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โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร
สำำนักทรพัยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียน

รู้สำำหรับนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เดิมมีชื่อว่ำ หอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ก่อตั้งข้ึนจำกนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยที่ นพ .สวัสดิ์  สกุลไทย เป็น
อธิกำรบดี (พ.ศ. 2516-2518)  โดยกำรรวมห้องสมุดคณะตำ่งๆ อนัได้แก่ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ และห้อง
สมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์เข้ำด้วยกันเป็นหอสมุดกลำง  และตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ซ่ึงเป็นผู้บริจำคที่ดินเริ่มต้นจำำนวน 690 ไร่แก่มหำวิทยำลัย สำำหรับกำรก่อสร้ำงวิทยำเขต
หำดใหญ่

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปิดดำำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2521  ได้รับกำร
ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดสำำนักวิทยบริกำรในวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 
2532 ต่อมำในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2550  มหำวิทยำลัยได้รวมฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพเข้ำด้วยกัน และประกำศจัดตั้งเป็นสำำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร โดยให้เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ มีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรทำำนุบำำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย

1 ก(1) สำำนักฯ มีภำรกิจในกำรจัดหำ จัดเก็บ และให้บริกำรสำรสนเทศทั้งในรูปแบบของเอกสำรสิ่ง
พิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อดิจิตอล (วำรสำรออนไลน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และทำำนุบำำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์

สำำนักฯ ส่งมอบบริกำรต่ำงๆ โดยกำรจัดสถำนที่สำำหรับอ่ำน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รวมกระจำยอยู่ภำยใน
อำคำรของสำำ นักฯ มีห้องศึกษำสำำหรับกลุ่มจำำนวน 4 ห้อง มีระบบยืม-คืนที่กำำกับดูแลโดยฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ สำำหรับสำรสนเทศออนไลน์มีทั้งที่จำำกดักำรใช้ภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย และที่ใช้บริกำรได้
จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต นอกจำกน้ัน ยังให้บริกำรสื่อโสตทัศน์ และวีดิทัศน์เพื่อกำรเรียนรู้ และเพื่อควำม
บันเทิงอีกด้วย

1 ก(2) สำำนักฯ ไดก้ำำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กรไวด้ังน้ี
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบรกิำรที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
✤ เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวทิยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ สื่อกำร

เรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนภำรกจิของมหำวิทยำลัย ในกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนแบบ E-learning กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำไปสู่สำกล



✤ เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนทั่วไปที่
สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ำย

✤ เป็นศูนย์กลำงกำรศกึษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ใหม่แก่สังคมใน
ลักษณะกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยและสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมคุณภำพชวีิตและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชน

ค่านิยม
มุ่งเน้นผู้รับบริกำร

ความสามารถพิเศษ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้

1 ก(3) สำำนักฯ ประกอบด้วยบุคลำกรหลักๆ 4 กลุ่ม คือ บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ฝ่ำย
สนับสนุนงำนบริหำร และนักวิทยำศำสตร์ โดยมีรำยละเอียด ดงัตำรำง P-1-1

ตำรำง P 1-1 ประเภทและหน้ำที่ของบุคลำกร
บุคลากร หน้าท่ีหลกั ระดับการศึกษา จำานวน

บรรณำรักษ์ จดัหำ วเิครำะห์ จดัเก็บและบริกำร
สำรสนเทศ

ตรี-โท 24

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด สนับสนุนกำรจัดหำและกำรจดัเก็บ กำร
บริกำรสำรสนเทศ

ตรี-ตำ่ำกวำ่ 30

สนับสนุนงำนบริหำร สนับสนุนกำรดำำเนินงำนทำงด้ำนบริหำร
ของสำำนักฯ เช่น ดำ้นนโยบำยและแผน 
ดำ้นคลังและพัสดุ ดำ้นกำรเจ้ำหน้ำที่ ดำ้น
ธรุกำรทัว่ไป และด้ำนอำคำรสถำนที่

ตรี-ตำ่ำกวำ่ 22

นักวิทยำศำสตร์ ดแูลระบบไอทีของสำำนักฯ ตรี 3

1 ก(4) ปัจจุบัน สำำนักฯ มีอำคำรหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และอำคำรหอสมดุวิทยำศำสตร์สุขภำพสำำหรับ
กำรให้บริกำรของสำำนักฯ และมีรำยละเอียดของเทคโนโลยี และสิ่งอำำนวยควำมสะดวกทีส่ำำคัญ ดงัน้ี

เทคโนโลยีและอุปกรณ์
(1) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(3) ทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น ตำำรำวำรสำร ระบบ E-Database, E-Journal, E-Book, Digital 

Library, Open Access Links, PSU Knowledge Bank,  etc.
(4) อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ ระบบประตูอัตโนมัติ, ระบบจำำหน่ำยคูปองอัตโนมัติเพื่อเข้ำใช้ห้อง

สมุด ระบบกำรเติมโควตำกำรพิมพ์อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ และธนบัตร (รวมทั้งตรวจสอบ
โควตำกำรพิมพ์ ประวัติกำรเติมเงินและประวัติกำรพิมพ์ผ่ำนเว็บไซต์ ) และ Online 
Reference: Ask a Librarian ฯลฯ

สำำนักทรัพยำกรกำรเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร - 2



สิ่งอำานวยความสะดวกท่ีสำาคัญ
(1) อินเตอร์เน็ตโซน (Internet Zone)
(2) ห้องอบรมคอมพวิเตอร์
(3) พื้นที่น่ังอำ่นหนังสือ
(4) ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Group Study Room)
(5) ห้องฉำยภำพยนตร์

1 ก(5) สำำนักฯ มีกำรดำำเนินงำนภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ ที่สำำคัญ ดังน้ี
ตำรำง P 1-2 กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/ข้อกำำหนดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดา้น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำาหนดและเกณฑ์
1.ดำ้นกฎหมำย  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนสำำนัก

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2551

 พ.ร.บ.กำรศกึษำแห่งชำติปี 2542
 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
 พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2.ดำ้นรับรองระบบงำน  ข้อบังคับระเบียบสภำมหำวิทยำลัย
 ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด

3.ดำ้นกำรเงิน  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
 ระเบียบ/ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 ระเบียบสำำนักนำยกรัฐมนตรี

รูป P 1-1 ผังโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน

สำำนักทรัพยำกรกำรเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร - 3

หวัหนา้ฝ่ายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

หวัหนา้ฝ่ายบริการ
สารสนเทศ

หวัหนา้ฝ่ายหอสมุด
วทิยาศาสตร์สุขภาพ

หวัหนา้ฝ่ายสนบั
สนนุงานบริหาร

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ
และพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการ
ประจำาสำานกัฯ

ผู้อำานวยการสำานกัฯ

คณะกรรมการ
ดำาเนนิงานสำานกัฯ

รองผู้อำานวยการ



สำำนักฯ ดำำเนินนโยบำยภำยใต้กำรกำำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำบุคลำกร มีผู้
อำำนวยกำรสำำนักฯ เป็นผู้บริหำรสูงสุด มรีองผู้อำำนวยกำร และหัวหน้ำฝ่ำย 4 ฝ่ำย คือ หัวหน้ำฝำ่ยสนับสนุนงำน
บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  และหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพ เป็นผู้นำำระดับสูง เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำำนักฯ ได้มอบฝ่ำย
หอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพให้อยู่ในกำรกำำกับดูแลของคณะแพทยศำสตร์

1 ข(2) สำำนักฯ ไดจ้ำำแนกกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่สำำคัญไว้ดังตำรำง P 1-3 และตำรำง P 1-4
ตำรำง P 1-3 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เป็นผู้รับบริกำร

กลุม่ผู้รับบริการ ความต้องการหลกั ความต้องการ / 
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. นักศกึษำ 
2. อำจำรย์ 
3. บุคลำกรของ

มหำวิทยำลัย
4. บุคคลทั่วไป

1. ใช้บริกำรยืม
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ

2. ใช้บริกำรสืบค้น
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ

3. ไดร้ับกำรอบรม
กำรใช้บริกำรตำ่งๆ 
ของสำำนักฯ 

1. ได้รับทรพัยำกร
สำรสนเทศที่
ต้องกำร

2. ได้รับกำรบริกำรที่
พึงพอใจ

3. มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เพียง
พอ และสืบค้นได้
สะดวก

1. เคำน์เตอร์ให้บริกำร
2. เคำน์เตอร์ตอบคำำถำม
3. เสียงตำมสำยในห้องสมุด
4. ข่ำวมหำวิทยำลัย
5. ป้ำยประกำศ
6. กำรออก Road Show
ตำมคณะต่ำงๆ
7. ตูร้ับควำมคิดเห็น
8. โทรศพัท์
9. e-mail
10. website

ตำรำง P 1-4 ผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของสำำนักฯ
ผู้ได้รับผลกระทบ

จากกิจกรรมของสำา
นักฯ

บริการท่ีให้ ความต้องการ / 
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวา่งกัน

1. บุคลำกรสำำนักฯ
2. มหำวิทยำลัย/

คณะต่ำงๆ
3. บริษัท/สำำนักพิมพ์

1. จัดหำทรพัยำกร
สำรสนเทศตำมที่
ตอ้งกำร

2. ให้บริกำร
สำรสนเทศ

3. ให้บริกำรผ่ำน
ระบบเครือข่ำย

4. ประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดงูำน (เป็น
บริกำรที่ให้แก่
บุคลำกรของสำำนัก)

1. ควำมครบถ้วน 
ครอบคลุมของ
ทรพัยำกร
สำรสนเทศ

2. กำรใช้ทรพัยำกร
สำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

3. ควำมกำ้วหน้ำทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ

4. สวัสดิกำรทีด่ี
5. กำรเลือกใช้บริกำร

ของสำำนักพิมพ์ฯ

1. กำรประชุม
2. โทรศัพท์
3. e-mail
4. website
5. ไปรษณีย์
6. อื่น ๆ
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2. สภาวะการณ์ขององค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
2 ก(1) องค์กรที่ดำำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับสำำนักฯ คือ ห้องสมุด หรือหอสมุดของสถำบัน

อุดมศึกษำในประเทศที่มีมำกกว่ำ 147 แห่ง อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมตำรำง P 1-3 
และตำรำง P 1-4 แล้ว จะพบว่ำ กลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมเป็นอิสระจำกกัน คู่แข่งขันในเชิงของส่วนแบ่งตลำด
(หรือจำำนวนลูกค้ำ)จึงไม่เป็นประเด็นสำำคัญแต่อย่ำงใด แต่ประเด็นของกำรแข่งขัน คือ คุณภำพของกำรให้
บริกำร และควำมครบถ้วนของสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อภำรกจิของมหำวิทยำลัย ดังแสดงไว้ในตำรำง P 2-1

ตำรำง P 2-1 คู่แข่งขัน และสภำพกำรแข่งขัน

คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน
ผลการดำาเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ

เทียบกับคู่แข่ง

ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ประสบ
ความสำาเร็จ

• สำำนักหอสมุด มช.
• หอสมุดและคลัง

ควำมรู้ มม.
• สำำนักวิทยบรกิำร 

มข.

1. บริกำรที่เป็นเลิศ
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ทีท่ันสมัย

สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับหน่ึง

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ระบบกำรให้บริกำรของ
ห้องสมุดสมัยใหม่

2. เครื่องมือทีพ่ร้อมสำำหรับ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ

2 ก(2) ปัจจัยสำำคัญที่กำำหนดควำมสำำเร็จในกำรดำำเนินงำนของสำำนักฯ คือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศที่
ครบถ้วน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และดว้ยวธิีกำรที่ผูร้ับบริกำรคำดหวัง ควำมเปลี่ยนแปลงหลักๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนของสำำนักฯ ประกอบด้วยพัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต 
พัฒนำกำรของอุปกรณ์ด้ำนไอที กำรให้บริกำรขององค์กรด้ำนกำรสื่อสำร กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้
บริกำรข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มไปสู่สิ่งพิมพ์ดิจิตอลหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลอดจน
รสนิยมกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีทำงเลือกที่หลำกหลำยมำกข้ึน  ควำมเปลี่ยนแปลง
เหล่ำน้ีมีส่วนอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนให้สำำนักฯ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน และพัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำร รวมทั้งกำรพัฒนำสำรสนเทศใหม่ๆ ทีต่รงกับควำมตอ้งกำรที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริกำร

2 ก(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และ ข้อมูลเชิงแข่งขัน เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ได้แก ่
สถิติกำรใช้บริกำรต่ำงๆ และควำมพึงพอใจต่อบรกิำรด้ำนต่ำงๆ ทั้งของสำำนักฯ เอง และของคู่แข่งขัน  กำรได้มำ
ซ่ึงข้อมูลเหล่ำน้ีของคู่แข่งขันยังเป็นเรื่องที่มีข้อจำำกัดอย่ำงมำก และสำำนักฯ จำำเป็นต้องแสวงหำควำมร่วมมือกับ
ห้องสมุดอื่นๆ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเหล่ำน้ี เช่น ควำมร่วมมือด้ำนกำรเทียบเคียงสมรรถนะกับสำำนัก
หอสมุด มช. และหอสมุดและคลังควำมรู้ มม. รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำำนักวิทยบริกำร มข. 
เป็นต้น ตวัอยำ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันที่สำำคัญ แสดงในตำรำง P 2-2
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ตำรำง P 2-2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน

คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และข้อมูลเชิงแข่งขัน ข้อจำากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล

ห้องสมุดมหำวิทยำ
ลัยอื่นๆ

1. สถิติกำรใช้บริกำรตำ่งๆ 
ของสำำนักฯ

2. ควำมพึงพอใจต่อบริกำร
ดำ้นต่ำงๆ ของสำำนักฯ

1. ยังขำดระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
2. กำรสำำรวจควำมพึงพอใจเป็นภำระแก่ผู้ใช้บรกิำร 

ทำำให้กำรเก็บข้อมูลกระทำำได้คอ่นข้ำงยำก
3. ระบบห้องสมุดมีทั้งแบบรวมศูนย์และแยกส่วน

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
สำำนักฯ ได้สรุปควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในด้ำนตำ่งๆ ทีส่ำำคัญไวด้ังแสดงในตำรำง P 2-3

ตำรำง P 2-3 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของสำำนักฯ
ความท้าทายเชิง

กลยุทธ์ สิ่งท่ีท้าทาย

ดำ้นธรุกิจ - กำรใช้ทรพัยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มคำ่
ดำ้นปฏิบัติกำร - กำรบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง ทันสมัย และสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรผูร้ับบริกำร
ดำ้นทรัพยำกรบุคคล - บุคลำกรทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข

ค. ระบบการปรับปรงุการดำาเนินการ
แนวทำงและวธิีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของสำำนักฯ ได้แก่

1) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้
2) ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะด้ำนกำรรู้สำรสนเทศ
3) ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
4) ทบทวน และปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติโดยใช้แนวคดิของ Lean และด้วยหลักกำร PDCA
5) ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ือง
6) ส่งเสริมกำรทำำวิจัยสถำบัน และนำำผลกำรวิจัยมำใชพ้ัฒนำงำน/บริกำร
7) ใช้หลักกำรตลำดส่งเสริมงำนบริกำรห้องสมุด
8) ทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริง
9) กำรสรำ้งศักยภำพของบุคลำกรทุกคนทุกระดับให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนวิชำกำร และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
10) กำรหล่อหลอมบุคลำกรให้มีจติสำำนึกด้ำนคุณภำพ รกักำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
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1. การนำาองค์กร
1.1 การนำาองค์กรโดยผู้นำาระดับสูง

ก. วสิัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1 ก(1) สำำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์เมื่อเดือน

มีนำคม 2553 โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์ มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(หรือผู้รับบริกำร) ตลอดจนกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นหลำยครั้ง คณะกรรมกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์ได้
ทบทวนและกำำหนดวิสัยทัศน์ของสำำนักฯ โดยคำำนึงถึงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรทำำงำนที่ต้องกำร และมีควำม
เห็นตรงกันว่ำ “เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยบรกิารท่ีเป็นเลิศ” คือ เป้ำหมำยสูงสุดที่สำำนักฯ ต้องกำร

กำรจะก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศได้น้ัน สิ่งที่สำำคัญที่สุด คือกำรมีจิต
บริกำรที่ดี สำำนักฯ จึงไดก้ำำหนดให้กำร “มุง่เน้นผู้รับบริการ” เป็นค่ำนิยมหลักขององค์กร

หลังจำกกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์แล้ว สำำนักฯ ได้ประชุมบุคลำกรเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
กลยุทธ์ ค่ำนิยมขององค์กร ตลอดจนกำรจัดทำำคำำอธิบำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมเพื่อให้
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดลงสูก่ำรปฏิบัติ

1.1 ก(2) ผู้นำำระดับสูงเน้นยำ้ำถึงกำรยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติต่อ
บุคลำกรดว้ยกัน ตอ่ผู้ใช้บริกำร ควรจะดำำรงไว้ซ่ึงควำมเสมอภำค หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน  
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก็ได้เน้นให้ดำำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมกับทุกคน

1.1 ก(3) ในด้ำนกำรบริหำรให้สำำนักฯ มีควำมยั่งยืน และมีผลกำรดำำเนินกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่ง ผู้นำำ
ระดับสูงมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำของบุคลำกร ทั้งโดยกำรจัดทัศนศึกษำเพื่อดูงำนทั้งในและตำ่งประเทศ  
จดัให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน Blog ในสังคมออนไลน์ ส่งเสริมกจิกรรมกำรจดักำรควำมรู้ จัดให้มีกำรอบรมใน
ด้ำนต่ำงๆ ที่สำำคัญ เช่น กำรทำำงำนเป็นทีม จิตบริกำรกับกำรให้บริกำรของห้องสมุด เป็นต้น กำรถ่ำยทอด
ข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจในวงกำรห้องสมุดผ่ำนทำง Group mail นอกจำกน้ี ยังได้ดำำเนิน
กำรกระตุ้นให้บุคลำกรจดัทำำโครงกำรพัฒนำงำนในลักษณะ R2R

ข. การสื่อสารและผลการดำาเนินการขององค์การ
1.1 ข(1) ผู้นำำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกรด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย ดังแสดงในตำรำง 1.1-1

ตำรำง 1.1-1 ช่องทำงกำรสื่อสำร
ช่องทางการสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ กิจกรรม/ผลลัพท์

ที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำย
(ทีมบริหำร)

ผอ. รอง ผอ. 
หัวหน้ำฝ่ำย

ทุกเดือน พิจำรณำและตัดสินใจในเรื่องตำ่งๆ ที่
เกี่ยวกับกำรดำำเนินงำนของสำำนักฯ 

ประชุมบุคลำกร บุคลำกรทุกคน ทุก 1-3 
เดือน

สื่อสำรเรื่องตำ่งๆ จำกทีมบริหำรสู่
บุคลำกร และรับฟังควำมคิดห็นจำก
บุคลำกร

ประชุมคณะทำำงำน
ตำ่งๆ

คณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เช่น กรรมกำร
ประกันคุณภำพ 
กรรมกำร 5 ส 

1-2 เดือน พิจำรณำและตัดสินใจเรื่องตำ่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ช่องทางการสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ กิจกรรม/ผลลัพท์
กรรมกำรจดักำร
ควำมรู้ ฯลฯ

Group mail บุคลำกรเฉพำะกลุ่ม 
หรือบุคลำกรทุกคน

ไม่แน่นอน สื่อสำรเรื่องตำ่งๆ ทั้งกรณีเร่งด่วน หรอื
เรื่องรำวที่น่ำสนใจ

ระบบ e-office บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
(บำงสว่นหรือ
ทั้งหมด)

ทุกวัน แจ้งข่ำวสำร สั่งกำร ฯลฯ

1.1 ข(2) ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสำำคัญกับควำมเข้ำใจในกำรวัดผลกำรดำำเนินกำรของสำำนักฯ โดยได้
กำำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลกำรดำำเนินกำร และส่งเสริมให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำำงำนตำมที่ปรำกฎใน
แผนกลยุทธ์ของสำำนักฯ
1.2 การกำากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่

ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ
1.2 ก(1) สำำนักฯ มีกำรดำำเนินกำรตำมระบบธรรมำภิบำลในด้ำนต่ำงๆ ที่สำำคัญ ดังแสดงในตำรำง 1.2-

1 ดังน้ี
ตำรำง 1.2-1 แนวทำงในกำรกำำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมภิบำล

เรื่องท่ีสำาคัญในระบบธรรมาภิบาล แนวทางในการกำากับดูแล
ควำมรับผิดชอบในกำรกระทำำของ
ผู้นำำระดับสูง

• ผู้นำำสูงสดุ และรองผูอ้ำำนวยกำรได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนทุก 6 เดือน และทุก 2 ปีโดยคณะกรรมกำรที่มี
อธิกำรบดีเป็นประธำน

• ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้นำำระดับหัวหน้ำฝ่ำยไดร้ับกำรประเมิน
ทกุ 6 เดือนโดยคณะกรรมกำรที่มีผู้อำำนวยกำรเป็นประธำน

ควำมรับผิดชอบดำ้นกำรเงิน • กำรใช้จ่ำยเงินของสำำนักฯ ไดร้ับกำรตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำที่
กำรเงินสำำนักฯ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัย

ควำมโปร่งใสในกำรดำำเนินกำร • มีกำรสื่อสำรแนวทำงกำรดำำเนินกำรแก่บุคลำกร เช่น แนวทำง
กำรสรรหำหัวหน้ำฝ่ำย แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำน เป็นต้น

กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้สว่นเสีย 

• มีกำรรำยงำนผลกำรดำำเนินงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ดำำเนินงำน ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนจำกหน่วยงำนระดับคณะ

• มีนโยบำยในกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูล และสื่อสำรกับผู้มี
สว่นได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมำกที่สุด
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1.2 ก(2) คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำำนวยกำรซ่ึงเป็นผู้นำำสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดย
ใช้ข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้นำำสูงสุด ข้อมูลจำกกำรสอบถำมบุคลำกร ข้อมูลจำกผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสีย  ผลกำร
ประเมินได้รับกำรป้อนกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อกำรปรับปรุงกำรทำำงำนให้ดียิ่งๆ ข้ึนต่อไป ผู้นำำระดับสูงได้
รบักำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีผู้นำำสูงสดุเป็นประธำนทุกรอบ 6 เดือน

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
1.2 ข(1) และ 1.2 ข(2)  ในด้ำนของกำรดำำเนินกำรต่อกรณีที่บริกำรของสำำนักฯ มีผลกระทบในทำง

ลบต่อสังคม สำำนักฯ ได้เปิดให้สำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยได้ประกำศช่องทำงติดต่อทั้งทำง
โทรศัพท์ และ  e-mail  ของผู้ บริ หำรทุ กคน และ บุคลำกรทุ กฝ่ ำย ไว้บน website  ของสำำ นักฯ  ที่ 
http://www.clib.psu.ac.th รวมทั้งจัดให้มีกระดำนข่ำวเพื่อรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำงๆ อีกด้วย

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสำาคัญ
1.2 ค(1) สำำนักฯ ตระหนักถึงบทบำทที่พึงมีตอ่กำรสรำ้งประโยชน์ให้กับสังคมตำมศกัยภำพของสำำนักฯ 

เช่น กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดอื่นๆ ในชุมชน ดังตัวอย่ำงกิจกรรมในตำรำง 1.2-
2

ตำรำง 1.2-2 แนวทำงในกำรกำำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมภิบำล
ชุมชน กิจกรรม

ห้องสมุดโรงเรียน • กำรบรจิำคหนังสือ
ห้องสมุดชุมชน • กำรจัดอบรมควำมรู้ใหม่ๆ แก่บรรณำรกัษ์ และผู้ปฏิบัติงำนของ

ห้องสมุดชุมชน
นักศกึษำของสถำบันต่ำงๆ • กำรรับเข้ำฝึกงำน
นักเรียน • ใช้บริกำรของสำำนักฯ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
ประชำชนในชุมชน • ใช้บริกำรของสำำนักฯ ทั้งในรูปของสมำชิก หรือเป็นผู้ใช้บริกำร

เป็นครั้งครำว
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทำากลยุทธ์

ก. กระบวนการจัดทำากลยุทธ์
2.1 ก(1) สำำนักฯ โดยทีมบริหำร ให้ดำำเนินกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์ 2554-2558 เมื่อเดือนมีนำคม 2553 

และได้กำำหนดให้มีข้ันตอนกำรจดัทำำแผน ดงัน้ี
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบดัวย ผู้อำำนวยกำรเป็นประธำนกรรมกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนฯ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำฯ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพ นักวทิยำศำสตร์ บรรณำรกัษ์ ผู้ปฏิบัติงำน  

2) คณะกรรมกำรฯ จดัทำำ SWOT Analysis 
3) คณะกรรมกำรฯ จัดทำำ (รำ่ง) แผนกลยุทธ์ (กำำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทำงกำรจัดทำำ

แผนปฏิบัติกำร ดชันีชี้วดั (KPIs) เป้ำหมำย)
4) คณะกรรมกำรฯ นำำเสนอ(ร่ำง)แผนกลยุทธ์แก่กรรมกำรควบคุมคุณภำพ เพื่อพิจำรณำลงมติ

เห็นชอบ
5) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ นำำเสนอแผนกลยุทธ์แก่ที่ประชุมทีมบริหำรทบทวนและ

กำำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสำำนักฯ 
6) ผู้อำำนวยกำรสื่อสำรแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมบุคลำกรสำำนักฯ รับทรำบและร่วมแสดงควำมคิด

เห็นต่อแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งมอบหมำยให้บุคลำกรในแต่ละฝ่ำยกำำหนดโครงกำร/ กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รว่มกับหัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนฯ ฝ่ำยพัฒนำฯ และฝ่ำยบริกำรฯ

7) หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝำ่ย เสนอโครงกำร/ กจิกรรม ให้ที่ประชุมทีมบริหำรรับทรำบ
8) หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมผลกำรดำำเนินกำรแจ้งที่ประชุมทีมบริหำรทุก 6 เดือน เพื่อกำรประเมิน/

ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรตลอดปีกำรดำำเนินกำร
9) หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนฯ รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติกำร ตวัชี้วดั ทั้งหมดจัดทำำเป็นรำยงำนสรุป

ประจำำปีต่อไป
สำำนักฯ เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และ

กำรทำำนุบำำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย โดยได้กำำหนดเป้ำหมำย /วิสัยทัศน์ไว้อย่ำงชดัเจนในกำรที่จะเป็น
แหล่งสำรสนเทศและเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ดว้ยบริกำรที่เป็นเลิศ บุคลำกรของสำำนัก 4 กลุ่ม คือ บรรณำรักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด สนับสนุนงำนบริหำร และ นักวิทยำศำสตร์ บุคลำกรเหล่ำน้ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรง
กับหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มีควำมรับผิดชอบ ผูกพันกับสถำบัน ในขณะที่สำำนักฯ มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร 
อันได้แก่ ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำำนวยควำมสะดวก และด้วยวิสัย
ทัศน์ พันธกิจของสำำนักฯ จึงกำำหนดให้ ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ เป็น
ควำมสำมำรถพิเศษของสำำนักฯ

สำำนักฯ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริกำร และไม่ได้แสวงหำกำำไร งบประมำณในกำรดำำเนินภำรกิจได้รับ
กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรดำำเนินกำรเป็นไปตำมพันธกิจ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ จึง
มุ่งเน้นให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  ส่วนควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนปฏิบัติกำรจะมุ่งเน้นให้มี
กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  ทรัพยำกรบุคคล
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เป็นกลไกสำำคัญในกำรดำำเนินภำรกิจ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงมุ่งเน้นให้บุคลำกรทำำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข

 สำำนักฯ เป็นเป็นหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยที่ใหญ่ที่สุดในภำคใต้
และมีชื่อเสียงในกลุ่มวิจัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย นอกจำกน้ี บรรณำรักษ์ และนัก
วิทยำศำสตร์ของสำำนักฯ มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริกำรของห้องสมุดสมัยใหม่ และมีเครื่องมือที่พร้อมสำำหรับ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ สำำนักฯ จึงมคีวำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย บรกิำรที่
เป็นเลิศและควำมน่ำเชื่อถือ

ข้อมูลสำำคัญในกำรทำำ SWOT Analysis ได้แก่ ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก ข้อมูล
ประกอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน สภำพแวดล้อม (ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง สังคมวัฒนธรรม 
และควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยี)

ข้อมูลประกอบวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่ได้จำกนโยบำย
มหำวิทยำลัย ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลควำมต้องกำร /ควำมคำดหวังจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กำรวิเครำะห์ ทบทวน
ผลกำรดำำเนินกำร ผลกำรประเมินของ สกอ. และผลกำรประเมินแผนกลยุทธ์ที่ผ่ำนมำ รวมเข้ำกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ข้อมูลประกอบวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  ได้จำกกำรศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงของกำรให้บริกำร
สำรสนเทศในลักษณะต่ำงๆ เช่น พัฒนำนำกำรของกำรให้บริกำรของสำำนักพิมพ์ กำรดำำเนินธุรกิจของสำำนัก
พิมพ์  กำรให้บริกำรของห้องสมุดอื่นๆ พัฒนำกำรของกำรให้บริกำรของ Google พัฒนำกำรของ 
Institutional Repository เป็นต้น

สภาพแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกำรดำำเนินงำนของห้องสมุด ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บ
ค้นหำ ประมวลผลข้อมูลของระบบสำรสนเทศ รูปแบบกำรเรียนรู้และกำรค้นหำควำมรู้ของผู้ใช้บรกิำร เป็นต้น

กรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติกำรตำมแผนกลยุทธ์ของสำำนักฯ ยังไม่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลำของ
มหำวิทยำลัย คือ ปีงบประมำณ 2555–2559 แต่ได้วำงแผนไว้ว่ำ จะทบทวนแผนกลยุทธ์อีกครั้งหลังจำกที่
มหำวิทยำลัยได้จัดทำำและประกำศแผนกลยุทธ์ปี 2555-2559 โครงกำร/ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรจะต้อง
ดำำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในปีที่กำำหนด แผนปฏิบัติกำรที่มีผลกระทบต่อเน่ือง จะกำำหนดให้ต้องมีกำรดำำเนิน
กำรเป็นระยะยำว

กรอบระยะเวลำในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรระยะยำวอำจถูกปรับเปลี่ยนได้หำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรุนแรงและส่งผลกระทบต่อกำรกำำหนดควำมสำมำรถพิเศษ ควำมทำ้ทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

2.1 ก(2) คณะกรรมกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อำำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนฯ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำฯ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมดุวิทยำศำสตร์สุขภำพ นักวทิยำศำสตร์ บรรณำรกัษ์ 
ผู้ปฏิบัติงำน ได้ดำำเนินกำรทำำ SWOT Analysis เป็นข้ันตอนแรก และได้นำำข้อมูลเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำด้ำน
เทคโนโลยี ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร บุคลำกร ทรัพยำกร และกำรเงิน มำประกอบกำร
ทำำแผนกลยุทธ์

ความพร้อมในการให้บริการทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นควำมสำมำรถพิเศษของสำำ
นักฯ เกิดจำกกำรวิเครำะห์ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมผูกพันกับสถำบันของ
บุคลำกร ความพร้อมด้านทรัพยากรของสำานัก ได้แก่ ทรพัยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
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และสิ่งอำำนวยควำมสะดวก ได้ถูกนำำมำเป็นองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหน้ำที่หลัก คือ กำรให้บริกำร

ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรและตรงกับหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ควำมพร้อมของอุปกรณ์ สิ่ง
อำำนวยควำมสะดวก งบประมำณ รวมถึงกำรนำำเสนอกิจกรรมโดยกลุ่มบุคลำกรจะทำำให้มั่นใจว่ำองค์กรสำมำรถ
นำำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ข. วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข(1) คณะกรรมกำรฯ ได้กำำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ข้อ คือ 

(1) บริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรพัยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) บริหำรสำำนักฯ อย่ำงเป็นระบบ
(3) บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
(4) สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน

และไดก้ำำหนดกรอบเวลำที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำน้ี ดังตำรำง 2.1-1
ตำรำง 2.1-1 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรและกรอบเวลำ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กรอบเวลำที่จะบรรลุ

วตัถุประสงค์
54 55 56 57 58

1) บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิต
ที่มีคณุภำพ

บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

/ /

2) สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็น
มหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย

บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำร
วิจัยได้อย่ำงครอบคลุม

/

3) บริหำรองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล

กำรบริหำรสำำนักฯ อย่ำงเป็นระบบ /

4) บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน / /

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อ ถูกกำำหนดข้ึนเพื่อตอบสนองพันธกิจของสำำนักฯ ตำมเป้ำประสงค์ 4 
ข้อ คือ 

1) บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพ

2) สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย
3) บริหำรองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
4) บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน

2.1 ข(2) กำรกำำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นอกจำกจะตอบสนองพันธกิจของสำำ นักฯ ตำม
เป้ำประสงค์ทั้ง 4 ข้อ แล้ว ยังได้คำำนึงถึงตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำส
กำรสร้ำงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์กำรปฏิบัติกำร และควำมสำมำรถพิเศษของสำำนักฯ ด้วย ดังแสดงในตำรำง 

สำำนักทรัพยำกรกำรเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร - 12



2.1-2 ตำรำง 2.1-3 ตำรำง 2.1-4 และตำรำง 2.1-5 นอกจำกน้ัน กำรสร้ำงนวัตกรรมของกำรให้บริกำร ยังได้
คำำนึงถึงกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง หรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตำรำง 2.1-6

ตำรำง 2.1-2 กำรตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์

ดำ้นธรุกิจ
• กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้ม

คำ่  

• บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ

• กระจำยควำมรู้สูชุ่มชน

ดำ้นปฏิบัติกำร
• กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

ทันสมัยและสอดคล้องกับควำม
ตอ้งกำรของผู้รับบริกำร  

• บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ

• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
• สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน

ดำ้นบุคลำกร
• บุคลำกรทำำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ

และมีควำมสุข            

• กำรบริหำรสำำนักฯ อย่ำงเป็นระบบ

ตำรำง 2.1-3 กำรตอบสนองควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย • บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ อยำ่งมีประสิทธิภำพ
บริกำรที่เป็นเลิศ • บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ อยำ่งมีประสิทธิภำพ

• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
• สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน

ควำมน่ำเชื่อถือ • บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ อยำ่งมีประสิทธิภำพ
• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
• กำรบริหำรสำำนักฯ อย่ำงเป็นระบบ

ตำรำง 2.1-4 กำรตอบสนองโอกำสกำรสร้ำงนวตักรรมของผลิตภัณฑก์ำรปฏิบัติกำร
โอกาสการสร้างนวัตกรรม วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์

• กำรนำำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำำงำน

• บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสทิธิภำพ

• กำรสรำ้งอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อ
อำำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 

• บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสทิธิภำพ
• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
• สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน
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โอกาสการสร้างนวัตกรรม วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์
• กำรนำำเสนอสิ่งอำำนวยควำมสะดวก

ในกำรรับบริกำร
• บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสทิธิภำพ
• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้อยำ่งครอบคลุม
• กำรบริหำรสำำนักฯ อย่ำงเป็นระบบ

ตำรำง 2.1-5 กำรตอบสนองควำมสำมำรถพิเศษของสำำนักฯ
ความสามารถพิเศษของสำานักฯ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ทรพัยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
• มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับหน้ำที่ที่ไดร้ับมอบหมำย 

มีควำมรับผิดชอบ
• มีควำมพร้อมดำ้นทรพัยำกร

• บริหำรจัดกำร อนุรกัษ์ทรพัยำกร
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำร
วิจัยได้อย่ำงครอบคลุม

• สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน

ตำรำง 2.1-6 กำรตอบสนองโอกำสกำรสร้ำงนวตักรรมของผลิตภัณฑก์ำรปฏิบัติกำร

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โอกาสการสร้างนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการ ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดำ้นธรุกิจ
• กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ

อยำ่งคุ้มค่ำ  

• กำรนำำเสนอสิ่งอำำนวยควำม
สะดวกในกำรรับบริกำร

• จดักิจกรรมที่เสริมสรำ้ง
บรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้

• ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะดำ้นกำรรู้
สำรสนเทศ

• ได้รับทรพัยำกรสำรสนเทศที่
ต้องกำร

• มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพียง
พอ และสืบค้นได้สะดวก

ดำ้นปฏิบัติกำร
• กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ถูก

ตอ้ง ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  

• กำรสร้ำงอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อ
อำำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้ับ
บริกำร 

• ได้รับกำรบริกำรทีพ่ึงพอใจ

ดำ้นบุคลำกร
• บุคลำกรทำำงำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 

• กำรนำำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำำงำน

• ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศให้
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน

• ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติโดยใช้แนวคิด
ของ Lean และดว้ยหลักกำร 
PDCA

• ได้รับกำรบริกำรทีพ่ึงพอใจ
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2.2 การนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ก. การจัดทำาแผนปฏิบัติการและนำาไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ก(1) คณะกรรมกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์จัดทำำแผนปฏิบัติกำรเพื่อนำำ ไปสู่ผลลัพธ์ที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โดยมีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของสำำนักฯ ในส่วนของ
บุคลำกร ทรพัยำกร (อุปกรณ์ สิ่งอำำนวยควำมสะดวก) กำรเงิน กลุ่มผู้รับบริกำร แลว้กำำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำร  
สำำหรับระยะเวลำในกำรดำำเนินกำรมีทั้งในระยะยำวและระยะสั้น ข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ที่คำดหวังไว้ แผนปฏิบัติกำร
จำำนวนหน่ึงเป็นแผนปฏิบัติกำรระยะยำวและมีกำรดำำเนินกำรเป็นระยะเวลำ 5 ปี และแผนปฏิบัติจำำนวนหน่ึง
เป็นแผนปฏิบัติกำรที่มีระยะเวลำดำำเนินกำรเป็นระยะสั้น 1-2 ปี  ดังตำรำง 2.2-1

ตำรำง 2.2-1 แผนปฏิบัติกำรที่มีควำมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ปีท่ีดำาเนินการ 
( พ.ศ. 25.. ) ความ 

สำาคัญ54 55 56 57 58
 1. บริหำรจัดกำร 

อนุรักษ์ทรพัยำกร
สำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

 1.1.1  วเิครำะห์ทรพัยำกรสำรสนเทศในแต่ละสำขำ
วิชำ (Collection Analysis)

/ / / / / A

 1.1.2  วเิครำะห์กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ / / / A
 1.1.3  สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือกำร

จัดหำทรพัยำกรสำรสนเทศในรูปภำคี
/ / / / / B

 1.2.1  นำำระบบ LEAN มำใชด้ำำเนินงำน / / / / / A
 1.2.2  แสวงหำแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในกำร 

วิเครำะห์เลขหมู่และกำรทำำรำยกำร
/ / / / / A

 1.2.3  นำำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
สำรสนเทศในรูปอิเลคทรอนิกส์

- / / - - B

 1.3.1  ศกึษำและนำำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใชใ้น
กำรดำำเนินงำน และกำรให้บริกำร

/ / / / / A

 1.3.2  มีกำรนำำบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ / / / / / A
 1.3.3  มีแผนกำรดูแลระบบ / / / / / A
 1.4.1  ประสำนงำนกับผู้สอนให้นักศึกษำเข้ำใช้

ทรพัยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน

/ / / / / A

 1.4.2  จดักิจกรรม/บริกำรเพื่อส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ

/ / / / / A

 1.4.3  พฒันำผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ ทกัษะ ในกำร
ให้ คำำแนะนำำ/ปรึกษำ หรือวิทยำกรในกำร
อบรม

/ / / / / A

 1.4.4  พฒันำสื่อสำำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง / / / / / A
 1.5.1  พฒันำและเพิ่มช่องทำงกำรสือ่สำรและกำร

