
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

สํานักทรัพยากรการเรยีนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

รายงานผล 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

ตุลาคม 2551 

ปการศึกษา 2550 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2550 
หนวยงานสนับสนุนสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วันที่ 13  ตุลาคม  2551 

 
 1. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1)  รศ.พีระพงศ    ทีฆสกุล ประธานกรรมการ 
2)  ผศ.ภัทร    อัยรักษ กรรมการ 
3)  อ.พินิจ      ทวีธรรมเสว ี กรรมการ 
4)  ผศ.ทวีศักดิ์      นิยมบัณฑิต กรรมการ 
5)  อ.สุดศิริ     หิรัญชุณหะ กรรมการ 
6)  น.ส.จุฑารัตน บุญรัตน เลขานุการ 
7)  น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม ผูชวยเลขานุการ 

 
2.  วัตถุประสงค 

1)  เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพื่อใหทราบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
4) ยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 
5) เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. วิธีการ 
1) ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน  
2) ศึกษาเอกสาร 
3) สัมภาษณ 

3.1  ผูบริหาร 
3.2 หัวหนางานแตละฝาย 
3.3 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในแตละฝาย 
3.4 ผูใชบริการ 

4) เยี่ยมชมสถานที่ 
4.1 ฝายสนับสนนุงานบริหาร 
4.2 ฝายบริการสารสนเทศ 
4.3 ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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4.  แผนการประเมนิคุณภาพภายใน 
  

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ ผูเก่ียวของ 
13  ต.ค. 51    

08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ/วาง
แผนการประเมิน 

หองประชุม  ช้ัน 2 
สํานักทรัพยากรการเรียนรู 
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00-10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารสํานัก
ทรัพยากรการเรียนรูฯ 
- แนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การประเมิน และวิธีการประเมิน 

- ผอ. แนะนําทีมบริหารและสรุปผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ /จุดเดนของสํานัก
ทรัพยากรการเรียนรู/สิ่งที่ไดดําเนินการแกไข
จากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา (30 นาที) 

- คณะกรรมการฯ ซักถาม/ขอขอมูลตามภารกิจ
จาก ผอ. ทีมบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจ 

หองประชุม ช้ัน 2 
สํานักทรัพยากรการเรียนรู 
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผอ./ทีมบริหาร 
- หัวหนาฝายแตละฝาย 
- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
- ผูรับผิดชอบงาน 
   ดานประกันคุณภาพ 

10.30-12.00 น. กลุมที่ 1 พบตัวแทนผูบริหารและหัวหนาทั้ง 3 
ฝาย ดังนี้ 
-  ผูบริหาร 
-  หัวหนาทั้ง 3 ฝาย 

หองประชุม ช้ัน 2 
สํานักทรัพยากรการเรียนรู 
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

คณะกรรมการประเมินฯ 
 กลุมที่ 1 ไดแก  
รศ.พีระพงศ ทีฆสกุล  
ผศ. ภัทร อัยรักษ  
อ.พินิจ  ทวีธรรมเสวี 
คุณจุฑารัตน  บุญรัตน 

 กลุมที่ 2 สัมภาษณผูเขามาใชบริการและ
เจาหนาที่ในแตละฝาย  ดังนี้ 
-  สัมภาษณผูเขามาใชบริการ   4  ทาน 
-  สัมภาษณเจาหนาที่ทั้ง 3 ฝาย ๆ ละ  1 ทาน 
 

หองประชุม  คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุมที่ 2 ไดแก  
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต 
อ.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ   
คุณฮัสวานี  เล็มกะเต็ม 

12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหาร   
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ ผูเก่ียวของ 
13.00-14.00 น. กลุมที่ 1  เยี่ยมชม ฝายตาง ๆ ดังนี้ 

- ฝายสนับสนุนงานบริหาร 
- ฝายบริการสารสนเทศ 

ฝายตางๆ  คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุมที่ 1 ไดแก  
รศ.พีระพงศ ทีฆสกุล  
ผศ. ภัทร อัยรักษ  
อ.พินิจ  ทวีธรรมเสวี 
คุณจุฑารัตน  บุญรัตน 

 กลุมที่ 2  เยี่ยมชม ฝายตาง ๆ ดังนี้ 
 - ฝายพัฒนาระบบสารเทศ 
 

ฝายตางๆ   คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุมที่ 2 ไดแก  
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต 
อ.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ   
คุณฮัสวานี  เล็มกะเต็ม 

14.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการ
ประเมิน 

หองประชุม ช้ัน 2 
สํานักทรัพยากรการเรียนรู 
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00-17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ นําเสนอผลการ
ประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย
วาจา ตอผูบริหารคณะฯ และผูเกี่ยวของเพื่อ
ทราบ 

