนีวัดความสําเร็จ 
    (PM-4.7.1-7)  ปงบประมาณนั้น  75 %)    (F-SO-23) 
2. บริการของศูนยเอกสาร เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ จํานวนขอรองเรียน ไมมี ไมมี ไมเกิน ฝายบริการสารสนเทศฯ การพิจารณาคํารองเรียนและ แบบแสดงความคิดเห็นที่ได 
    ประเทศไทย อยางถูกตองและรวดเร็ว ตอเดือน ผูรองเรียน ผูรองเรียน เดือนละ  ขอเสนอแนะจากกลอง จากกลองรับความคิดเห็น 
    (PM-4.7.1-1)   (100 %) (100 % - จาก 2 ราย  รับความคิดเห็น (F-QAO-18) 
    (PM-4.7.1-2)    เปาหมายไมเกิน     
    เดือนละ 2 ราย)     
ศูนยสารสนเทศ         
นานาชาต ิ         
1. การจัดหาทรัพยากร เพื่อจัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย จัดซื้อหนังสือที่ทันสมัย 89.29 % 85 % 80 % ศูนยสารสนเทศนานาชาติ - เนนจัดซื้อหนังสือที่พิมพ - สถิติ F-IIC-03 และ 
    สารสนเทศ   ที่พิมพจําหนายในปงบ ของจํานวน ของจํานวน ของจํานวน    จําหนายในปงบประมาณนั้น   F-IIC-04 
    (PM-4.7.1-7)  ประมาณนั้น หนังสือซื้อ หนังสือซื้อ หนังสือซื้อ   - ระบบ INNOPAC 
    (จากเปาหมาย     
    75 %)     
2. บริการยืม-คืนหนังสือ/ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ จํานวนผูรองเรียน ไมมีผูรองเรียน ไมมีผูรองเรียน ไมเกิน ศูนยสารสนเทศนานาชาติ - ลดเอกสารขอรองเรียนที่ - เอกสารขอรองเรียนที่ไดรับ 
    สิ่งพิมพ  ใหยืมและรับคืนหนังสือ/ จากผูรับบริการไมเกิน (100 %) (100 % - จาก เดือนละ    ไดรับจากกลองรับความ   จากกลองรับความคิดเห็น 
    (PM-4.7.1-1) สิ่งพิมพอยางถูกตอง เดือนละ 2 ราย  เปาหมาย  2 ราย    คิดเห็น   (F-QAO-18) 
    90 %)     
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แผนงานคุณภาพสถาบันวิทยบรกิาร  
 

ผล Baseline เปาหมาย  

กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
 

ดัชนีคุณภาพ ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

วิธีการควบคุม/ตรวจสอบ 
 

บันทึก/หลักฐานคุณภาพ 

หอศิลปวิทยนิทรรศน         
1. การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ ความพึงพอใจของ 97.75 % 90.59 % 85 % หอศิลปวิทยนิทรรศน - การคัดเลือกงานที่แสดงโดย - ผลสํารวจความพึงพอใจ 
    (PM-4.7.1-4)  ความพึงพอใจใน ผูรับบริการ  (จากเปาหมาย     ผูเชี่ยวชาญแตละแขนง   ในการใหบริการของ 
 นิทรรศการศิลปกรรม   70 %)      หอศิลปวิทยนิทรรศน 
         
         
โครงการ CU-GDLN         
1. การสํารวจความ เพื่อใหผูรับบริการมีความ ความพึงพอใจของ - 81 % 75 % คณะทํางานศูนยการเรียนรู สํารวจความพึงพอใจของ แบบสํารวจความพึงพอใจของ 
   พึงพอใจในการใหบริการ พึงพอใจในบริการการเรียนรู ผูรับบริการ  (จากเปาหมาย  ทางไกลฯ ผูรับบริการปละ 1 ครั้ง ผูรับบริการ 
    (WI-4.7.1-CGP-01) ทางไกล   ไมนอยกวา     
    70 %)     

 
 
 
 
 
 
 