บริกำร
/ - - - - A
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ปีท่ีดำาเนินการ 
( พ.ศ. 25.. ) ความ 

สำาคัญ54 55 56 57 58
 1.5.2  Road Show เพื่อประชำสัมพันธ์เชิงรุก / / / / / A
 1.5.3  จดัทำำและปรับปรุงระบบลูกค้ำสัมพันธ์ 

(CRM) อย่ำงต่อเน่ือง
/ / / / / A

 2. บริหำรจัดกำรฐำน
ข้อมูลสนับสนุนกำร
วจิัยได้อยำ่ง
ครอบคลุม

 2.1.1  พฒันำเว็บสำำนักฯ เป็น Web 2.0 / - / - / A

 2.1.2  เพิ่มช่องทำงให้ผู้ใช้บรกิำรมีส่วนรว่มโดยใช้
สังคมเครือข่ำย (Social network)

/ - - - - A

 2.2.1  ประสำนงำนให้ มีกำรพัฒนำเครื่องมือดึง
ข้อมูลจำก PSU Knowledge Bank ใน ALIST

/ - - - - A

 2.2.2  พฒันำเครื่องมือเชื่อมโยง PSU Knowledge 
Bank กับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนอื่นๆ เช่น 
สำำนักวิจัยฯ และคณะต่ำงๆ

/ / - / - A

 2.2.3  พฒันำเครื่องมืออำำนวยควำมสะดวกอื่นๆ 
อย่ำงน้อยปีละเรื่อง

- / / / / A

 2.3.1  ศกึษำควำมต้องกำรของนักวิจัย / / - - - A
 2.3.2  รว่มมือกับคณะ/หน่วยงำนในกำรให้คำำ

ปรึกษำกำรวิจัย  (Research   Consultation)
- - / / / B

 3. กำรบริหำรสำำนักฯ 
อยำ่งเป็นระบบ

 3.1.1  ตดิตำมกำรดำำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ทุก 3-4 
เดือน

/ / / / / A

 3.1.2  นำำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ / / / / / A
 3.2.1  จดัอบรมหรือสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วม

กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ/
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

/ / / / / A

 3.2.2  นำำระบบ  Professional Competency 
มำใช้

/ / / / / A

 3.3.1  ทบทวน ปรับข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน / / / / / A
 3.3.2  พฒันำเครื่องมือสนับสนุน เช่น สถิตกิำรใช้

ฐำนข้อมูล สถิติเกี่ยวกับกำรใชต้ำำรำ
/ / / / / A

 3.4.1  จดัเวทีแลกเปลี่ยนรู้ / / / / / A
 3.4.2  มี KM Asset - - / / / A
 3.4.3  ศกึษำดูงำนจำกหน่วยงำนที่ไดร้ับรำงวัล / - - - - A
 3.5.1  กำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัยในที่ทำำงำน
/ / / / / A

 3.5.2  จดักิจกรรมสรำ้งเสริมทักษะชีวติ/พัฒนำ
บุคลิกภำพ

/ / / / / A
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ปีท่ีดำาเนินการ 
( พ.ศ. 25.. ) ความ 

สำาคัญ54 55 56 57 58
 4. สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ทำงควำมรู้สู่ชุมชน
 4.1.1  จดักิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน / / / / / A
 4.2.1  จดัอบรม/สัมมนำวชิำชพีทำงด้ำน

บรรณำรักษศำสตร์
/ / / / / B

 4.3.1  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดและ
ศูนย์สำรนิเทศต่ำงๆ ในชุมชน ภูมิภำค

- / / / / B

 4.3.2  ส่งเสริมและเผยแพร่นวตักรรม/ผลงำนกำร
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับหน่วย 
งำนอื่นๆ

- / / / / B

2.2 ก(2) แผนกลยุทธ์ที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกทีมบริหำรแลว้  ผูอ้ำำนวยกำรฯ ได้ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์
แก่บุคลำกรสำำนักฯ เพื่อนำำไปปฏิบัติโดยแจ้งที่ประชุมบุคลำกรสำำนักฯ และให้บุคลำกรสำำนักฯ ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งมอบหมำยให้บุคลำกรในแต่ละฝ่ำยกำำหนดโครงกำร/ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ร่วมกับหัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน ฝ่ำยพัฒนำฯ และฝ่ำยบริกำร โดยกำำหนดให้ส่งโครงกำร/ กิจกรรม
กลับให้ทีมบริหำรพิจำรณำภำยใน 1 เดิอน  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกทีมบริหำรแล้ว จะแจ้งให้เจ้ำของ
โครงกำรนำำเสนอเอกสำรโครงกำรเพื่อขออนุมัติกำรดำำเนินกำรและงบประมำณต่อผู้อำำนวยกำรก่อนกำรดำำเนิน
โครงกำร นอกจำกน้ี ทีมบริหำรได้กำำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมผลกำรดำำเนินกำร และแจ้งที่ประชุมทีมบริหำร
ทุก 2 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรดำำเนินกำรตำมแผน และเพื่อกำรประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
กำร/โครงกำร หำกมีสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลง

2.2 ก (3) สำำนักฯ ไดร้ับกำรสนับสนุนกรอบงบประมำณแผ่นดินประจำำปีจำกมหำวิทยำลัย ซ่ึงเริ่มต้นใน
วันที่ 1 ตุลำคมของทุกปี ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร เป็นฝ่ำยจัดทำำงบประมำณประจำำปีโดยควำมเห็นชอบของ 
ทีมบริหำร เพื่อให้มีสถำนะพร้อมใช้ในกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรให้ประสบควำมสำำเร็จ ทั้งงบประมำณ
แผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ โดยกำำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยเสนอตั้งประมำณกำรสนับสนุนกำรดำำเนินกำรใน
ฝ่ำยตำมหมวดต่ำงๆ ตำมกรอบเวลำที่กองแผนงำนกำำหนด และนำำมำพิจำรณำในที่ประชุมทีมบริหำร  ผู้อำำนวย
กำรเป็นผู้กำำกับดูแลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมแผนงำน

2.2 ก (4) ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์บังคับ ผู้อำำนวยกำรจะเรียกประชุมทีมบริหำร เพื่อพิจำรณำปรับ
เปลี่ยนแผน และถ่ำยทอดผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำย ซ่ึงเป็นกรรมกำรโดยตำำแหน่งในที่ประชุม เพื่อถ่ำยทอดต่อผู้ปฏิบัติ
งำนต่อไป

2.2 ก (5) ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยสำำคัญในกำรดำำเนินภำรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
บุคลำกรของสำำนักฯ แบ่งตำมภำรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ บรรณำรักษ์  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด กลุ่มสนับสนุน
งำนบริหำร และนักวิทยำศำสตร์  สำำนักฯ มีกำรวิเครำะห์อัตรำกำำลังทุกปี และจัดทำำแผนด้ำนบุคลำกรโดยวำง
เป้ำหมำยให้สำำนักฯ มีบุคลำกรที่ทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข โดยแบ่งเป็น 2 แนวทำง คือ 
พัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพ และบุคลำกรสัมพันธ์ ดงัตำรำง 2.2-2
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ตำรำง 2.2-2 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร และบุคลำกรสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรสัมพันธ์  

1. สนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรม 1-2 ปี/ครั้ง
2. KM 1 ครั้ง/เดือน
3. ดงูำน 1 ครั้ง/ปี
4. สนับสนุนให้เข้ำร่วมเป็นคณะทำำงำน
5. สนับสนุนให้เป็นวิทยำกรแก่หน่วยงำนอื่น

1. ส่งเสริมกำรจัดกจิกรรมสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ

2.2 ก (6) ตัวชี้วัดของกำรดำำเนินกำรที่สำำคัญที่ใช้ติดตำมผลสำำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร
แสดงในตำรำง 2.2-3

ตำรำง 2.2-3 ตวัชี้วดัสำำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธท์ี่ 1 
บริหำรจัดกำร อนุรกัษ์ทรพัยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้อง ดัชนีช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย (พ.ศ. 25..)

54 55 56 57 58
 1.1.1  วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศใน

แต่ละสำขำวชิำ (Collection 
Analysis)

 1.1.2  วิเครำะห์กำรใช้ทรพัยำกรสำรสนเทศ
 1.1.3  สรำ้งเครือข่ำยและพัฒนำควำมรว่ม

มือกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศใน
รูปภำคี

 1.2.1  นำำระบบ LEAN มำใชด้ำำเนินงำน
 1.2.2  แสวงหำแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิเครำะห์เลขหมู่และกำรทำำ
รำยกำร

 1.2.3  นำำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูป
อิเล็กทรอนิกส์

 1.3.1  ศกึษำและนำำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ใช้ในกำรดำำเนินงำน และกำรให้บริกำร

 1.3.2  มีกำรนำำบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้
 1.3.3  มีแผนกำรดูแลระบบ
 1.4.1  ประสำนงำนกับผู้สอนให้นักศึกษำ

เข้ำใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

 1.4.2  จดักิจกรรม/บริกำรเพื่อส่งเสริมกำร
รูส้ำรสนเทศ

 1.4.3  พฒันำผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ 

 1.1.1  มีระบบกำรจัดหำทรัพยำกรที่
สอดคล้องกับหลักสูตร และมี
กำรพัฒนำอยำ่งต่อเน่ือง

มี มี มี มี มี

 1.1.2  มีระบบกำรจัดหำทรัพยำกรที่
สอดคล้องกับกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย

มี มี มี มี มี

 1.2.1  เวลำเฉลี่ยในกำรดำำเนินกำร
ตัง้แต่รับทรพัยำกรสำรสนเทศ 
และออกให้บริกำร (วนั)

≤7 ≤7 ≤7 ≤5 ≤5

 1.2.2  เวลำเฉลี่ยในกำรดำำเนินกำร
ตัง้แต่รับหนังสือซ่อมและออกให้
บริกำร

≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

 1.3.1  จำำนวนบริกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรอย่ำงมีนวัตกรรม

- 1 - 1 -

 1.3.2  จำำนวนครั้งทีร่ะบบขัดข้อง ≤4 ≤4 ≤4 ≤4 ≤4

 1.3.3  เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรแก้ไข
ระบบที่ขัดข้อง (ชม./ครั้ง)

≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

 1.4.1  จำำนวนกิจกรรมกำรรู้
สำรสนเทศ (Information 
Literacy) และกำรเรียนรูต้ลอด
ชวีิต

1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1
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แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้อง ดัชนีช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย (พ.ศ. 25..)

54 55 56 57 58
ทกัษะ ในกำรให้ คำำแนะนำำ/ปรึกษำ 
หรือวิทยำกรในกำรอบรม

 1.4.4  พฒันำสื่อสำำหรับกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

 1.5.1  พฒันำและเพิ่มช่องทำงกำรสือ่สำร
และกำรบริกำร

 1.5.2  Road Show เพื่อประชำสัมพันธ์เชิง
รกุ

 1.5.3  จดัทำำและปรับปรุงระบบลูกค้ำ
สัมพันธ์ (CRM) อยำ่งต่อเน่ือง

 1.4.2  ร้อยละของนักศึกษำทั้งหมดที่
เข้ำรว่มกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้สำรสนเทศ

5 6 6 7 8

 1.5.1  จำำนวนบริกำรเชิงรุก 3 3 4 4 5

 1.5.2  ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ในบรกิำรเชิงรุก

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

ตำรำง 2.2-4 ตวัชีว้ัดสำำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยได้ย่ำงครอบคลุม

แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้อง ดัชนีช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย (พ.ศ. 25..)

54 55 56 57 58
 2.1.1  พฒันำเว็บสำำนักฯ เป็น Web 2.0

 2.1.2  เพิ่มช่องทำงให้ผู้ใช้บรกิำรมีส่วน
รว่มโดยใช้สังคมเครือข่ำย (Social 
network)

 2.2.1  ประสำนงำนให้ มีกำรพัฒนำ
เครื่องมือดึงข้อมูลจำก PSU 
Knowledge Bank ใน ALIST

 2.2.2  พฒันำเครื่องมือเชื่อมโยง PSU 
Knowledge Bank กับฐำนข้อมูล
ของหน่วยงำนอื่นๆ เช่น สำำนักวจิัยฯ 
และคณะตำ่งๆ

 2.2.3  พฒันำเครื่องมืออำำนวยควำม
สะดวกอื่นๆ อย่ำงน้อยปีละเรื่อง

 2.3.1  ศึกษำควำมต้องกำรของนักวิจัย
 2.3.2  รว่มมือกับคณะ/หน่วยงำนในกำร

ให้คำำปรึกษำกำรวจิัย  (Research 
Consultation)

 2.1.1  จำำนวนช่องทำงกำรสือ่สำร
ข้อมูลสำรสนเทศเฉพำะกลุ่ม 
เช่น  e-mail Alert, RSS

1 2 2 2 2

 2.1.2  จำำนวนผู้รับบริกำรข่ำวสำร
สนเทศ

100 150 200 250 300

 2.2.1 พัฒนำโปรแกรม
เสริมให้กับระบบ PSU 
Knowledge Bank

1 1 1 1 1

 2.3.1  จำำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
สนับสนุนกำรวจิัย

- 1 1 1 1
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ตำรำง 2.2-5 ตวัชีว้ัดสำำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3
บริหำรสำำนักฯ อยำ่งเป็นระบบ

แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้อง ดัชนีช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย (พ.ศ. 25..)

54 55 56 57 58
 3.1.1  ตดิตำมกำรดำำเนินงำนตำมตัวบ่ง

ชีทุ้ก 3-4 เดือน
 3.1.2  นำำระบบกำรบริหำรควำ มเสี่ยง

มำใช้
 3.2.1  จดัอบรมหรือสนับสนุนให้

บุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อ
พฒันำทักษะทำงวิชำชีพ/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

 3.2.2  นำำระบบ Professional 
Competency มำใช้

 3.3.1  ทบทวน ปรับข้อมูลในระบบให้
เป็นปัจจุบัน

 3.3.2  พฒันำเครื่องมือสนับสนุน เช่น 
สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ
กำรใช้ตำำรำ

 3.4.1  จดัเวทีแลกเปลี่ยนรู้
 3.4.2  มี KM Asset
 3.4.3  ศกึษำดูงำนจำกหน่วยงำนที่ได้

รบัรำงวัล
 3.5.1  กำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและ

ควำมปลอดภัยในทีท่ำำงำน
 3.5.2  จดักิจกรรมสรำ้งเสริมทักษะ

ชวีิต/พฒันำบุคลิกภำพ

 3.1.1  รอ้ยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตวับ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำนทีก่ำำหนด

80 80 80 80 80

 3.2.1  รอ้ยละของบุคลำกรประจำำสำย
สนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทกัษะในวิชำชีพ

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

 3.3.1  ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
สำำหรับกำรบริหำรงำน

มี มี มี มี มี

 3.4.1  จำำนวนโครงกำรพัฒนำงำนที่
สอดคล้องกับภำรกิจของสำำนักฯ

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

 3.5.1  จำำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่ง
เสริมคุณภำพชวีิต

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1
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ตำรำง 2.2-6 ตวัชีว้ัดสำำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงควำมรู้สู่ชุมชน

แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้อง ดัชนีช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย ( พ.ศ. 25.. )

54 55 56 57 58
 4.1.1  จดักิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

 4.2.1  จดัอบรม/สัมมนำวชิำชพีทำง
ดำ้นบรรณำรกัษศำสตร์

 4.3.1  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
ห้องสมุดและศูนย์สำรนิเทศต่ำงๆ ใน
ชุมชน/ภูมิภำค

 4.3.2  ส่งเสริมและเผยแพร่นวตักรรม/
ผลงำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่นๆ

 4.1.1  จำำ นวนกิจกรรม/โครงกำรที่
สนับสนุนกำรเรียนรู้แก่ชุมชน

- 1 1 1 1

 4.2.1  รอ้ยละของระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

 4.3.1  จำำนวนหน่วยงำนที่เข้ำรว่ม
เครือข่ำย

มี มี มี มี มี
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3. การมุ่งเนน้ลูกค้า
3.1 ความผูกพันของลูกค้า

ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนผู้รับบริการ
3.1 ก(1)  ในปี พ.ศ. 2538-2540 ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้ร่วมมือกับคณะ

ทำางานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค โดยมี ผศ .วุฒิพงศ์  เตชะดำารงสิน  ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะน้ันเป็นที่ปรึกษาของหอสมุด ไดร้ิเริ่มจดัทำาโครงการนำาระบบอัตโนมัติเข้า
มาใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทำาให้ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้จัดหา
ระบบดังกล่าวเข้ามาใช้งานในห้องสมุด เรียกไดว้่าเป็นการนำาร่อง จนเป็นแนวทางให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทำาให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน การให้
บริการมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลจากที่บ้านหรือที่พักได้โดยไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางเข้ามาในห้องสมุด เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติไปได้ปีกว่าๆ พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา
ระบบค่อนข้างสูงตกปีละเก้าแสนบาท จงึทำาให้ผู้บริหารในขณะน้ัน ซ่ึงประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ตัดสินใจให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติข้ึนใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว จนสามารถพัฒนา
โปรแกรมสำาเร็จและนำามาใช้งานแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Dynix (ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย)์ ในปี 2541 
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ก็ได้เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้โปรแกรมห้องสมุดที่พัฒนาข้ึนใช้เอง จากจุด
พัฒนาการดังกล่าวทำาให้สำานักทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อใช้เป็นสมบัติของชาติ 
สำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลให้สำานักฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้รับเกียรติบัตรแนวปฏิบัตรที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดา้นบริการวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วม
กันผ่านระบบเครือข่าย ในครั้งที่รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2547/
ปีงบประมาณ 2548 และการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2548/ปีงบประมาณ 2548 

สำานักฯ ไม่หยุดน่ิงในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง จึงได้
คิดค้นนวัตกรรมในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว มีบริการในลักษณะ One Stop Service 
เช่น บริการตอบคำาถามออนไลน์ บริการท่านขอมาเราจัดให้ บริการหนังสือด่วน ยืมต่อและจองทรัพยากร
สารสนเทศผ่านเว็บ บริการข้อมูลพิเศษ และโครงการห้องสมุดดิจิตอล มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผู้รับ
บริการสามารถใช้บริการได้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานท่ี จำานวน 23 บริการ เช่น บริการตอบคำาถาม
ออนไลน์ ระบบสำา รองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วีดีทัศน์ตามอัธยาศัย เทปออนไลน์ นำา ชมห้องสมุด
เสมือน Virtual Library Tour แนะนำาการใช้ห้องสมุดผ่านคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส (Touch Screen 
Computer) และการเติมโควตาการพิมพ์อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญหรือระบบ Happy Print ฯลฯ

ระบบ Happy Print เป็นการเติมโควตาการพิมพ์ด้วยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ์/
ประวัติ เติมเงินและประวัติการพิมพ์ผ่าน web site นวัตกรรมดังกล่าว อำานวยความสะดวกในการพิมพ์งาน
ของผู้รับบริการ เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่แวะเวียนมาดู
งาน และซ้ือระบบดังกล่าวไปใช้บริการในห้องสมุดของตนเอง เช่น สำา นักวิทยบริการ สถาบันบัณฑิต
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พัฒนบริหารศาสตร์ และสำา นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้สำา นักฯ ได้รับรางวัลคุณภาพ PSU 
Quality Award 2009 แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริการจัดการเรื่องระบบงานพิมพ์อัตโนมัติ 
(Happy Print)