หองประชุม ช้ัน 2 
สํานักทรัพยากรการเรียนรู 
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผอ./ทีมบริหารฯ 
- หัวหนาฝายตางๆ  
- ผูรับผิดชอบงาน 
  ดานประกันคุณภาพ 
- บุคลากร 
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5. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
5.1 ตารางสรุปผลการประเมินรายภารกิจ 
 
ลําดับที่ ภารกิจ น้ําหนัก คะแนนที่ ได ผลการประเมิน 

1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 40 4.79 ดีมาก 
2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 60 5 ดีมาก 
 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 100 4.91 ดีมาก 

 
5.2  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
 ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน    
 จุดเดน  

1. มีระบบบริหารและวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง  
2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร กระตุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสู

ความกาวหนาในตําแหนง  มีกลยุทธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติทําใหเกิดประสิทธิผลการ
สําเร็จของงานสูง 

3. บุคลากรมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน  ขนาดองคกรมีขนาดเล็กทําใหมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

4. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน   มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานที่ดี 
5. มีวัฒนธรรมขององคกรเนนการบริการตอผูรับบริการเปนสําคัญ เนนผูรับบริการเปน

ศูนยกลาง 
6. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ โดยนําผลการประเมินมาพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง เชน การพัฒนาการทําวิจัยของบุคลากร เปนตน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาระบบความรวมมือระหวางหอสมุดกับคณะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรท่ีเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา  สูการเรียนรูตลอดชีวิต  

2. วิเคราะหเพื่อแยกแยะผูรับบริการแตละกลุม และสรางกลยุทธการบริการที่ตอบสนอง
กลุมเปาหมาย 

3. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  ใหไดกลุมตัวอยางที่มากขึ้น 
4. มีศักยภาพในการหารายไดเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรม หรือคาตอบแทนพนักงานเพิ่ม 
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 ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
 จุดเดน  

1. มีการพัฒนาการระบบเทคโนโลยี เพื่อใหบรกิารใหมๆ  อยางตอเนื่อง  
2. มีการพัฒนาและสรางสรรคงานอยางตอเนือ่ง มีบริการเชิงรุกอยางสม่ําเสมอ  
3. มีชองทางรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการหลายชองทาง 

  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หาวิธีการ และกลยุทธท่ีหลากหลายในการกระตุนใหนักศึกษาเขามาใชบริการในหอสมุดเพือ่

ใชเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง  เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาเขามาแสวงหาความรูคอนขาง
นอย 

2. ประชาสัมพันธถึงบริการท่ีหลากหลายแกผูรบับริการทุกกลุมเปาหมาย 
 
5.3   ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในภาพรวม 

1. สรางความหลากหลายของหนงัสือและมุมหนงัสือเพื่อใหบรกิารในเชิงรุก เชน เพิ่มหนังสือ
ประเภทการจัดการและการบริหาร หรอืเพิ่มบรรยากาศของหองสมุดท่ีผูบริหารตองการ เชน 
มีมุมกาแฟ เปนตน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเขามาใชบริการหองสมดุและยังจะเปน
แหลงรายไดของหองสมุดอีกดวย 

2. สรางความรวมมือกับหองสมดุภูมิภาคใหเขมแข็งยิ่งข้ึน และสรางความรวมมือกับหองสมดุ
ของมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย เปนตน 

3. สรางความรวมมือกับองคกรภายนอก เชน องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  หรือเทศบาล 
เพื่อสงเสริมกจิกรรมของหองสมุด เชน หองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน 

 
6.   สวนสาระ 

6.1  บทนํา 
 1)  ความเปนมาและเอกลักษณของหนวยงาน 

หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เกิดข้ึนจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยใน
สมัย นพ.สวัสดิ์  สกุลไทย   เปนอธิการบดี  (พ.ศ. 2516 – 2518)    ท่ีตองการรวมหองสมุดคณะตาง ๆ ซึ่ง
ประกอบดวย หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เปนหอสมุดกลาง
เพียงแหงเดียว   โดยใชช่ือวาหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร      เพื่อเปนอนุสรณแดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร  ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    วิทยาเขตหาดใหญ  ตัวอาคารสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521      
มีเนื้อท่ีท้ังหมด 5,108.59 ตารางเมตร       จุท่ีนั่งอานไดประมาณ 800 ท่ีนั่ง     จัดเก็บหนังสือไดประมาณ      
1 ลานเลม  เปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเปนงานหอสมุดกลาง 
สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2532  ไดรับการยกฐานะเปน
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ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการ  โดยแบงหนวยงานภายในเปน 9 งาน 
คือ งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  งานวิเคราะหสารสนเทศ  งานบริการการคนควาวิจัย  งานบริการขอมูล
พิเศษ  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  งานธุรการ  และงานระบบ
คอมพิวเตอร 