นอกจากน้ี สำานักฯ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น บริการ
ตามตัวเล่ม บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ กรณีผู้ใช้หาหนังสือในห้องสมุดไม่พบ บริการท่านขอมาเราจัดให้ ซ่ึง
เป็นบริการเตรียมสารสนเทศในห้องสมุด ทีก่ลุ่มอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน แจ้งมาตามความต้องการ เมื่อมา
ถึงสำานักฯ ก็สามารถนำาสารสนเทศที่จัดเตรียมไว้ไปยืมได้เลย บริการจดัหาหนังสือตามคำาขอ โครงการห้องสมุด
พบเพื่อน โครงการยอดนักอ่าน แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นักศึกษาที่ลง
เรียนวิชาสัมมนา โครงการตอบคำาถามออนไลน์กับห้องสมุด ระบบสำารองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-
Alert, Collection Highlight จากแนวปฏิบัติของสำา นักฯที่มุ่งเห็นความสำา คัญของผู้รับบริการ การใช้
นวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการให้บริการ การให้บริการเชิงรุก การใช้เทคโนโลนีสารสนเทศในการให้บริการ 
การสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการเก่าก็ยังคงมาใช้บริการอย่างเหนียว
แน่น ผู้รับบริการใหม่ก็เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังสถิติผู้เข้าใช้บริการสำานักฯ ปี 2552 จำานวน 698,891 คน และ
ปี 2553 จำานวน 732,272 คน

3.1 ก(2) สำานักฯ มีกลไกที่สำาคัญที่เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการมาใช้บริการ โดยปฏิบัติตามค่านิยม
ของสำานักฯ คือ มุ่งเน้นผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการสำานักฯ ให้มากที่สุด โดยมีกลไกที่
สำาคัญดังน้ี

1) ดา้นอาคารสถานที่ เน้นในความปลอดภัย โดยมีระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบประตูอัตโนมัติ ผู้
เข้าใช้ต้องแสดงบัตรสมาชิก และมีกล้องวงจรปิดทั้งในและนอกอาคารมีทีจ่อดรถรองรับผู้เข้าใช้
อย่างเพียงพอ ภายในมีเก้าอี้ มากพอที่รองรับผู้เข้าใช้บริการในช่วงปกติ อาคารห้องสมุด นำ้า
ไหล ไฟสว่าง แอร์เย็น ห้องนำ้า และบริการพื้นที่ภายในสะอาด และมีจัดวางสิ่งของอย่างเป็น
ระเบียบ มีระบบ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคาร ผู้รับบริการสามารถนำา เครื่อง
คอมพวิเตอร์ Notebook  สว่นตัวมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย สนองความต้องการของผู้รับ
บริการได้เป็นอย่างดี นับตั้งแต่เดินเข้ามาภายในสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะ มี
ระบบประตูอัตโนมัติ โดยสแกนบาร์โคดเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้ สำาหรับผู้รับบริการที่เป็น
สมาชกิ ส่วนผูร้ับบริการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถซ้ือคูปองการเข้าใช้ผ่านระบบจำาหน่ายคูปอง
อัตโนมตัิ และมีเจ้าหน้าที่ไดร้ับการฝกึเป็นอย่างดีประจำาที่ประตทูางเข้าออก คอยให้คำา แนะนำา  
และตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อยของการยืมสื่อสารสนเทศเมื่อเดินออกจากสำานักฯ ว่าได้ยืม
สิ่งพิมพ์ออกไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง  โดยยึดตามระเบียบการใช้บริการของสำานักฯ เป็นเกณฑ์ 
สำาหรับการดำาเนินการ  ในการให้บริการมีระบบอัตโนมัติใช้ ครอบคลุมทุก Module ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และการให้บริการผู้ใช้ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องแม่นยำา 
ตลอดสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีบรรณารักษ์คอยให้ 
ความช่วยเหลือ บริการสืบค้นข้อมูล ที่เคาน์เตอร์บริการช่วยการค้นคว้าตลอดเวลาที่ห้องสมุด 
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เปิดทำาการ มี Internet ซ่ึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำานวน 60  เครื่อง คอยอำานวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการในการสืบค้นข้อมูล ซอฟแวร์กับการใช้งานของผู้รับบริการให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสำานักฯ และผู้รับบริการสามารถพิมพ์งานได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงกำากับโดยโปรแกรม Happy 
Print ในราคาที่ถูก แผ่นละ 75 สตางค์ และผู้รับบริการสามารถเติมเงินเพื่อสั่งพิมพ์งานได้ด้วย
ตนเอง ส่วนผู้รับบริการที่อยู่ตามคณะ หน่วยงานหรือที่บ้าน สามารถสืบค้นผ่านระบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของสำานักฯ มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาโดยผูร้ับบริการสามารถสืบค้นได้ตลอด  
24 ชัว่โมง

3) ด้านบุคลากร มีการฝึกอบรมให้มุ่งเน้นผู้รับบริการอย่างสมำ่าเสมอ ฝ่ายบริการสารสนเทศจะมี
การพูดคุยถึงปัญหาในการให้บริการทุกวันศุกร์ กระตุ้นให้ทีมงานมีจิตบริการ ในทางปฏิบัติ
บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ดี ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำาปีการ
ศึกษา 2552  ในหัวข้อสิ่งที่ทำาได้ดี บุคลากรมีจิตบริการ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
และเรียนรู้สิ่งใหม่

4) ดา้นผลิตภัณฑ์ สำานักฯ มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มรีะบบการกลั่นกรองการ
จัดหา และเปิดให้ผู้รับบริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศทีต่้องการ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในปี 2553 ที่ผ่านมา สำา
นักฯ ได้ลงทุนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับการให้บริการ เช่น วารสารและฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 35.55 ล้านบาท

5) ด้านการให้การศึกษาผู้ใช้ สำานักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับผู้รับ
บริการมีทักษะด้านสารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นสื่อและสืบค้นข้อมูล  
สำานักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ จำานวน 84 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 10,644 คน 
สำาหรับกิจกรรมที่จัดมีดังน้ี การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้โปรแกรม EndNote โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศ
แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ที่ลงเรียนวิชาสัมมนา

จากกลไกดังกล่าวข้างต้น จากสถิติของสำานักฯ พบว่ามีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการที่สำานักฯ และการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2551-2553 ดังตาราง 3.1-1

ตาราง 3.1-1 สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด

ปี พ.ศ. 2551 2552 2553
จำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (คน) 780,542 698,891 732,272
การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง) 1,247268 1,986,108 1,123,103
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สำานักฯ สื่อสารถึงผู้รับบริการหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่

1) ป้ายประกาศ โปสเตอร์
2) ข่าวมหาวิทยาลัย
3) คู่มือการใช้ห้องสมดุ ฯลฯ

(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์  เว็บไซต์ห้องสมุด ชานชาลาแห่งการเรียนรู้ (share.psu.ac.th)
(3) สื่อโสตทัศน์ โดยให้ความสำาคัญของสื่อประเภทป้ายผ้า เสียงตามสายในห้องสมุด และสถานี

วิทยุ มอ.      
(4) สื่อสารโดยจดัทำากิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสำาคัญกับกิจกรรมตามลำาดับ ดังน้ี

1) จัดกิจกรรมชว่ง มอ.วชิาการ
2) การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
3) ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 

การประชาสัมพันธ์ข้างต้นทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริการสารสนเทศ โดยจัด
ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ผู้ใชต้ลอดปี

(5) สื่อสารจากเจ้าหน้าที่บริการโดยตรง เช่น เคาน์เตอร์ยืม-คืน เคาน์เตอร์ให้บริการช่วยการ
ค้นควา้ โดยเป็นการสือ่สารสองทางที่ผูใ้ช้ไดร้ับความกระจ่างมาก

สำาหรับกลไกการสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันถึงแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
Mail group ซ่ึงสามารถส่งถึงผู้ปฏิบัติงานได้ทั่วถึงโดยเร็ว การประชุมทีมบริหารสำานักฯ เดือนละครั้ง ผู้อำานวย
การจะประชุมบุคลากรทั้งหมดเฉลี่ย 2 เดือนต่อครั้ง นอกเหนือจากการแขวนแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ใน Intranet 
ของสำานักฯ แล้ว บางเรื่องที่ซับซ้อนจะจัดทำาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ซ่ึงมั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจตรงกันถึง
นโยบายแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการของสำานักฯ

3.1 ก(3) สำานักฯ มีแนวทางในการกำาหนดและสร้างนวัตกรรมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนผู้รับบริการทันต่อความต้องการของธุรกิจอยู่เสมอ ผู้อำานวยการ และทีมบริหาร 
รวมทั้งคณะกรรมการจัดทำาแผนกลยุทธ์มีการสอบถามผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง นำามาเป็นข้อมูลจัดทำาแผน
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554-2558

เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พนัธ์กิจ และกรอบแนวคิดในระบบการจัดการเชิงกลยุทธ ์สำานักฯ ไดก้ำาหนด

เป้าประสงค์ในการดำาเนินงาน 4 เป้าประสงค์ ดังน้ี
(1) สำานักฯ  มีศกัยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของนักศึกษา 

อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
(2) นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทักษะด้าน

สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
การเรียนรูต้ลอดชวีิต
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(3) สำานักฯ มีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ ่โดยไม่มีข้อจำากดัด้านเวลา และสถานที่

(4) สำานักฯ มีสิ่งอำานวยความสะดวก มีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ใน
ปีงบประมาณ 2553 มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง 11 แผน 45 โครงการ  แผนปฏิบัติการข้าง
ต้นครอบคลุมทุกมิติที่จะร่วมสนับสนุนให้ผู้รับบริการสารสนเทศทันต่อความต้องการในการใช้
บริการสารสนเทศของหอสมุด และมีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้ความร่วมมือเติม
เต็มในส่วนที่ขาด

ข. การสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 ข(1) สำานักฯ มีภารกิจหลักในเรื่องของการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ ฉะน้ันผู้บริหารสำา

นักฯ ทุกยุคทุกสมัยให้ความสำาคัญอย่างมากในเรื่องการมุ่งเน้นผู้รับบริการมาโดยตลอด วิธีการปลูกฝังค่านิยม
เรื่องมุ่งเน้นผู้รับบริการมีการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง เช่น ช่วงเวลาประชุมทีมบริหาร (เดือนละครั้ง) การ
ประชุมบุคลากร 2 เดือน/ครั้ง ผู้บริหารจะให้นโยบายในเรื่องค่านิยมมุ่งเน้นผู้รับบริการ และมีการสอดแทรก
กระตุ้นบุคลากรอย่างสมำ่าเสมอในกิจกรรมต่างๆ ของสำานัก ตัวย่างเช่น Morning Talk  การจัดอบรมให้
บุคลากรอย่าง เช่นปี 2553 จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่อง จิตอาสากับการให้บริการของห้องสมุด  มี
กิจกรรม Vote ขวัญใจผู้ใช้บริการ มีการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกปี เพื่อนำาผลสำารวจมา
ปรับปรุงงานบริการของสำานักฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึน ส่งผลให้นักศกึษาระดับปริญญาตรีจำานวนหน่ึงยังคง
เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และน่ันเป็นดัชนี 1 ตัวที่แสดงให้เห็นว่าผุ้
รับบริการมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี

3.1 ข(2) สำานักฯ มีวิธกีารสร้างและจดัการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ  สำาหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อผ่านข้ันตอนการรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หรือ
บุคลากรใหม่มีชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแล้ว ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐาน
ข้อมูลของสำานักฯ โดยอัตโนมัติ น่ันหมายความว่า มีชื่อเป็นสมาชิกของสำานักฯ ทันที และเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาใหม่และบุคลากรใหม่ สำานักฯ ได้จัดกิจกรรมให้การศึกษาแก่ผู้รับบริการตามแผนปฏิบัติ
การของสำานักฯ ทุกปีเช่น กิจกรรม Road Show การปฐมนิเทศ การอบรมการใช้ฐานข้อมูล การอบรมการ
สืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลงเรียนวิชาสัมมนา การอบรมการสืบค้นเพื่อทำาวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรม
เปิดประตูสู่ผู้ใช้ ฯลฯ

สำานักฯ ตอบสนองความต้องการและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละข้ันตอนของวงจรชีวิตของ
การเป็นผู้รับบริการโดยเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ หรือเป็นบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย ทุกคนจะจะได้รับ
เกียรติเป็นสมาชิกของสำานักฯ โดยอัตโนมัติ และนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไป สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ
สำานักฯ ไดโ้ดยสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบ และบุคลากรที่เกษียณจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกประเภทเกษียณ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากน้ีสำานักฯ ได้มีการสำารวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อ
เน่ือง เพื่อนำามาปรับปรุงบริการของสำานักฯ ให้ตอบสนองความต้องการและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวัง เช่น 
สำารวจความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้
บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปี 2544 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดคุณหญิง
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หลงฯในปี 2548 วิจัยเรื่องปัญหาและสาเหตุการไม่ใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดคุณ
หญิงหลงฯ ในปี 2551 วิจัยเรื่องการรับรู้และความต้องการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา 
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกปี เป็น
ผลให้สำานักฯ จัดให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) จำานวน 11 บริการ การมี
บริการเชิงรุก 16 บริการ นอกเหนือจากน้ี ยังจดัให้มีบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีก 23 บริการ บริการแจ้ง
ข่าวสารผ่านระบบ SMS ส่งผลให้สำานักฯ ได้ แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องด้านบริการวิชาการ 
การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและการให้บริการเชิงรุก จากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
หน่วยงาน และการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547

จากความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่น้อยมีความผูกพันกับองค์กร หลายคน
ที่จบไปแล้ว และทำางานในจังหวดัสงขลา หรือละแวกใกล้เคียง ยังคงแวะเวียนมาใช้บริการของสำานักฯ อย่างต่อ
เน่ือง และนักศึกษาจำานวนไม่น้อยที่เลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และกลับมาใช้บริการของสำานักฯ ในที่สดุ

3.1 ข(3) สำานักฯ มีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดในการมาใช้บริการของสำานักฯ และได้พยายาม
สื่อสารให้บุคลากรในทุกโอกาส เช่น การประชุมผู้อำานวยการพบบุคลากรเฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง Morning Talk, 
KM นำาเรื่องตัวอย่างขององค์กรอื่นที่มุ่งเน้นผู้รับบริการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีต่างๆ สอดแทรก
ในกิจกรรมต่างๆ ของสำานักฯ ในเรื่องการมุ่งเน้นผู้รับบริการ เช่น เปิดประตูสู่ผู้ใช้ เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการ 
เข้ามามีส่วนรว่มทำากิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการของห้องสมุด กจิกรรมยอดนักอ่าน มอบ
ของขวัญให้ผู้รับบริการที่ยืมหนังสือมากเป็นยอดนักอ่าน กิจกรรม Road Show ไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้ได้มากที่สุด จัด
บริการท่านขอมาเราจัดให้ เป็นบริการที่เตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้รับบริการต้องการล่วงหน้า แล้วแจ้งให้
ผู้รับบริการมารับได้โดยไม่เสียเวลามาก  บริการสั่งซ้ือหนังสือตามต้องการ เป็นบริการสั่งซ้ือหนังสือส่วนตัวให้
กับผู้รับบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ และผู้รับบริการจะได้รับส่วนลด 10% ของราคาหนังสือ 
ระบบตรวจเช็ค URL (Web Link) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถได้รับความสะดวกในเข้าถึงบริการ
ของเว็บไซต์ และกิจกรรมอื่นอีกมากที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำาคัญ เมื่อบุคลากรที่มี
ส่วนรว่มในการทำากิจกรรมข้างต้นไดร้ับการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการ
มีความสัมพันธท์ี่ดีกับองค์กรในที่สุด

ในแต่ละปีสำานักฯ เป็นเจ้าภาพในการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในงานดัง
กล่าวได้เชิญคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาร่วมทำาบุญด้วย กเ็ป็นการสรา้งสัมพันธ์ทีด่ีทางหน่ึง
3.2 เสียงของผู้รับบรกิาร

ก. การรับฟังผู้รับบริการ
3.2 ก(1) สำานักฯ ให้ความสำาคัญกับการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และ

เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยมีช่องทางการรับฟังความเห็นที่หลากหลาย ดังรายละเอียดใน
ตาราง 3.2-1 ซ่ึงวิธีการรับฟังภายในวงชีวติของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มจะไม่มีความแตกต่างกัน
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ตาราง 3.2-1 ช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบรกิาร ช่องทางรับฟังเสียงผู้รับบริการ

1. นักศกึษา
2. อาจารย์
3. บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย
4. บุคคลทั่วไป

1. แบบแสดงความคิดเห็นซ่ึงวางไว้ทกุจุดของเคาน์เตอร์บริการ
2.  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์
3.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4.  ทางโทรศพัท์ 
5. การพูดคุยกับผู้รับบริการโดยตรง
6. กระดานอภิปรายคณะแพทยศาสตร์
7. ผา่นชานชาลาแห่งการเรียนรู้ http://share.psu.ac.th
8. แบบประเมินความพึงพอใจ

สำานักฯ ได้ทบทวน ปรับปรุงช่องทางการรับฟังผู้รับบริการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เช่น 
บริการ Chat กับบรรณารักษ์ ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับคำาตอบทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอ บริการตอบคำาถาม
ออนไลน์ (Ask a Librarian) ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายได้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ 
นอกจากน้ีสำานักฯ มีการติดตามความคิดเห็นของผู้รับบริการในเรื่องคุณภาพการให้บริการ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
อย่างทันทว่งทีและนำาข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

3.2 ก(2) สำานักฯ มีการรับฟังผู้รับบริการในอดีต โดยการศึกษาปัญหาและสาเหตุของอาจารย์ที่ไม่ใช้
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของสำานักฯ เป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการจำานวน 177 คน ซ่ึงเป็น
อาจารย์จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงไม่เคยใช้บริการยืม-คืนของสำา
นักฯ ผลสรุปสาเหตุที่อาจารย์ไม่ใช้บริการยืม-คืนของสำานักฯ เน่ืองจากมีแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ที่สามารถใช้
ทดแทนที่สำานักฯ โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำานักฯ เช่น ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคใต้ เป็นต้น ซ่ึง
สำานักฯ ได้นำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังน้ี ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาบริการพื้นฐานและบริการเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และประชาสัมพันธ์แนะนำา
สารสนเทศและบริการตา่งๆ ของสำานักฯ แก่ผูร้ับบริการ

นอกจากน้ีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำานักฯ มีการจัดกิจกรรมเปิดประตูห้องสมุดสู่ผู้ใช้ปีละ 
1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจในการจัดบริการของสำา
นักฯ มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เช่น นักเรียน 
นักศึกษา จากสถาบันอื่นๆ และบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ นำาไปปรับปรุง
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับบริการทุกประเภท

3.2 ก(3) สำานักฯ ได้กำาหนดข้ันตอนการดำาเนินงานด้านข้อร้องเรียนดังน้ี
1) หัวหน้าฝา่ยบริการสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อรอ้งเรียนของผู้รับบริการ
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2) มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น e-mail เว็บไซต์ห้อง
สมุด แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น

3) บันทึกข้อร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการแก้ไขข้อร้องเรียน
4) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียน โดยจำาแนกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อร้องเรียนที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมและไม่สามารถแก้ไขได้จำานวน 3 ข้อ และข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไข
ได้จำานวน 13 ข้อ สำาหรับเรื่องที่มีความถ่ีมากที่สุดคือ ขอห้องละหมาด ขอรอยยิ้มเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จำานวน 3 ครั้ง ของหาย และให้เข้มงวดเรื่องการจองโต๊ะ จำานวน 2 ครั้ง ส่วนเรื่อง
อื่นจะมีความถ่ี 1 ครั้ง ซ่ึงสำานักฯ มีระบบการสื่อกับผู้ร้องเรียน  เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่าน
ทราบว่า ใส่ใจทุกคำาร้องเรียนที่ผู้ใช้เสนอแนะ มีการนำาข้อร้องเรียนไปปรับปรุงการทำางานและ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง

5) การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการสืบค้นข้อเท็จจริง เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม หากปัญหาไหนเร่งด่วน
และต้องแก้ไขทันที นำาเสนอข้อมูลผู้อำานวยการ เพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

6) การจัดการข้อร้องเรียน มีระบบการสื่อสารกับผู้ร้องเรียน ทั้งการแจ้งเจ้าตัวโดยตรง กรณีผู้
ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ หรือ e-mail address รวมทั้งการติดประกาศที่บอร์ดเสียงสะท้อน
กลับจากผูร้ับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทัว่ไปทราบ

7) มีการทบทวนข้อปฏิบัติด้านข้อร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อนำาไปปรับปรุงการให้บริการ
สำานักฯ มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้รับบริการ โดยมีแผนปฏิบัติ

งานตลอดปี ได้แก่ การจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนา การอบรมการสืบค้นฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การอบรมการใช้โปรแกรม Zotero การฉาย
ภาพยนตร์เที่ยงวัน การนำาชมห้องสมุดตามความต้องการของผู้รับบริการ โครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง รวม
ถึงการฝึกงานทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากน้ีสำานักฯ ดำาเนินการจัด
กิจกรรมและบริการเชิงรุก เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการรับบริการหรือรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
เช่น บริการจัดซ้ือหนังสือตามคำาขอ การแจ้งเตือนหนังสือเกินกำาหนดส่ง และบริการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
เป็นต้น

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
3.2 ข(1) ฝ่ายบริการสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินระดับความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 

ระดับ)ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำานักฯ ปีละ 1 ครั้ง การสำารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 
ประเด็นหลัก คือ ด้านทรัพยากรห้องสมุด ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ดา้นสถานที่/สิ่งอำานวยความสะดวก และดา้นการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังตาราง 3.2-2

ผลการประเมินดังกล่าวจะรายงานต่อผู้บริหารและบุคลากรของสำานักฯ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไป
ปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานและเป็นข้อมูลประกอบการทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
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ตาราง 3.2-2 ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประเด็นท่ีประเมิน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 3.96
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 4.18
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.25
4. ความพึงพอใจด้านสถานที/่สิ่งอำานวยความสะดวก 4.04
5. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 3.99

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10

นอกจากน้ี สำานักฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นักศึกษาที่ลงเรียน
วิชาสัมมนา และโครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote หลังจากสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะมีการ
สรุปผลการประเมินกิจ/โครงการ และนำาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไป
ปรับปรุงงานในครั้งต่อๆ ไป

3.2 ข(2) สำานักฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามของคณะทำางาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ปีละ 1 ครั้ง มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดโดยคณะ
ทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) แต่ยังไม่มีการ
เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ

3.2 ข(3) สำานักฯ ยังไม่ดำาเนินการการประเมินความไมพ่ึงพอใจ
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการเนินการขององค์กร

ก. การวัดผลการดำาเนินการ
4.1 ก(1) สำำนักฯ กำำหนดวิธีกำรเลือกและรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ โดยกำรศึกษำวิสัยทัศน์ พนัธ

กิจ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรสำำนักฯ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบ/
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รวมทั้งให้ควำมสำำคัญกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
(SWOT) เพื่อนำำไปสู่กำรกำำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ทีมบริหำร หัวหน้ำกิจกรรม และบุคลำกรที่
รับผิดชอบทุกสว่นงำน พจิำรณำแผนรว่มกันและปรับปรุงให้เหมำะสมกับบริบทของงำนที่รับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ำยฯ กลุ่มกิจกรรม ตลอดจนคณะกรรมกำรภำยในชุดต่ำงๆ พร้อมทั้งมอบหมำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องไป
ดำำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของสำำนักฯ บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยนำำแผนไปจัดทำำโครงกำร/กิจกรรมและนำำสู่กำร
ปฏิบัติเป็นทีมงำนหรือรำยบุคคล โดยมีระบบติดตำมผลกำรดำำเนินงำนในที่ประชุมของฝ่ำยต่ำงๆ ประชุม
กรรมกำร KM ทุก 1-2 เดือน เมื่อครบ 6 เดือน กำำหนดให้โครงกำรหรือกิจกรรมต้องมีผลกำรดำำเนินกำรอย่ำง
น้อยร้อยละ 50 ของแผน จำกน้ันมีกำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนมำประมวลเป็น
สำรสนเทศสำำหรับกำรรำยงำน

สำำนักฯ กำำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำำเนินกำรของสำำนักฯ ตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยกำำหนด โดยให้
สอดคล้องกับภำรกิจของสำำนักฯ ก่อนปีกำรศึกษำ 2553 สำำนักฯ ใช้ตัวบ่งชี้ร่วมที่มหำวิทยำลัยกำำหนด 15 ตัว 
และตัวบ่งชี้เฉพำะที่สอดคล้องกับภำรกิจของสำำนักฯ อีก 17 ตัว ในปีกำรศึกษำ 2553 สำำนักฯ ได้นำำระบบ 
TQA มำใช้แทนระบบประกันคุณภำพเดิม จึงได้กำำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำำเนินงำน (KPIs) ใหม่จำำนวน 19 ตัวที่
สอดคล้องกับภำรกจิสำำคัญของสำำนักฯ และแผนกลยุทธ์ของสำำนักฯ

ทีมบริหำรและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน จะร่วมกันพิจำรณำติดตำมผลกำรดำำเนินงำนตำม
ตวัชี้วดัดังกลำ่วทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ทันต่อกำรปรับปรุงแผนกำรดำำเนินงำน

4.1 ก(2) สำำนักฯ เลือกข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สำำคัญเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจและ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยคำำนึงถึงพันธกิจของสำำนักฯ ในแต่ละด้ำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพและ
คณะกรรมกำรวำงแผนกลยุทธ์ได้กำำหนดคำ่เป้ำหมำยไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติที่
สำมำรถดำำเนินกำรได้ ดังน้ี

1) กำรเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกภำยในของสำำนักฯ เช่น ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำร จำำนวนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำำนวนผู้รับบริกำรที่มำใช้
บริกำรที่ห้องสมุด/บริกำรทำงเว็บไซต์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นกำรนำำผลกำรปฏิบัติงำนในปีปัจจุบันไป
เปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อไปเปรียบเทียบและพัฒนำกระบวนกำรให้
ดียิ่งข้ึน

2) กำรเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกกำรเทียบเคียงสมรรถนะระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยคู่
ควำมร่วมมือ เช่น สำำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัย
มหิดล เพื่อกำำหนดแนวปฏิบัติและพัฒนำสำำนักฯ
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3) วิธีกำรเลือกข้อมูลพิจำรณำจำกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่กำำหนดให้แต่ละฝ่ำยฯ หรือกลุ่ม
กิจกรรม และนำำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยงำนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงบ
ประมำณ รำยงำนระบบกำรจัดหำวำรสำร รำยงำนผลกำรดำำเนินงำนด้ำนกำรจัดซ้ือหนังสือ
ตำำรำเรียน กำรจัดทำำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรยืม-คืน กำรค้นสำรสนเทศ 
เป็นต้น จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อเปรียบเทียบพัฒนำกำรทำำงำนประจำำ และ
สนับสนุนกำรสรำ้งนวัตกรรม

4.1 ก(3) สำำนักฯ มีวิธีกำรในกำรทำำให้มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลกำรดำำเนินกำรมีควำมไวในกำรบ่งชี้ถึง
กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คำดกำรณ์ทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน โดยจัดให้มีกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสนับสนุนกำรดำำเนินกำรภำรกิจสำำนักฯ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
กำรตดิตำมผลกำรดำำเนินงำนตำมกรอบเวลำกำรดำำเนินกำร (ตำรำง 2.2-3)

ข. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินการ
สำำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ ตัวบ่งชี้ ข้อมูลและสำรสนเทศ โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์กำรดำำเนินงำน 

ควำมล้มเหลว ปัญหำและอุปสรรค เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรได้ผลกำรวิเครำะห์มำใช้กำรทบทวนผลกำรดำำเนินกำร 
ผู้บริหำรจะทำำกำรเปรียบเทียบ/เทียบเคียงกับคู่แข่ง เพื่อเรียนรู้สิ่งที่คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบทำำได้ดีกว่ำ นำำมำ
วิเครำะห์ และนำำไปใช้ในกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรต่อไป

ตำรำง 4.1-2 
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวัด กรอบ

เวลา
ติดตาม/
ทบทวน

ดำ้นธุรกิจ มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ มี ก ำ ร ใ ช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
อยำ่งคุ้มค่ำ

1. จำำนวนบริกำรทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรอยำ่งมีนวัต
กรรม

2. จำำนวนกิจกรรมกำรรู้
สำรสนเทศ 
(Information Literacy) 
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ

3. จำำนวนบริกำรเชิงรกุ
4. จำำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่

สนับสนุนกำรวจิัย

1 ปี

3 เดือน

1 ปี

หัวหน้ำฝำ่ย

ดำ้นปฏิบัติกำร มุ่งเน้นให้มีกำรบริกำรที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
ผูร้ับบริกำร

1. มีระบบกำรจัดหำทรัพยำกร
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย

2. พัฒนำโปรแกรมเสริมให้กับ
ระบบ PSU Knowledge 
Bank

3 เดือน

1 ปี

หัวหน้ำฝำ่ย
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ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวัด กรอบ

เวลา
ติดตาม/
ทบทวน

ดำ้นทรพัยำกร
บุคคล

มุ่งเน้นให้บุคลำกร
ทำำงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข

1. ร้อยละบุคลำกรประจำำสำย
สนับสนุนที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ และทักษะ
ในวิชำชีพ

2. ระบบสนับสนุนกำรตัดสิน
ใจสำำหรับกำรบริหำรงำน

3. จำำนวนโครงกำรพัฒนำงำน
ที่สอดคลอ้งกับภำรกจิของ
สำำนักฯ

4. จำำนวนกิจกรรม/โครงกำร
ที่ส่งเสริมคุณภำพชวีิต

1 ปี

1 ปี

1-2 เดือน

3 เดือน

หัวหน้ำฝำ่ยฯ

หัวหน้ำฝำ่ยฯ

หัวหน้ำฝำ่ยฯ

หัวหน้ำฝำ่ยฯ

ค. การปรับปรุงผลการดำาเนินการ
จำกผลกำรทบทวนผลกำรดำำเนินกำรขององค์กร สำมำรถแปลผลกำรดำำเนินกำรเป็น 3 ระดับ

1) ตำ่ำกวำ่เป้ำหมำย
2) ตรงกับระดับเป้ำหมำยที่กำำหนดไว้
3) สูงกวำ่เป้ำหมำยมำก

ทีมบริหำรและคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ จะเป็นผู้ประเมินและกำำหนดควำมสำำคัญของผลกำรดำำเนินกำร
ทั้งเรื่องที่ต้องปรับปรุงหรือดำำเนินกำรต่อเน่ือง หรือปรับปรุงอย่ำงก้ำวกระโดด ซ่ึงอำศัยข้อมูล สำรสนเทศ 
ปัจจัยภำยนอก ปัจจัยภำยใน เพื่อให้ได้ผลกำรประเมิน และแนวทำงเชิงกลยุทธท์ี่สำมำรถนำำไปใช้ในปีต่อไป

สำำนักฯ มีวิธีถ่ำยทอดให้กลุ่มงำนระดับต่ำงๆ นำำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร สำำนักฯ ได้กำำหนดวิธีกำร
สื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติงำนในทุกระดับได้รับทรำบถึง ผลกำรประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตดัสินใจในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ใชว้ิธีกำรถ่ำยทอดข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ ดงัน้ี

4.1-3 กำรสื่อสำรข้อมูล/ถ่ำยทอด
ผู้รับผิดชอบ วธีิการถ่ายทอด

1. ระดับผู้บริหำร 1. ประชุมเพื่อชี้แจงในระดับต่ำงๆ ได้แก่หัวหน้ำฝำ่ยฯ เพื่อรับทรำบข้อมูล คณะ
กรรมกำร คณะอนุกรรมกำร กำรประชุมผู้ทำำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจำำสำำนักฯ เป็นต้น

2. โดยวำจำดว้ยวิธกีำรเชิญพบและแจ้งข้อมูล
3. แจ้งผลกำรประเมินบุคลำกรให้รำยบุคคล ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
4. แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมกำรประเมินของสำำนักฯ
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ผู้รับผิดชอบ วธีิการถ่ายทอด
2. ระดับผู้ปฏิบัติ 1. หัวหน้ำฝำ่ยฯจะรับทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องว่ำต้องดำำเนินกำรในกำรจัดเก็บ

ข้อมูลอะไร เพื่อใช้ในกำรประกอบในกำรรำยงำนแก่ผู้บริหำรเพื่อจดัสินใจ
และใช้ประโยชน์ สำำหรับหน่วยงำนอื่นๆ หรือประกอบกำรทำำงำนของตนเอง
และผู้ใต้บังคับบัญชำ

2. หัวหน้ำฝำ่ยฯ จะกระจำยข้อมูลดังกลำ่วให้แก่ผู้ปฏิบัติ หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อรับทรำบ และดำำเนินกำรปฏิบัติซ่ึงแต่ละบุคคลต้องคิดวธิีกำรให้สะดวก
ตอ่กำรดำำเนินกำร เช่น ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำช่วยในกำรปฏิบัติงำน

3. ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงำนที่ต้องกำรหรือเมื่อมีกำรขอเพื่อหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ตอ้งกำรข้อมูลไปใช้ในกำรทำำงำน

4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเอกสำรรำยงำน แฟ้มข้อมูลหรือเป็นรูปเล่ม

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
4.2 ก(1) สำำนักฯ มีข้อมูลต่ำงๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลให้บริกำรและข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน เช่น ฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลสมำชิก ข้อมูลในระบบ e-office และข้อมูลทำงกำรเงิน เป็นต้น นับเป็น
ข้อมูลที่มีกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ มีกำรตรวจสอบจำกผู้รับผิดชอบตำมลำำดับ สำำหรับข้อมูลสมำชิก ข้อมูล
บุคลำกรน้ัน สำำนักฯ ได้ข้อมูลโดยอัตโนมัติทันทีจำกกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่
และฐำนข้อมูลของทะเบียนกลำง ตำมลำำดับ ดังน้ันข้อมูลที่ได้มำจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำำและเชื่อถือได้ 
และหำกพบว่ำยังมีข้อมูลผิดพลำดอยู่บ้ำง ฝ่ำยบริกำรฯ ก็จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันที สำำหรับกำร
ควบคุมควำมปลอดภัยทั้งในด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และฐำนข้อมูลน้ัน ได้มีกำรกำำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง
และใช้ข้อมูล มีกำรสำำรองข้อมูลด้วยตนเองลงบนฮำร์ดดิสก์ให้ทันสมัยทุกเดือน และใช้งำนควบคู่กับระบบคู่
ขนำนที่บันทึกข้อมูลจำำนวน 2 ชุดทุกครั้งที่มีกำรจัดเก็บ ส่วนข้อมูลที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวจะเก็บสำำรองไว้ใน
ฮำรด์ดิสก์ จำำนวน 1 ชดุ แล้วนำำมำเก็บไว้ในที่ที่เหมำะสม

4.2 ก(2) สำำนักฯ มีข้อมูลและสำรสนเทศที่จำำเป็นคือ ข้อมูลสำำหรับให้บริกำร เช่น ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ข้อมูลสมำชกิ สถิติตำ่ง ๆ และข้อมูล
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระบบ MIS ระบบ e-office ฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน และโปรแกรมกำรลงเวลำ
ทำำงำนโดยกำรสแกนลำยน้ิวมือ เป็นต้น ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้ประโยชน์ในกำรให้
บริกำรและปฏิบัติงำน สำมำรถเข้ำถึงได้โดยผ่ำนระบบเครือข่ำยทุกที่ ทุกเวลำ นับเป็นกำรอำำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก

4.2 ก(3) สำำนักฯ ได้ดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลในลักษณะต่ำงๆ 
ดังต่อไปน้ี
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1) กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร
สำำนักฯ มีกำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้โดยกำรประชุม เช่น ทุกเช้ำวันศุกร์ กิจกรรม Morning 

Talk  ของฝ่ำยบริกำรฯ จะมีกำรประชุมเพื่อแบ่งปันควำมรู้ ข้อคิด และกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆในกำรปฏิบัติงำน 
หรือคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของสำำนักฯ จัดกิจกรรม T-Talk ในวันอังคำรสุดท้ำยของทุกเดือน เป็นเวที
พบปะ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน เพื่อนำำควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุง/พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน นอกจำกน้ียังมีกำรเขียนแนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรดำ้นตำ่งๆ เช่น บริกำรวำรสำรที่
อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์บทควำม ด้ำนกำรจัดกำรและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรให้บริกำรสมำชิก
ประเภท PULINET ไว้ในอินทรำเน็ตของสำำนัก ฯ อกีด้วย 

2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมืออย่ำง
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร

สำำนักฯ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับศูนย์คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยกำรประชุม 
พูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ข้ึนมำใช้ในกำรจัดกำรระบบงำน
ห้องสมุด ช่วยให้งำนต่ำงๆ สำมำรถเชื่อมโยง ประสำนกันได้อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อลดควำมซำ้ำซ้อนและมีควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำน นับเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำำงำนอันนำำไปสู่ประโยชน์สูงสุดสำำหรับผู้รับ
บริกำร และฝ่ำยบริกำรฯ จะให้กำรศึกษำแก่ผู้รับบริกำร ทั้งทักษะด้ำนสำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรสืบค้นข้อมูล โดยกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษำใหม่ อบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล หรือ
กิจกรรม Road show ฯลฯ

3) ควำมรวดเร็วในกำรค้นหำและระบุกำรแบ่งปัน และกำรนำำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำำเนินกำร
สำำนักฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ในกำรศึกษำดูงำนแต่ละครั้ง  

สำำนักฯ จะระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรและหำสถำนที่ที่มีควำมโดดเด่นในแต่ละด้ำน โดยกำรศึกษำข้อมูล
จำกเว็บไซต์ของคณะทำำงำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำฝ่ำยต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยวำรสำร ฝ่ำย
บริกำร ฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ เป็นต้น เพื่อจะได้นำำผลจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน

4) กำรรวบรวมควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
สำำ นักฯ ทบทวนผลกำรดำำ เนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำโดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT 

Analysis)อย่ำงรอบด้ำน บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมโดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอกของสำำนักฯ ข้อมูลจำกกำรสำำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้รับ
บริกำร/ผู้ปฏิบัติงำน สถิติตำ่งๆ  มำประมวลเพื่อนำำไปสู่กำรจัดทำำแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ข(1) สำำนักฯ ได้กำำหนดผู้รับผิดชอบ และกระบวนกำรดูแลฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำำ

นักฯ เพื่อให้มั่นใจระบบที่เกี่ยวข้องมีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งำนง่ำย ดังแสดงในตำรำง 4.2-1
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ตำรำง 4.2-1  วธิีกำรทำำให้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งำนงำ่ย
วิธีการทำาให้เช่ือถือได้ วิธีการทำาให้ปลอดภัย วธีิการทำาให้ใช้

งานง่าย
บุคลากร

ท่ีรับผิดชอบ
ฮาร์ดแวร์

เจ้ำหน้ำที่ IT 
เป็นผู้ดูแล
ระบบและคอย
ให้คำำแนะนำำ

1. มีระบบกำรดูแลและ
บำำรุงรักษำเครื่อง
อย่ำงสมำ่ำเสมอ

2. มีเครื่องสำำรองใน
กรณีที่เครื่องประจำำ
เกิดขัดข้อง

3. มีกำรเปลี่ยนเครื่อง
ตำมอำยุกำรใช้งำน
ผ่ำนระบบกำรเช่ำ
ของสำำนักฯ

1. มีระบบสำำรองไฟ และระบบ
สำำรองข้อมูล

2. มี Password ในกำรเข้ำใช้
เครื่อง

3. มีกำรตดิตั้งกล้องวงจรปิด ใน
อำคำร

4. ทำำกำรตรวจสอบดูแลรักษำ
เครื่องมือเป็นประจำำก่อนเปิด
เทอม และมีแบบบันทึกปัญหำ
ในแต่ละห้องที่มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์

5. มีระบบป้องกันผู้ไม่หวังดีกับ
ระบบข้อมูล 

6. จำำกัด IP address ในกำรเข้ำ
ระบบเครือข่ำย

1. พิมพ์ป้ำยวิธีใช้งำน ณ 
จุดที่มีเครื่องมือติดตั้ง
อยู่

2. มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำำ
แนะนำำในกำรใช้งำน

ซอฟต์แวร์
1. ใช้ Software 

ลิขสิทธิ์
2. สำำนักได้จัดให้บริกำร

ซอฟท์แวร์ที่เป็น 
open source 

3. พัฒนำระบบฐำน
ข้อมูลและโปรแกรม
กำรประยุกตใ์ช้งำน
เพื่อจัดเก็บและ
สะดวกต่องำนประจำำ