ตอมาไดสรางอาคารใหมดวยเงินงบประมาณ จํานวน 19,538,784 บาท  มีเนื้อท่ีประมาณ 
4,000 ตารางเมตร  จุท่ีนั่งอานไดประมาณ 600 ท่ีนั่ง  เมื่อปลายป พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับและรื้อระบบใหม
ใหทันสมัยข้ึนตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  เพื่อลดภาระงานที่ซ้ําซอน   หลังจากวิเคราะหระบบ   
ไดทดลองจัดองคกรภายในใหมเปน 3 กลุมงาน คือ   กลุมงานบริการสารสนเทศ กลุมงานเทคนิค และกลุม
งานธุรการ จากนั้นไดเริ่มทดลองปฏิบัติงานตามโครงสรางใหม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 และเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยไดประกาศจัดตั้งเปนสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 

2)  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยทุธและแผนการดําเนินงาน 
วิสัยทัศน 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง      อรรถกระวีสุนทร       จะเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการท่ี

เปนเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พันธกิจ 
• แสวงหา  จัดเก็บ   และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทั้งในดานวิชาการ   และวิจัย  ให

สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยการบริหารจัดการ และการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

• ปรับแตงสารสนเทศ   (Information Consolidation)      ใหเปนสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ผูใชแตละกลุมท่ีมีความตองการสารสนเทศเฉพาะดาน เพื่อประโยชนกับการเรียน การสอน การคนควาวิจัย 
การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

• เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ท่ีทันสมัยและสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูใหม ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทองถิ่น 

• เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีกิจกรรม และ
บริการบนพื้นฐานของการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง ตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคล และเปน
แหลงบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
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3) โครงสรางองคการและการบริหาร 
โครงสรางสวนราชการ 
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีโครงสรางภายในประกอบดวย 4 

ฝายคือ ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายบริการสารสนเทศ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝายหอสมุด
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
 

แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 
 

 

 

 

 

 
โครงสรางการบริหาร 
การบริหารงานของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     อยูในการ

กํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบริหารสูงสุด  มีหัวหนาฝาย 3 ฝาย คือ
ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ เปนผูบริหารงานภายใน สวน
ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพอยูในการกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร 
 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ 

ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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แผนภูมิการบริหารงานสาํนักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายบริการสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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4) จํานวนบุคลากร 
ขาราชการ 38 คน 
พนักงานมหาวทิยาลัย   2 คน 
ลูกจางประจํา   7 คน 
พนักงานเงินรายได   6 คน 
รวมทั้งหมด 53 คน   

 
5)  งบประมาณ (แยกเปนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) 

เงินงบประมาณ     ไดรับ   30,148,600 บาท   จายจริง   30,719,145.31 บาท 
เงินรายได            ไดรับ  12,788,000 บาท   จายจริง   10,647,106.46 บาท 
เงินอุดหนุน สกอ.   ไดรับ      3,525,000 บาท   จายจริง      3,524,531.76 บาท 
รวมท้ังสิ้น             ไดรับ  46,461,600 บาท   จายจริง  44,890,783.53 บาท 
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6.2  ตารางสรุปผลการประเมิน (โดยคณะกรรมการ) 
 

คะแนนที่ได  
 

ภารกิจ / ตัวบงชี้ 

คา
น้ําหนัก 

อิง
เกณ

ฑ 

อิง
แผ

น 

อิง
พัฒ

นา
กา
ร 

คะแนนรวม/
ระดับการ
ประเมิน 

1. ภารกิจรวมของหนวยงาน  40.00     
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา

กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)*** 

2.86 3 1 - 5 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด*** 

2.86 3 1 - 5 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย (ระดับ) **** 

2.86 3 1 - 5 

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 3 1 1 5 
1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน (ระดับ)***  2.85 3 1 - 5 
1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 1 - 1 2 
1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา (ระดับ)*** 
2.85 3 1 - 5 

1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)*** 

2.85 3 1 - 5 

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** 

2.86 3 1 1 5 

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*  2.86 3 1 1 5 
1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