4. มีกำรพัฒนำ 
โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมตัิโดยร่วมมือ
กับศูนย์คอมพิวเตอร์

1. Update version และ 
Antivirus เป็นประจำำ
ไม่มีควำมเสี่ยงในกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

2. ระบบกำรเข้ำรหัสดว้ย
โปรแกรม PSU Ticker,
pGina  

3. ระบบ Firewall และมี
โปรแกรมป้องกัน ไวรัส
คอมพวิเตอร์และสปำยแวร์

4. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์
คอมพวิเตอร์อยำ่งสมำ่ำเสมอใน
กำรดูแลระบบเครือข่ำยและ
กำรป้องกันควำมปลอดภัย

1. ออกแบบ Website 
ให้มีลักษณะ User 
friendly

2. มรีะบบตรวจสอบ 
Link ที่มีปัญหำแบบ
อตัโนมัติ
(URL_feedback 
check-link)

3. มีกำรจัดทำำคู่มือกำร
ใช้งำนระบบต่ำงๆ ซ่ึง
สำมำรถดำวน์โหลด
ผำ่น Website ของ
สำำนักฯ ได้ เช่น กำร
ยืมระหว่ำงห้องสมุด
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4.2 ข(2) สำำนักฯ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย มีกำรสำำรองข้อมูลไปยังศูนย์
คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ำยของสำำนักฯ โดยจะมีกำรตรวจสอบระบบทุก 2 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลและ
สำรสนเทศ รวมทั้งระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง หรือสำมำรถฟื้นคืนสู่สภำพ
ปกติไดใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

4.2 ข(3) สำำนักฯ มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง มีผู้ดูแลระบบและมีกำรตรวจสอบระบบฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ มีกำร Upgrade คอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงสมำ่ำเสมอ เพื่อควำมพร้อมในกำร
ใช้งำน และทีมบริหำรจะเป็นฝ่ำยวิเครำะห์/พิจำรณำทบทวนและตัดสินใจในกำรที่จะทำำให้มีกลไกที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง/พัฒนำกำรที่รวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยได้ข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำน ข้อมูลจำกบริษัท/สำำนักพิมพ์ต่ำงๆ หรือกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
วิทยำกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจะเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจอันจะนำำควำมสำำเร็จในกำรดำำเนินงำนมำ
สู่สำำนักฯ
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5. การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ความผูกพันของบุคลากร

ก. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
5.1 ก(1) สำำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์  มีหน้ำที่ดำำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำม

สัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลำกร จัดทำำแผนปฏิบัติกำรและรำยงำนผลกำรดำำเนินงำน ประสำนงำน รับข้อคิดเห็น/ข้อ
เสนอแนะ และควำมต้องกำรของบุคลำกรทุกคน โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีนโยบำยให้ทุกคนในสำำนักฯ มี
ส่วนรว่ม เช่น 

1) กิจกรรมปิคนิคหวันเที่ยงให้บุคลำกรนำำอำหำรคำวหวำนมำร่วมรับประทำนร่วมกันกำำหนดเดือน
ละ 1 ครั้ง และมีกิจกรรมเสริมบ้ำง เช่น มกีำรอวยพรวันเกิดให้บุคลำกรที่เกิดในเดือนน้ัน

2) กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ โดยจัดแบ่งเป็นฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ ฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร และฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

3) โครงกำรสำธำรณประโยชน์ เน้นให้บุคลำกรรู้จกัแบ่งปัน รู้จกัเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์
4) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและอนุรกัษ์วัฒนธรรมอันดีงำมของไทย รวมถึงวันสำำคัญของศำสนำ 
5) กิจกรรมพิเศษระหว่ำงปี ได้แก่ กำรจัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ซุ้มรับปริญญำสำำหรับ

บัณฑิต โครงกำรบริจำคสิ่งของเครื่องใช้ เลี้ยงอำหำรหรือพัฒนำสถำนที่ต่ำงๆ  กำรจัดงำน
เกษียณอำยุรำชกำร

6) กิจกรรมผอ่นคลำย สบำยใจ ได้แก่ กำรให้ควำมรูด้้ำนสุขภำพ  กำรให้ควำมรู้ดำ้นอำชพีหรืองำน
อดิเรก

7) บอร์ดควำมรู้คู่คุณธรรม
8) โครงกำรห้องคำรำโอเกะ 
9) โครงกำรศึกษำดูงำนและทัศนศึกษำ 

กองทุนสวัสดกิำรบุคลำกร วตัถุประสงค์ของกองทุนน้ีเพื่อ เป็นสวัสดิกำรแก่บุคลำกร เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนของบุคลำกร เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรรู้จักกำรเสียสละ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมของสำำนักฯ ที่มำของเงินกองทุน ได้มำจำกเงินบุคลำกรรำยปี ๆ ละ 150 บำท และเงินบริจำคจำก
แหล่งต่ำง ๆ รำยได้อื่น ๆ ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมของคณะกรรมกำรฯ รวมถึงดอกผลของกองทุน

สำำหรับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ  คณะแพทยศำสตร์ ได้จัดสรรเงินให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ เป็น
รำยหัว หัวละ 400 บำท และเงินรำงวัล 5 ส  มำใช้ในกำรทำำกิจกรรมต่ำงๆ ของฝ่ำยฯ

5.1 ก(2) กำรสื่อสำรในสำำนักฯ มีลักษณะเปิดกว้ำงเพื่อให้เกิดกำรดำำเนินงำนที่ดีข้ึน มีการประชุม
ประจำาเดือนของสำานักฯ เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม แต่ก็ยังมีปัญหำใน
ด้ำนกำรเสนอควำมคิดเห็น กำรถกเถียงหำข้อสรุป หรือรับฟังควำมคิดที่หลำกหลำยยังไม่มำกนัก  จึงควรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนกันใหม่เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด และหำข้อสรุป แนวทำงปฏิบัติที่ดียิ่งข้ึน
และยังมีเวที Morning Talk ของฝ่ายบริการสารสนเทศที่จะเป็นรูปแบบของผู้ปฏิบัติมำพูดถึงสิ่งที่เกิดข้ึน
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ประสบพบเจอ จำกกำรให้บริกำร เพื่อนำำมำถกหำข้อสรุปกันซ่ึงนำำไปสู่กำรพัฒนำงำนที่ดีข้ึน  และอีกช่องทำง
คือ การใช้ Mail Group ซ่ึงช่องทำงดังกล่ำวมีกำรใช้งำนกันมำนำนแล้ว  ในกำรแจ้งข่ำวสำร  สื่อสำรและ
โตต้อบกัน

สำำหรับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ มีกำรประชุมบุคลำกรของฝ่ำยฯ เดือนละครั้ง เพื่อแจ้ง
ข่ำวสำรตำ่งๆ ให้บุคลำกรทรำบ และถือปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันตดัสินใจและแก้ปัญหำในกำรทำำงำนร่วมกัน

 5.1 ก(3) สำำนักฯ กำำหนดให้บุคลำกรทุกคนเขียน TOR (Term Of  Reference) เพื่อระบุขอบเขต
ของงำนตำมระยะเวลำที่ชดัเจน ทุกรอบ 6 เดือน คือ รอบแรกประมำณเดือนกุมภำพันธ์ และรอบสองประมำณ
เดือนสิงหำคม ของทุกปี ซ่ึงในกำรประเมินจะมีข้ันตอนกำรประเมินผลเบ้ืองต้นโดยหัวหน้ำกิจกรรม หลังจำก
น้ันหัวหน้ำฝ่ำย จะพิจำรณำกลั่นกรองอีกครั้งหน่ึง สุดท้ำยก็จะนำำเข้ำประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของสำำนักฯ ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยผู้อำำนวยกำร ประกอบด้วย 2 ชุด ชุดที่ 1 
ประเมินบุคลำกรทุกคน ยกเว้น คณะกรรมกำรชุดที่ 1 และคณะกรรมกำรชุดที่ 2 จะทำำกำรประเมินเฉพำะ
คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้มำโดยกำรคัดเลือกจำกบุคลำกรภำยในฝ่ำย เมื่อได้
ตัวแทนแต่ละฝ่ำย ก็ทำำ หนังสือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยมีวำระ 1 
ปีงบประมำณ  ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อำำนวยกำร รองผูอ้ำำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝำ่ย และตัวแทนบุคลำกรแต่
ฝ่ำย เมื่อได้ผลกำรประเมินแล้ว ก็จะแจ้งให้บุคลำกรทรำบเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งนำำจุดด้อยของ
บุคลำกร นำำมำจัดทำำแผนพัฒนำบุคลำกรต่อไป  จำกผลกำรประเมินในแต่ละรอบ  ผู้บริหำรสำำนักฯ จะนำำมำ
พิจำรณำถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน เงินเดือน กำรจัดสรรโบนัส ให้แก่บุคลำกรทุกคน รวมถึงกำรบริหำรค่ำ
ตอบแทนในส่วนของบุคลำกรที่จำ้งดว้ยเงินรำยได้โดยยึดตำมแนวปฏิบัติทั่วไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำำหนด 

สำำนักฯ มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีขวัญกำำลังใจ มีกำรทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น สนับสนุนให้
บุคลำกรไปศึกษำดูงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และยังมีกำรให้รำงวัลยกย่องชมเชยซ่ึงจัดอยู่ใน
กิจกรรม KM ของสำำนักฯ ในรูปแบบกำรนำำเสนอโครงกำรพัฒนำงำน

ข. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้นำา
5.1 ข(1) สำำ นักฯ มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ครอบคลุมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ โดยกำำหนดให้บุคลำกรและผู้นำำของสำำนักฯ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในปีงบประมำณ 2553 สำำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมและ
เพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรทุกระดับ ซ่ึงจัดโดยสำำนักฯ จำำนวน 12 โครงกำร จัดโดยหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย จำำนวน 16 ครั้ง และจัดโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย จำำนวน 34 ครั้ง  และในส่วนของ
ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพก็ได้ดำำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย จำำนวน 11 ครั้ง  จัดโดย
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย จำำนวน 22 ครั้ง

จำกกำรที่สำำนักฯ ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ออกไปดูงำนประจำำปี ซ่ึงกลับมำบุคลำกรแต่ฝ่ำยก็
สำมำรถที่จะนำำแนวคดิหรือสิ่งที่ดกีว่ำ มำปรับปรุงพัฒนำงำนของตนเองข้ึน เช่น  คุณอำำนวย นำำแนวคิดวิธีกำร
จำกมหำวิทยำลัยที่ได้ไปศึกษำดูงำนมำพัฒนำกำรซ่อมหนังสือให้มีคุณภำพดีข้ึน มีควำมแข็งแรงสวยงำมและ
รวดเร็วมำกข้ึน  และในด้ำนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในห้องสมุดให้มองดูสดชื่นข้ึนด้วย เช่น กำรนำำดอกไม้มำ
ประดับตำมเคำน์เตอร์ และในห้องนำ้ำ  รวมถึงกำรปรับแผนกำรจองห้อง
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สำำนักฯ สนับสนุนบุคลำกร ในดำ้นกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถพิเศษ โดยมีกำรจดัฝึกอบรมเรื่อง จิตอำสำ  
อบรมเพื่อให้บุคลำกรได้พัฒนำงำนและเสริมควำมสำมำรถพิเศษ

สำำนักฯ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันจัดทำำแผนและกลไกกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรร่วมกับ
คณะกรรมกำรอำำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET)

5.1 ข(2)  บุคลำกรส่วนใหญ่ได้รับกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำจำกกำรไปประชุมและอบรมสัมมนำเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้ในทักษะและวิชำชีพของตนเอง  จำกโครงกำรต่ำง ๆ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งเครือข่ำยห้องสมุด โดยผ่ำนกระบวนกำรเห็นชอบข้ันต้นจำกหัวหน้ำฝ่ำย ใน
ประเด็น ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรน้ัน และกำรถ่ำยทอดโดยตรงจำกกระบวนกำร KM 
โดยคณะกรรมกำร KM  และมีกำรเชิญวิทยำกรคือบุคลำกรของสำำนักฯ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในแต่ละด้ำน
มำให้ควำมรู้ ซ่ึงจะจัดทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  เช่น เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกกำรดูงำน, Web 2.0, CoP เล่ำ
ต่อ, เส้นทำงสู่ดำว, วิธีทำำนำ้ำเขียว (คลอโรฟิล), JAlbum, สวยด้วย Photoshop, R2R : จำกงำนประจำำสู่งำน
วิจัย, ดีท็อกซ์ : ลำ้งพิษร่ำงกำย และ XMind

สำำนักฯ มีกำรดำำเนินกำรสอบถำมควำมต้องกำรพัฒนำและฝึกอบรมของบุคลำกร เพื่อนำำจัดฝึกอบรม
ไดต้รงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร สำำนักฯ มรีะบบถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออก โดยกำรจัดสรร
บุคลที่จะรับผิดขอบงำนของผู้เกษียณ ร่วมปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 1 ปีงบประมำณ  กับบุคลำกรที่เกษียณ และมี
กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคคลเพื่อสำมำรถทำำงำนทดแทน แต่ยังไม่มวีิธีกำรชดัเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร

สำำนักฯ เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ ภำยใต้กำร
ดูแลของหัวหน้ำกิจกรรม หัวหน้ำฝ่ำย หรือผู้นำำระดับสูง ซ่ึงในปีงบประมำณ 2553 ทำงสำำนักฯ ได้รับรำงวัล
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่อง ระบบงำนพิมพ์อัตโนมัติ Happy Print โดยนำยสมพงศ์ หุตะจูฑะ  พร้อมคณะ
ทำำงำนพัฒนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (ตำมเอกสำรแนบที่ 5.1-1) 

สำำนักฯ  ส่งเสริมให้มีกำรใช้ควำมรู้และทักษะ และกำรส่งให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมต่ำงๆให้ตรงกับ
หน้ำที่และควำมสำมำรถ เน้นไปในทำงวิชำชีพต่ำง ๆ ของสำำนักฯ เช่น วิชำชีพบรรณำรักษ์ และวิชำชีพสำย
สนับสนุน ซ่ึงประกอบด้วย หลำยด้ำน เช่น ดำ้นนโยบำยและแผน ดำ้นกำรเงินและบัญชี ด้ำนพัสดุ ด้ำนธุรกำร 
ดำ้นกำรเจ้ำหน้ำที่ และอำคำรสถำนที่  ดังตำรำง 5.1-1

ตำรำง 5.1-1
ลำาดับท่ี ตำาแหน่ง อบรมทางด้าน

1 บรรณำรักษ์ วชิำชพีทำงบรรณำรักษ์ เกี่ยวกับฐำนข้อมูล และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2 ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด วชิำชพีทำงบรรณำรักษ์ เกี่ยวกับฐำนข้อมูล และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3 สนับสนุนงำนบริหำร วชิำชพีสำยสนับสนุน เช่น ด้ำนนโยบำยและแผน, 
ดำ้นกำรเงินและบัญชี, ดำ้นพัสดุและอำคำร
สถำนที่, ดำ้นธุรกำร และด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่

4 นักวิทยำศำสตร์ ดำ้นระบบไอทีต่ำง ๆ
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5.1 ข(3) สำำนักฯ มีวิธีประเมินกำรถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ในแต่ละโครงกำร เมื่อสิ้นสุดโครงกำร สำำนักฯ 
มีนโยบำยให้บุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมหรือเข้ำร่วม ประเมินควำมพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำำมำ
พัฒนำหรือปรับปรุงต่อไปและในปีกำรศึกษำ 2553 สำำนักฯ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ PULINET ครั้งที่ 1 
“CREATIVE LIBRARY” เพื่อแสดงผลงำน จำำนวน 2 ท่ำน คือ คุณสมพงศ์ หุตะจูฑะ และคุณวีณำ ฤทธิ์รักษำ 
ซ่ึงเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ลงสู่สำธำรณชน

สำำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ทำำให้สำมำรถศึกษำงำนและปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ เช่น งำนบริกำรยืมคืน

5.1 ข(4) สำำนักฯ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกรอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรเน้นกำรมี
สมรรถนะของบุคลำกรที่สูงข้ึน โดยกำรแสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น กำรจัดทำำคู่มือกำรปฏิบัติ
งำน ผลงำนตีพิมพ์ทำงวำรสำรในส่วนของกำรวำงแผนสืบทอดตำำแหน่งของผู้นำำจะพิจำรณำจำกควำมรู้ควำม
สำมำรถและประสบกำรณ์กำรทำำงำนและส่งเสริมให้มีอบรมและเรียนรู้งำนสมำ่ำเสมอ 

สำำนักฯ มีกำรดูแลควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ซ่ึงวิธีกำรจะล้อไปตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย 
ซ่ึงมีระเบียบรองรับอยู่ ในสว่นของสำำนักฯ ก็มีแนวคิดทีจ่ะเพิ่มในด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่ถึงเวลำที่ควรจะ
พัฒนำในเชิงกระตุ้นให้ทำำผลงำน ในรูปแบบของกำรแนะนำำ ดูแล

ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
5.1 ค(1) สำำนักฯ ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรจำกกำรตอบแบบประเมินของโครงกำรต่ำง ๆ ที่

สำำ นักฯ จัดข้ึนทั้งที่เป็นทำงกำรคือกำรตอบแบบประเมิน จำกคะแนนเต็ม 5  บุคลำกรประเมินได้เฉลี่ย
ประมำณ 4  กว่ำ คิดเป็นร้อยละ 80% ข้ึนไป จำกผลกำรประเมินจะนำำไปสู่กำรพิจำรณำปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกผูกพันมำกข้ึน โดยจะบูรณำกำรให้เข้ำไปสู่ระบบกำรทำำงำนปกติ เช่น กำร
จัดอบรม Lean หลังจำกน้ันก็ให้บุคลำกรนำำระบบ Lean มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน สว่นที่ไม่เป็นทำงกำรคอืกำรมี
ส่วนรว่มของบุคลำกรในรูปกิจกรรมตำ่ง ๆ ส่วนใหญ่บุคลำกรให้ควำมรว่มมือเป็นอย่ำงดี 

5.1 ค(2) ในปีกำรศึกษำ 2553 สำำนักฯ ได้รับรำงวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ ระบบงำนอัตโนมัติ 
Happy Print ซ่ึงนับได้ว่ำบุคลำกรของสำำนักฯ ไดร้ับกำรพัฒนำและมีศักยภำพเพียงพอ ดงัน้ัน เมื่อผลงำนได้รับ
รำงวัลก็ถือเสมือน เป็นผลลัพธ์ทำงธุรกิจอย่ำงหน่ึง  และประกำรหน่ึง สำำนักฯ จะต้องมีกำรผลักดัน สนับสนุน
ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรให้มำกข้ึน
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

ก. ขีดความสามารถและอัตรากำาลัง
5.2 ก(1) ทีมบริหำรประชุมเพื่อประเมินอัตรำกำำลังบุคลำกรที่สอดคล้องกับปริมำณงำนทั้งในปัจจุบัน

และในอนำคต ในช่วงเวลำที่มีภำระงำนจำำนวนมำก ก็จัดให้มีนักศึกษำทำำงำนแลกเปลี่ยนและนักศึกษำฝึกงำน
เข้ำมำช่วยงำน เพื่อแบ่งเบำภำระในขณะน้ัน ทีมบริหำรกำำหนด/ทบทวนจำำนวนและคุณสมบัติของบุคลำกรใหม่
หรือทดแทนโดยพิจำรณำจำกภำระงำนและ Job Description ที่ต้องกำร แล้วกำำหนดคุณสมบัติ ระดับกำร
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ศึกษำ สำขำวิชำ และควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละตำำแหน่ง รวมถึงกำรประเมิน Competency ขีดควำม
สำมำรถ เช่น หัวหน้ำฝ่ำยทำ่นใด ถนัดด้ำนใดก็เลือกตำมควำมเหมำะสมให้เป็นหัวหน้ำฝ่ำยน้ันๆ 

5.2 ก(2) ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำรเป็นผู้ดำำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และบรรจุ ตำม
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย เริ่มจำกกำรขออนุมัติสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำำเนินกำรสอบ จำกน้ันก็ดำำเนินกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  รับสมัครและดำำเนินกำรคัด
เลือก ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำน เชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบ้ืองต้น โดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกใน
เบ้ืองต้นจะถูกสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำรดำำเนินกำรสอบ เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเชิงอำรมณ์ของผู้สมัคร เมื่อ
ผ่ำนกำรทดสอบทุกกระบวนกำรแล้ว  เป็นข้ันตอนกำรทดลองปฏิบัติงำน ซ่ึงจะมีพี่เลี้ยงสอนงำนให้แก่บุคลำกร
ใหม่ โดยสำำนักฯ  และทดลองกำรปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 6 เดือน เมื่อผ่ำนกำรประเมินก็จะดำำเนินกำรทำำสัญญำ
วำ่จ้ำงต่อไป  

ในด้ำนกำรธำำรงรักษำพนักงำนใหม่น้ัน สำำนักฯ มีแผนพัฒนำบุคลำกร จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริหำรค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และสำำนักฯ เปิดรับบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม
สำมำรถ ซ่ึงมีควำมหลำกหลำย เช่น ทำงศำสนำ วัฒนธรรม ภูมิลำำเนำ และสถำบันกำรศึกษำ  รวมทั้งระดับ
กำรศึกษำที่แตกต่ำงกันตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพจนถึงระดับปริญญำโท ซ่ึงทำำให้สำำนักฯ มั่นใจว่ำ 
บุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถสะท้อนควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ทำงวัฒนธรรม ได้เป็นอย่ำงดี

5.2 ก(3) สำำนักฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำร แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ 1) ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 2) 
ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 3) ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 4) ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ  โดย 3 ฝ่ำยแรก 
มุ่งเน้นบริกำรทำงด้ำนสหศำสตร์ ส่วนฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ มุ่งเน้นบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรำ้งและมุ่งเน้นผู้รับบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร ตำมรูป 5.2-1

รปู 5.2-1 แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำำนัก
5.2 ก(4) สำำนักฯ  มีนโยบำยสนับสนุนให้บุคลำกรไปอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะให้ทันต่อเทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติ
งำนแทนกันได้ โดยจดัทำำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน

ข. บรรยากาศการทำางานของบุคลากร
5.2 ข(1) สำำนักฯ จัดทำำแผนป้องกันและแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนหนีภัยประจำำปี

ทุกปี พร้อมทั้งกำำหนดผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำำสำำนักฯ  ซ่ึงคณะ
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สำานักทรัพยากรการเรยีนรูคุ้ณหญิงหลง  อรรถกระวสีนุทร

ฝ่ายสนับสนุนงานบรหิาร ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวทิยาศาสตรส์ขุภาพ



กรรมกำรชุดน้ีจะช่วยผลักดันให้บุคลำกรทุกคนในสำำ นักฯ มีส่วนร่วมในกำรดำำ เนินกำรตำมแผนงำนทุก
กระบวนกำร และมีส่วนร่วมในกำรติดตำมตรวจสอบ เช่น สอดส่องดูแลเฝ้ำระวัง ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟำ้ประจำำปี ตดิตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ ตดิตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งหน่วยงำน  เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจและควำมพร้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ นอกจำกน้ี สำำนักฯ มีกำรทำำกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงำน เพรำะ
ฉะน้ัน ตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุง ได้แก่ จำำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้
จัดให้มีตู้ยำสำมัญ สำำหรับบุคลำกร

5.2 ข(2) สำำนักฯ มีนโยบำย ดูแลตำมเกณฑ์ระเบียบของมหำวิทยำลัย โดยมีฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร
เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ สำำนักฯ ก็สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรบำงส่วนเข้ำร่วมเป็น
ตัวแทนของบุคลำกร เพื่อรับทรำบข่ำวสำร และสิทธิที่พึงมีพึงได้ และมีกองทุนของสำำนักฯ รวมถึงในส่วนของ
ค่ำครองชพี สำำนักฯ สนับสนุนให้ลูกจ้ำงเงินรำยได้สำำนักฯ เดือนละ 1,000 บำท เฉพำะบุคลำกรที่มีเงินเดือนไม่
ถึง 8,200 บำท และปฏิบัติงำนครบ 1 ปี 

สำำนักฯ สนับสนุนบุคลำกรด้ำนกำรบริกำรและผลประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร  ดงัน้ี 
1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนสำำนักงำน ได้จดัอุปกรณ์ทีจ่ำำเป็นสำำหรับสำำนักงำน เช่น พืน้ที่ปฏิบัติงำน เครื่อง

คอมพิวเตอร์  1 คน : 1 เครื่อง ให้อย่ำงเพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนล่วงเวลำสำำนักฯ มีสวัสดิกำรห้องพักให้จำำนวน 2 ห้อง คือห้องพักชำย และ
ห้องพักหญิง เพื่อเป็นขวัญและกำำลังใจ รวมถึงควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน
ลว่งเวลำ
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6. การจัดการกระบวนการ
6.1 ระบบงาน

ก. การออกแบบระบบงาน
6.1 ก(1) สำำนักฯ ถูกกำำหนดและออกแบบภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนสำำนักทรพัยำกรกำรเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ พ .ศ. 2551 
ดำำเนินกำรภำยใต้ข้อบังคับ นโยบำยของมหำวิทยำลัยและพันธกิจของสำำนักฯ ได้มีกำรนำำปัจจัยสำำคัญๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก เทคโนโลยีสำรสนเทศ /องค์
ควำมรู้ กำรลดข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน มำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้มีประสิทธิภำพมำก
ข้ึน สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและสนับสนุนกำรดำำเนินงำนของกระบวนกำรสรำ้งคุณค่ำให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ บรรลวุิสัยทัศน์และพันธกิจของสำำนักฯ

รปู 6.1-1 ระบบงานสำานักฯ

6.1 ก(2) สำำนักฯ มรีะบบงำนและกระบวนกำรทำำงำนที่สำำคัญ คือ 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกำรบริกำรสำรสนเทศ ที่มุ่งสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรใน

กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ สำำนักฯ มีนโยบำยและแผนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน ทั้งรูปสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ และสื่อกำรเรียนรู้ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลผ่ำนกำรวิเครำะห์และจัดทำำ
รำยกำร มีระบบกำรสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในห้องสมุดได้ด้วยระบบออนไลน์ (Web OPAC) โดยใช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมัติที่มีกำรทำำงำนห้องสมุดครบถ้วนทุกโมดูล ซ่ึงสำมำรถทำำงำนเชื่อมโยงแบบระบบเครือข่ำย ฯ

สำำนักฯ ให้ควำมสำำคัญกับกระบวนกำรย่อยที่ส่งผลกระทบกับผู้รับบริกำรที่เป็นนักศึกษำและอำจำรย์
โดยเฉพำะกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทตำำรำเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนกำรเรียนและกำรสอน จึง
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ผู้ส่งมอบ
กระบวนกำร
สนับสนุนงำน 

บริหำร

กระบวนกำร
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

กระบวนกำร 
บริกำร

สำรสนเทศ

ผู้รับบริกำร



กำำหนดให้มีระบบกำรจัดหำทรัพยำกรที่สอดคล้องกับหลักสูตร ซ่ึงมีอยู่ 2 วิธี คือ  1) การสั่งซื้อโดยอาจารย์
เป็นผู้คัดเลือก สำำนักฯ จะประสำนกับคณะ/ภำควิชำให้เสนอรำยชื่อตำำรำที่จำำเป็นต้องใช้ประกอบกำรสอน 
ก่อนกำรจัดหำมีกำรตรวจสอบรำยชื่อตำำรำกับฐำนข้อมูล ALIST เพื่อป้องกันกำรจัดหำซำ้ำซ้อน สำำรวจและ
เปรียบเทียบรำคำกับสำำนักพิมพ์ก่อนขออนุมัติสั่งซ้ือ เพื่อประหยัดงบประมำณ เมื่อได้รับตัวเล่มจะมีกำร
ประทับตรำ ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีกำรประชำสัมพันธ์ด้วยกำรส่งอีเมล์แจ้งอำจำรย์ผู้สั่งซ้ือผ่ำน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ทันที พร้อมทั้งเร่งดำำเนินกำรวิเครำะห์ จัดทำำรำยกำรบรรณำนุกรมก่อนส่งออก
บริกำรหรือให้อำจำรย์ยืมได้ภำยใน 1 วนั 2) การรับบริจาค บรรณำรักษ์จะเป็นผู้คัดเลือกให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร โดยเปรียบเทียบตำำรำหลักของรำยวิชำต่ำง ๆ อำจกล่ำวได้ว่ำ สำำนักมีระบบกำรจัดหำทรัพยำกรที่
สอดคล้องกับหลักสูตรและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

ส่วนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ผู้รับบริกำรได้แก่ นักวิจัย เช่น 
นักศกึษำระดับบัณฑิตศึกษำและอำจำรย์ ส่วนใหญ่ตอ้งกำรสำรสนเทศประเภทวำรสำรมำกที่สุด สำำนักฯ ใช้งบ
ประมำณในกำรจัดหำวำรสำร ฐำนข้อมูล เพื่อกำรวิจัยประมำณปีละ 20 ล้ำนบำท โดยมีระบบกำรจัดหำ
วำรสำร/ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับกำรวิจัย 2 วิธี คือ 1) วารสาร/ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีบอกรับ คณะ/ภำควิชำ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจก่อนกำรบอกรับ/จัดซ้ือ สำำนักฯ จะสำำรวจ
รวบรวมรำยชื่อวำรสำรและฐำนข้อมูลที่คณะยืนยันกำรซ้ือทุกปี ตรวจสอบ/คัดแยกรำยกำรเดิมและรำยกำร
ใหม่ ลงทะเบียนวำรสำร/ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเปิดทดลองใช้  ศึกษำข้อตกลงและสถิติกำรใช้ก่อนนำำ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำำเนินกำรสำำนักฯ พจิำรณำ หลังจำกขออนุมัติจดัซ้ือ เมื่อได้ URL จะนำำไปลิงค์ทึ่
หน้ำเว็บไซต์สำำนักฯ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ จัดอบรมแนะนำำกำรใช้ สำำรวจควำมพึงพอใจ ตลอดจนเก็บสถิติ
และวิเครำะห์ผลกำรใช้เพื่อปรับปรุงผลกำรดำำเนินงำน   2) วารสาร/ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้
เปล่า จัดหำโดยบรรณำรักษ์ ซ่ึงเสำะแสวงหำแหล่งวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับกำรวิจัยจำกระบบ
อินเทอร์เน็ต  แนวโน้มกำรจัดหำวำรสำร/ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ของสำำนักฯ ในปัจจุบันจะยกเลิก
ฉบับพิมพ์และบอกรับออนไลน์ทดแทน เพื่อให้ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงได้ตลอดเวลำและไม่จำำกัดสถำนที่

กระบวนการบริการสารสนเทศ มีแผนและบริกำร ที่อำำนวยควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และผู้สนใจทั่วไป บริกำรมีหลำยรูปแบบ ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 
บริกำรแนะนำำ/นำำชม/อบรม เพื่อส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด บริกำรตอบคำำถำม บริกำรสำรสนเทศเลือกสรร 
กิจกรรมแนะนำำกำรอ่ำน และบริกำรทำงเว็บไซต์ มีกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรและกำรประเมิน นำำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำบริกำรให้ดียิ่งข้ึน นอกจำกน้ีมีกำรเปิดโอกำสในผู้รับบริกำรแสดงควำมคิดเห็น และมีกำร
สำำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นต้น

กระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วยกระบวนกำรย่อย ได้แก่ กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร กำรเงิน 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฯลฯ ที่ให้กำรส่งเสริมภำรกิจหลักในกำรส่งมอบบริกำรให้แก่ผู้รับ
บริกำร

สำำนักฯ มีควำมสำมำรถพิเศษเรื่องควำมพร้อมในกำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรโดยเฉพำะ
ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศห้องสมุดได้เริ่มนำำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้เป็นห้องสมุดแรกๆ เมื่อมหำวิทยำลัย
มีนโยบำยให้ศูนย์คอมพิวเตอรพ์ัฒนำซอฟแวร์ตำ่งๆ ใช้เอง สำำนักฯ ไดร้่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนำระบบ
ห้องสมุดอตัโนมัติ ALIST ตัง้แต่ version1-4 ได้ขอรับทุนสนับสนุนจำกสำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
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ผู้ร
บับ
รกิ
าร

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST version 4 สำมำรถรองรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์
ห้องสมุดอื่นได้ดีจนห้องสมุดมหำวิทยำลัยหลำยแห่งนำำไปใช้ นอกจำกน้ีสำำนักฯ ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสำำหรับ
บริกำรภำยในห้องสมุด เช่น ระบบประตูอัตโนมัติ Happy Print ระบบขำยคูปองเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ระบบ
ควบคุมกำรทำำงำนบรกิำรหน้ำเว็บ ฯลฯ

กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กระบวนการบริการสารสนเทศ

กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
กำรจัดทำำรำยกำร
กำรเตรียมตัวเล่ม

กระบวนกำรตรวจสภำพและ
ซ่อมแซม

กำรบริกำรและส่งมอบ
กำรให้คำำปรึกษำ/สืบค้น

กำรประชำสัมพันธ์
จัดเก็บ/ตดิตำมทรัพยำกร ห้องสมุด

กำรยืมทรัพยำกรห้องสมุด

กระบวนการหลัก

กร
ะบ

วน
กา

รส
นับ

สน
นุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรบัญชีและกำรเงิน

กำรวำงแผน/นโยบำย/งบประมำณ

รูป 6.1-2  กระบวนกำรทำำงำนทีส่ำำคัญ

ข. กระบวนการทำางานท่ีสำาคัญ
6.1 ข (1) กระบวนกำรทำำงำนที่สำำคัญแสดงไว้ใน ตำรำง 6.1-1 กระบวนกำรเหล่ำน้ีตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กระบวนกำรบริกำร
สำรสนเทศ และกระบวนกำรสนับสนุนงำนบริหำร

ตำรำง 6.1-1 กระบวนกำรทำำงำนทีส่ำำคัญ
กระบวนการ

ทำางานท่ีสำาคัญ ข้อกำาหนด ตวัช้ีวัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม

1. กระบวนกำร
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

– มีสำรสนเทศท่ีครอบคลุม 
สอดคล้องกำรเรียนกำรสอน 
และกำรวิจัย

– มีระบบจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

– ถูกต้อง 
– ถูกเวลำ
– ตรงตำมควำมต้องกำร

– โปรแกรมส่ังซื้อวำรสำร
– PSU Knowledge Bank
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กระบวนการ
ทำางานท่ีสำาคัญ ข้อกำาหนด ตวัช้ีวัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม

2. กระบวนกำร
บริกำร
สำรสนเทศ

– มีกำรให้บริกำรท่ีสะดวก 
รวดเร็ว

– มีระบบรองรับกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเท่ำ
เทียม ทุกท่ี ทุกเวลำ

– ผู้รับบริกำรมีควำมรู้และทักษะ
ในกำรหำควำมรู้ และสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

– ทำำกำรตลำดเชิงรุกเพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรของผู้รับ
บริกำร

– มีควำมร่วมมือกับคณะ/หน่วย
งำน เพื่อสนับสนุนกำรวิจัย

– ถูกต้อง
– ถูกเวลำ
– ไม่จำำกัดเวลำ
– ไม่จำำกัดสถำนท่ี

3. กระบวนกำร
สนับสนุนงำน
บริหำร

– มีระบบแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับ
สำรสนเทศ แหล่งข้อมูล และ
แหล่งกำรเรียนรู้

– บุคลำกรมีศักยภำพ ควำม
ชำำนำญ หรือเช่ียวชำญในสำขำ
วิชำชีพ

– มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ

– มีสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
คุณภำพชีวิต

– ถูกต้อง
– ถูกเวลำ
– ตรงตำมควำมต้องกำร

– ระบบประตูอัตโนมัติ
– ระบบ Happy Print
– ระบบขำยคูปองเข้ำใช้บริกำร

ห้องสมุด 
– ระบบควบคุมกำรทำำงำน

บริกำรหน้ำเว็บ

6.1 ข (2) ข้อกำำหนดของกระบวนกำรทำำงำนที่สำำคัญ กำำหนดข้ึนจำกพันธกิจและเป้ำประสงค์ของสำำ
นักฯ  ควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศักยภำพพื้นฐำนขององค์กรและ
บุคลำกร  แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด ข้อมูลจำกคู่ค้ำ คู่ควำมร่วมมือ นำำมำพิจำรณำร่วมกันในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสำำนักฯ จนได้มำซ่ึงข้อกำำหนดของกระบวนกำรทำำงำนที่สำำคัญ  ดังแสดงใน 
ตำรำง 6.1-1   กำรทบทวนข้อกำำหนดของกระบวนกำรที่สำำคัญ ตวัวดัในกระบวนกำร และดัชนีชี้วดั จะกระทำำ
ทุกรอบ 1 ปี ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสำำนักฯ  เพื่อให้ทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับ
บริกำรอยู่เสมอ

ค.  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
6.1 ค (1) สำำนักฯ กำำหนดให้มีคณะกรรมกำรดำำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

เพื่อดำำเนินกำรกำำกับดูแลในเรื่องควำมเสี่ยงภำวะฉุกเฉินที่อำจจะเกิดข้ึนได้ โดยคณะกรรมกำรฯ ชุดน้ี มีหน้ำที่
วเิครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนได้ แล้วนำำไปจัดทำำแผนป้องกันลดควำมเสี่ยงโดยกำำหนดให้มีระบบกำ รสำำรอง
และควำมปลอดภัยของข้อมูล ดำำเนินกำรโดยมีผู้รับผิดชอบสำำรองข้อมูลด้วยตนเอง (Manual) ลงบน Hard 
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Disk ให้ทันสมัยทุกเดือน และใช้งำนควบคู่กับระบบคู่ขนำด (Mirroring) ที่บันทึกข้อมูล 2 copy ทุกครั้งที่มี
กำรจัดเก็บ สำำหรับข้อมูลที่มีกำรเคลื่อนไหว จะถูกเก็บสำำรองไว้ใน Hard disk จำำนวน 1 copy แล้วนำำมำเก็บ
ไว้ในที่เหมำะสม ส่วนระบบกำรดำำเนินงำนผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซ่ึงครอบคลุมภำระงำนหลักของ
ห้องสมุด จะมีกำรสำำรองข้อมูลไว้ในเซิฟเวอร์ต่ำงหำกเก็บไว้ ณ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจำกวิธีกำรข้ำงต้น
ทำำให้สำำนักมั่นใจว่ำ 

6.1 ค (2) จำกกำรสำำรองข้อมูลดังกล่ำว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ระบบงำนจะไม่เสียหำย 
นอกจำกน้ีสำำนักฯ ไดก้ำำหนดให้มีคณะกรรมกรป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมกีำรดำำเนินกำรตำมแผนดังตำรำง 6.1-2

ตำรำง 6.1-2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ลำาดับ เร่ือง บริเวณที่ปฏิบัติ วิธีดำาเนินการ ผูรั้บผิดชอบ

1 พืน้ที่ควบคุมอัคคีภัย สำำนักทรัพยำกรกำรเรียน
รู้คุณหญิงหลงฯ

1. กำำหนดเขตพื้นที่ตรวจ
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรตรวจ
3. กำำหนดหน้ำที่ตรวจตรำพื้นที่
4. ดำำเนินกำรตรวจ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
5. สรุปผลกำรตรวจและรำยงำนในที่

ประชุม

คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

2 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำำนักทรัพยำกรกำรเรียน
รู้คุณหญิงหลงฯ

1. มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
2. ทดสอบระบบทำำงำน 2 เดือนต่อ 1 