หนวยงาน)* 
- - - - - 

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** 

2.86 3 1 - 5 

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)** 

2.86 3 1 1 5 

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับ)** 

2.86 3 1 1 5 

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ
ทันเวลา (ระดับ)* 

2.86 3 1 - 5 
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คะแนนที่ได  
 

ภารกิจ / ตัวบงชี้ 

คา
น้ําหนัก 

อิง
เกณ

ฑ 

อิง
แผ

น 

อิง
พัฒ

นา
กา
ร 

คะแนนรวม/
ระดับการ
ประเมิน 

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  60.00     
 2.1  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโดยผูใชบริการมีความ 3.80 3 1 1 5 
   พึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมในระดับดีขึ้นไป******      
2.2 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ชองทาง) 3.80 3 1 1 5 
2.3 รอยละของคํารองเรียนที่ไดรับการแกไข***** 3.80 3 1 1 5 
2.4 จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  3.79 3 1 1 5 
 (One Stop Service)      
2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) (จํานวนบริการ)***** 3.79 3 1 1 5 
2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) จํานวนบริการ) 3.79 3 1 1 5 
2.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น 3.79 3 1 1 5 
 (เฉพาะฐานขอมูลที่จัดซื้อ)      
2.8 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสน 3.79 3 1 1 5 
 เทศและการเรียนรูตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด*****      
2.9 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการ 3.79 3 1 1 5 
 เรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต*****      
2.10 มีสื่อการเรียนรูการใชหองสมุดและการใชสารสนเทศดวยตนเอง 3.79 3 1 1 5 
 ที่หลากหลาย (ประเภท)*****      
2.11 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 3.79 3 1 1 5 
2.12 ฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากร 3.79 3 1 1 5 
2.13 การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 3.79 3 1 1 5 
2.14 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 2.5 3 1 1 5 
2.15 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นํา 2.50 3 1 - 5 
 ไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร*****      
2.16 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/ 2.85 3 1 - 5 
 ชุมชน      
2.17 มีการพัฒนานวัตกรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 2.85 3 1 1 5 
 ดําเนินงานและการใหบริการ      
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7.  ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
 7.1 สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ (คณะ/หนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง) 

1) หาวิธีการ และกลยุทธท่ีหลากหลายในการกระตุนใหนักศึกษาเขามาใชบริการในหอสมุดเพือ่
ใชเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง  เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาเขามาแสวงหาความรูคอนขาง
นอย 

2) วิเคราะหเพื่อแยกแยะผูรับบริการแตละกลุม และสรางกลยทุธการบริการท่ีตอบสนอง
กลุมเปาหมาย 

3) พัฒนาระบบความรวมมือระหวางหอสมุดกับคณะ ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสตูรท่ีเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา  สูการเรียนรูตลอดชวีิต 

4) พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  ใหไดกลุมตัวอยางที่มากขึ้น 
5) ประชาสัมพันธถึงบริการท่ีหลากหลายแกผูรบับริการทุกกลุมเปาหมาย 
 

 7.2 สิ่งที่ควรพัฒนา 
1) มีศักยภาพในการหารายไดเพือ่สนับสนุนการทํากิจกรรม หรือคาตอบแทนพนักงานเพิ่ม 
2) โครงการตาง ๆ ควรมีการประเมินและนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาสาเหตุ และพัฒนา 

 
 7.3 ทิศทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

1) ประชาสัมพันธรูปแบบการใหบริการท่ีสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2) ขยายเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบาน 
3) หาแนวทางการจัดการเพื่อลดความซ้ําซอนทรพัยากรของมหาวิทยาลัยในเครือขาย 
4) ทิศทางการสรางรายไดจากนวตักรรมใหเปนรปูธรรม และเปนระบบ 

 
8. ผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (มีความครบถวน     
 เพียงใด) 
 มีการพัฒนาตามขอเสนอแนะครบถวน และมีแผนตามวงจร PDCA-Par 
 
9. นวัตกรรม 

มีนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ  เพิ่มข้ึน   มีการใชเทคโนโลยีเขามาเพื่อเพิ่มและนํานวัตกรรมเขามาอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
10. แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Good Practices) 
 มีโครงการเชิงรกุหลายโครงการแตควรจะมีการประเมินเพื่อนาํมาปรับในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  



 13รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
ประจําปการศึกษา  2550 

11.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในตอการประเมินครั้งนี้ 
(สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระทกุแงมุม   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนางาน 

   ดานระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัตอไป) 
 - 
 
12.  สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ Stakeholders 

1) การใหบริการของเจาหนาท่ีหองสมุดดีมาก   มีปญหาเมื่อสอบถามเจาหนาท่ี ก็จะไดคําตอบทุกครั้ง 
2) หนังสือระดับปริญญาตรี ควรมีเพิ่มมากขึ้น 
3) ไมทราบเรื่องเกีย่วกับสื่อหรือการประชาสัมพันธหนังสือตางๆ ท่ีมาใหม  ควรจะมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบ 
4) ควรมีการจัดทําบอรดแนะนําหนังสือ วารสาร ซีดี หรือสือ่ตางๆ ท่ีเขามาใหม 
5) ทีมงานของหอสมุดมีความเข็มแข็งตอองคกรสูงมาก  มีการทํางานที่ชวยเหลือกัน มีการสงเสริม

เจาหนาท่ีใหมีความกาวหนาในการงาน  มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับเจาหนาท่ีทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