ครั้ง
3. สรุปผลกำรทดสอบ และรำยงำนใน

ทีป่ระชุม

คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

3 เครื่องดับเพลิง สำำนักทรัพยำกรกำรเรียน
รู้คุณหญิงหลงฯ

1. สำำรวจพื้นที่ และจำำนวนเครื่องดับ
เพลิงที่ต้องจัดให้มีไว้

2. จัดหำและติดตั้งเครื่องดับเพลิง
3. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 2 เดือน

ต่อ 1 ครั้ง
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

นอกจำกน้ีจะจัดให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรดับเพลิงข้ันต้น กำรฝึกซ้อมแผน
ดบัเพลิง กำรฝึกซ้อมแผนอพยบ จัดให้มีอุปกรณ์ถังดับเพลิงตำมจดุต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ มกีำรตรวจควำมพร้อม
ใช้งำนของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 2 เดือน หำกกรณีเกิดควำมเสียหำยเน่ืองจำกภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ จะมี
คณะกรรมกำรเข้ำไปประเมินควำมเสียหำย และเสนอแผนซ่อมบำำรุงจัดหำส่วนที่เสียหำยเพิ่มเติมเพื่อให้คืนสู่
สภำพเดิมโดยเร็ว
6.2 การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำางาน

ก. การออกแบบกระบวนการทำางาน
6.2 ก(1) ข้ันตอนกำรออกแบบกระบวนกำรงำนของสำำนักฯ ใช้ข้อกำำหนดกระบวนกำรที่ได้จำกควำม

คำดหวังของผู้รับบริกำร นำำมำพัฒนำบริกำรห้องสมุดพื้นฐำน บริกำรเชิงรุก จัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศเชิง
พำณิชย์ และพัฒนำเทคโนโลยีใช้เอง ใช้ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล มำร่วมในกำรออกแบบ
กระบวนกำร เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และเพิ่มคุณค่ำให้ผู้รับบริกำร ซ่ึงมีข้ันตอนกำรออกแบบ ดงัน้ี
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1) กำำหนดตวัชี้วดัผลกระบวนกำร
2) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนตำ่งๆ ดงัน้ี

2.1) กำรบริหำร/ดำำเนินงำนสำำนักฯ
2.2) เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.3) ควำมรู้องค์กร
2.4) แนวทำงพัฒนำบรกิำร/ลดรอบเวลำ/เพิ่มผลผลิต/เพิ่มประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล

3) ออกแบบ กำำหนดข้ันตอน/กรอบเวลำ/ผู้รับผิดชอบ
4) ปรับปรุงและพัฒนำงำน
5) ทบทวนผลกำรดำำเนินงำน
6) นำำกระบวนกำรไปปฏิบัติ

ข. การจัดกระบวนการทำางาน
6.2 ข(1) สำำนักฯ นำำกระบวนกำรทำำงำนไปปฏิบัติตำมข้อกำำหนดที่สำำคัญ และมีควำมมั่นใจว่ำเป็นไป

ตำมข้อกำำหนดของกำรออกแบบ ดงัน้ี
(1) ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมชัดเจนในกำรจำำแนกกระบวนกำรหลักและกระบวนกำร

สนับสนุน เพื่อสนับสนุนให้พันธกิจหลักสำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล

(2) นำำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรสนับสนุน
ให้บุคลำกรสำยสนับสนุนพัฒนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มำพัฒนำกระบวนงำน ตลอดจนนำำ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนมำใช้ประกอบในกำรออกแบบกระบวนกำร

(3) กำำหนดเป็นตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน ที่ให้ทุกกระบวนงำนต้องมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ
ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

สำำนักฯ บูรณำกำรกระบวนกำรข้อมูลจำกบุคลำกร ผู้รับบริกำร ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือ ด้วยกำร
ประสำนงำนกับส่วนงำนอื่นๆ ทั้งในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และสำำนักหอสมุดของมหำวิทยำลัยอื่น รวม
ทั้งบริษัท โดยมกีำรดำำเนินงำนดังน้ี

1) กำรร่วมเป็นกรรมกำรต่ำงๆ ในระดับมหำวิทยำลัย หรือโครงกำรเครือข่ำยของสำำนักฯ
2) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์รว่มกันในคณะทำำงำน และนำำมำสูก่ำรกำำหนดกระบวนงำน
3) กำรประสำนงำนในกำรดำำเนินกำรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งบริษัทหรือตัวแทนจำำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ
4) กำรปรับปรุงกระบวนงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรข้อมูลของส่วนงำน และผู้รับ

บริกำร
สำำนักฯ มีกำรกำำหนดให้ทบทวนกระบวนกำรทำำงำนที่สำำคัญทุกปี เพื่อให้กำรดำำเนินงำนบรรลุผลและ

สนับสนุนสร้ำงคุณคำ่แก่ผู้รับบริกำร
6.2 ข(2)  สำำนักฯ นำำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มำใช้เพื่อลดต้นทุนในด้ำนค่ำใช้จ่ำยของระบบ

จัดกำรห้องสมุด  มีคณะกรรมกำรดำำเนินงำนสำำนักฯ และคณะกรรมกำรห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ ทำำหน้ำที่
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กำำหนดนโยบำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของสำำนักฯ  และของฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพตำม
ลำำดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

มีนโยบำยลดควำมซำ้ำซ้อนในกำรจัดหำทรัพยำกรของห้องสมุดแต่ละแห่งโดยให้ห้องสมุดตรวจสอบ
ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนกำรจัดหำ มีโปรแกรมในกำรจัดซ้ือวำรสำร มีกำรเปรียบเทียบรำคำในกำรจัดซ้ือ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ นอกจำกน้ียังมีกำรนำำสถิติกำรใช้หนังสือ วำรสำรและฐำนข้อมูล มำใช้ประกอบกำร
ตดัสินใจต่ออำยทุรพัยำกรสำรสนเทศ

มีกำรนำำ Load Unit กำรลงเวลำในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้กำรสแกนลำยน้ิวมือ และ TOR มำใช้ในกำร
ประเมินผลงำนของบุคลำกร และสร้ำงวินัยในกำรทำำงำน 

ด้ำนกำรเงิน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสำำนักฯ  จัดทำำรำยงำนสถำนะกำรเงินรำยงำนผู้บริหำรทุกวัน 
สำำหรับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรจัดซ้ือหนังสือต่อผู้บริหำรทุก 3 
เดือน

มีกำรนำำระบบประตูอัตโนมัติ ระบบ Happy Print ระบบขำยคูปองเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด และระบบ
ป้องกันหนังสือหำยมำใช้เพื่อในกำรลดต้นทุนทำงด้ำนบุคลำกร ตลอดจนลดควำมผิดพลำดในกำรทำำงำน และ
ลดกำรสูญหำยของทรพัยำกรสำรสนเทศ

ค. การปรับปรุงกระบวนการทำางาน
สำำนักฯ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำำงำนอย่ำงต่อเน่ือง เมื่อพบปัญำหำในกำรปฏิบัติงำน จะนำำ

ปัญหำเหล่ำน้ันมำหำรือกันในที่ประชุม และได้นำำระบบ Lean มำวิเครำะห์กระบวนกำรทำำงำน เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน นอกเหนือจำกน้ี สำำนักฯ ได้เข้ำร่วม Group Benchmarking 
กับสำำ นักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และหอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล  จัดให้มีกำร 
Benchmarking 3 กระบวนกำรคือ (1) กระบวนการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (2) กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และ (3) กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้กำรใช้ฐำน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หลังกำรทำำ Benchmarking แล้วสถำบันใดได้ Best Practices จะมกีำรไป Site Visit ที่
สถำบันน้ัน เป็นกำรแบ่งปันบทเรียนให้ระหว่ำง 3 หน่วยงำน และนำำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรในที่สุด 
เป็นกำรนำำร่องไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรในกลุ่มเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยสว่นภูมิภำคอกี 20 สถำบัน
ในอนำคต เน่ืองจำกผลกำรดำำเนินกำรของสำำนักฯ ในรอบปี 2552 อยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยถ่วงนำ้ำหนัก 4.96 
แต่อย่ำงไรก็ตำมสำำนักฯ ได้นำำข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรภำยใน นำำเข้ำหำรือ และทบทวนในกำรประชุม
หัวหน้ำฝำ่ย และไดพ้ิจำรณำนำำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ มำปรับปรุงกระบวนกำรในปี 2554  เช่น

1) จัดทำำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่สะท้อนกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
บริกำรเพื่อกำรเรียนรู้ และตอบสนองกำรศึกษำ 

2) นำำเครื่องมือคุณภำพหลำกหลำยประเภทมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เช่น 5 ส, KM, 
Lean, Benchmarking และ TQA

นอกเหนือจำกน้ี ทีมบริหำรของห้องสมุดยังได้ติดตำมนำำผลกำรดำำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ที่ระบุไว้ในข้อ 
4.1 มำวิเครำะห์ประเมินเพื่อปรับกระบวกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
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7. ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการ

ก. ผลลัพธ์ของการให้บริการ
ตวัชี้วดัผลการให้บริการของสำานักฯ แบ่งออกเป็น

1) จำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดเพือ่การค้นควา้ อ่านหนังสือ
2) การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
3) การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างปี 2551-2553 สถิติเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของสำานักฯ แสดงในตาราง 7.1-1 ตัวเลข
จำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดไม่แสดงแนวโน้มที่ชัดเจน แต่มีจำานวนค่อนข้างสมำ่าเสมอ ส่วนจำานวนการยืมตัวเล่มมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลจากการจัดหาตำาราอิเล็กทรอนิกส์ หรือตำาราอิเล็กทรอนิกส์
สามารถหาใช้ได้ง่ายข้ึน

สำาหรับจำานวนครั้งของการเข้าใช้ฐานข้อมูลมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน เน่ืองจากวิธกีารได้มาของตวัเลขการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลตา่งๆ ยังมีความแตกต่างในแต่ละฐานข้อมูล รวมทั้งในแต่ละปีก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงวธิีการ จงึ
เป็นโจทย์สำาหรับสำานักฯ ที่จะต้องหาวธิีรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีให้มีความชัดเจนมากข้ึน

ตาราง 7.1-1 สถิติการใช้ห้องสมุด
สถิติการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

จำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (คน) 780,542 698,891 732,272

จำานวนการให้บริการยืม (เล่ม) 355,872 318,569 263,675
สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูล (ครั้ง) 1,247268 1,986,108 1,123,103

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
7.2 ก(1) สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสำารวจ

ความพึงพอใจต่อการรับบริการของสำานัก 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านทรัพยากรห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 2) 
ดา้นกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของห้องสมุด 3) ด้านบุคลากรห้องสมุด 4) ดา้นอาคารสถานที่/สิ่งอำานวย
ความสะดวก 5) ดา้นการสื่อสารกับผู้ใช้  พบว่าคา่เฉลี่ยความพึงพอใจในทุกดา้นอยู่ที่ระดับมาก คอื 4.10, 4.07 
และ 4.09 ในปีการศึกษา 2553, 2552, 2551 ตามลำาดับ ผลลัพท์เหล่าน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึง
พอใจกับคู่แข่ง เช่น สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบวา่ ตวัเลขความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สำานักฯ น้อยกวา่อยู่ที่ระดับ 0.62, 0.19 และ 0.18 ตามลำาดับ

ส่วนผลการดำาเนินการของตัวชี้วัดที่สำานักฯ ได้ตกลงกับมหาวิทยาลัยตามกรอบคุณภาพ TQA ด้านมุ่ง
เน้นผู้รับบรกิารผ่านเกณฑ์ทั้งหมดดังภาคผนวก ก
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7.2 ก(2) ปัจจุบัน ตวัชี้วัดที่ใช้ในการประเมินด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ คือ ดัชนีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการ ซ่ึงวัดใน 5 ด้าน ดังกล่าวแล้ว ในข้อ 7.2 ก(1) ระดับความพึงพอใจในปี 2553, 2552 
และ 2551 อยู่ระดับดี คือ 4.10, 4.07, 4.09 ตามลำาดับ แนวโน้มของความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนเล็กน้อย 
ซ่ึงทางสำานักฯ ต้องพยายามปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจให้สูงข้ึน ปัจจุบันได้เริ่มจดัทำาฐานข้อมูล CRM เฉพ
าะทาง เช่น การให้บริการวารสารทันสมัย ส่วนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในรอบปีที่ผ่านมามี
หลายกิจกรรม เช่น จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบริการ 8 ช่องทาง จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในข้ันตอนเดียว 12 บริการ มีบริการเชิงรุก 12  รายการ นอกจากน้ี ยังจัดให้มีบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อีก 23 บริการ ผลลัพท์เหล่าน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของผู้รับบริการอยู่ในระดับทรงตัว เช่น จำานวนผู้
เข้าใช้บริการของสำานักฯ ย้อนหลัง 3 ปี ดงัแสดงในตาราง 7.1-1
7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.3 ก(1) ปีงบประมาณ 2553 สำานักฯ ได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รวมทุกประเภท

เป็นเงินทั้งสิ้น 59.25 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 25.17 ล้านบาท เงินงบประมาณงบราย
จ่ายอื่นของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นเงินสนับสนุนการจัดทำาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
ผลงานวิจัย 1.12 แสนบาท เงินรายได้สำานักฯ 19.32 ล้านบาท เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสำาหรับ
โครงการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank) 7.0 หมื่นบาท และได้รับอนุมัติ
เงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำาหรับการต่ออายุวารสารและฐานข้อมูล  
3.87 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 10.70 ล้านบาท

สำานักฯ ใช้งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 35.55 ล้านบาท (รวมส่วนที่สนับสนุน
โดยคณะตา่งๆ) มีคณะกรรมการดำาเนินงานสำานักฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผูก้ำาหนดนโยบาย และให้ความเห็น
ชอบในการจดัซ้ือทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

การใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2553 เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับพันธกิจของสำานักฯ โดย
ใช้จ่ายเงินสำาหรับเงินเดือนและค่าจ้าง ร้อยละ 34.63 ค่าวัสดุทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ 56.20 ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดสุำานักงานร้อยละ 6.71 งบพัฒนาบุคลากรร้อยละ 1.35 คา่ครุภัณฑ์ร้อยละ 1.11 รายงานการใช้
จ่ายเงินโดยการจัดเก็บเป็นไฟล์ไว้ใน File Server ของสำานักฯ ที่ทีมบริหารและบุคลากรสามารถเรียกดูได้ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาในการวางแผนของบประมาณปี
ตอ่ไป
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4 ก(1) สำานักฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากร และมีผลการดำาเนิน

งานดังตาราง 7.4-1
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ตาราง 7.4-1 กิจกรรมสัมพันธ์
กจิกรรม ผลการดำาเนินงาน

1. ปิคนิคหวันเที่ยง ดำาเนินการ 2 ครั้ง คือ  
1) จัดโดยฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร ในวันที ่4 มิถุนายน 2553 
2) จัดโดยฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 3 กันยายน 2553

2. กีฬาสัมพันธ์ ดำาเนินการ 2 ครั้ง คือ
1) ในวันที ่25 มิถุนายน 2553
2) ในวันที ่27 สิงหาคม 2553

3. ส่งเสริมประเพณีและ 
วฒันธรรม

ดำาเนินการ 2 อย่าง คือ
(1) โครงการฟังธรรมวันมาฆบูชา ในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2554
(2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 11-12 

เมษายน 2554
4. กิจกรรมพิเศษระหว่างปี 1) การจัดงานส่งทา้ยปีเกา่ต้อนรับปีใหม่   ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

2) ซุ้มรับปริญญาสำาหรับบัณฑติ จดัในชว่งวันที่ 19-22 กันยายน 2553
3) โครงการบริจาคสิ่งของเครือ่งใช ้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
4) กจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ในวันเสารท์ี่ 9 มกราคม 2554

5. โครงการห้อง
คาราโอเกะ

ปัจจุบันจัดห้องให้บุคลากรสำาหรับพักผ่อนในยามพักเที่ยงทุกวัน โดยมี
อุปกรณ์คาราโอเกะครบชุด

6. โครงการศึกษาดู งาน
และทัศนศึกษา

จัดให้บุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในและตา่งประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 
และเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณน้ัน ๆ

7.4 ก(2) สำานักฯ กำาหนดให้บุคลากรและผู้นำาระดับสูงทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วิชาชีพ ซ่ึงได้กำาหนดไว้ในเป้าหมายการดำาเนินงาน และผลการดำาเนินงานพบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 100% 
ดงัตาราง 7.4-2

ตารางที่ 7.4-2 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ปีการศึกษา แผน (รอ้ยละ) ผล (ร้อยละ)

2551 85 100
2552 85 100
2553 90 100

7.4 ก(3) สำานักฯ ได้เพิ่มอัตรากำาลังบุคลากรตามภาระงานที่เพิ่มข้ึนในแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างภายใน โดยโอนย้ายกิจกรรมสื่อโสตทัศน์ฯ จากฝ่ายพัฒนาระบบฯ ไปสังกัดฝ่ายบริการ
สารสนเทศ เน่ืองจากมีภาระด้านการให้บริการสูงกว่า จำานวนบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ในช่วงปี 2551-2554 
แสดงไว้ในตาราง 7.4-3
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ตาราง 7.4-3 อตัรากำาลังด้านบุคลากร

รายการ อัตรากำาลัง
2551 2552 2553 2554

1.  ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร 13 13 13 13
2.  ฝ่ายบริการสารสนเทศ 11 11 11 17
3.  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 29 31 30 26

รวม 53 55 54 56
หมายเหตุ เนื่องจากในปลายปีงบประมาณ 2553 มีข้าราชการเกษียณจำานวน 1 ราย แต่ในปีงบประมาณ 2554 สำา

นักฯ ก็ได้รับจัดสรรตำาแหน่งทดแทน 1 ตำาแหน่ง และขอเพิ่มเนื่องจากภาระงานเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำาแหน่ง

7.4 ก(4) สำานักฯ ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีเป้าหมายด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราชการและบุคลากร โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดจำานวนครั้งความไม่
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน ในรอบปี 2553 ไม่พบเหตกุารณ์ความไม่ปลอดภัยภายในสำานักฯ

ในด้านสุขภาพของบุคลากร สำา นักฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใสใจในการดูแลสุขภาพ โดยใช้ดัชนีมวลกายเป็นเป้าหมาย ด้วย
การตอบแบบบันทึก ชั่งนำ้าหนัก วัดส่วนสูง (เพื่อคำานวณดัชนีมวลกาย) วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต โดย
ดำาเนินการจำานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม ในอนาคต 
สำานักฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทกุคนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำาปี

ส่วนด้านบรรยากาศการทำางาน การให้บริการและสิทธิประโยชน์สำาหรับบุคลากร สำานักฯ มีนโยบาย
จดัสวัสดิการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 5 ส และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยมีสวัสดิการอยู่ 2 ประเภท คือ

1) จดัหาเสื้อยืดที่เป็นสีเดียวกันพร้อมพิมพโ์ลโก้ชื่อสำานักฯ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 5 ส สำานักฯ มีนโย
บายให้บุคลากรสวมเสื้อยืดดังกล่าวทุกวันศุกร์ โดยสนับสนุนทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 

2) จัดหาเสื้อผ้าไทย เพื่อรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย มีนโนบายให้บุคลากรสวมเสื้อทุกวัน
พฤหัสบดี สนับสนุน 2 ปี/ครั้ง

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
7.5 ก(1) สำา นักฯ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศที่ไม่ได้แสวงหากำาไร ผลิตภัณฑ์ของสำา นักฯ 

เกี่ยวข้องกับบริการสารสนเทศที่สนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก และมีตัวชี้วัดของผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ ดงัน้ี

1) ตัวชี้วัดด้านระบบการจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สำานักฯ ให้ความสำาคัญกับการจัดหาตำาราเป็นหลักเพื่อสนับสนุนการเรียนและการสอน  มี
ระบบการจัดหาทรัพยากร 2 วธิี คอื 1) การสั่งซ้ือโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก  2) การรับ
บริจาค โดยบรรณารักษ์จะเป็นผู้คัดเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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2) ตัวชี้วัดด้านระบบการจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย สำานักฯ มี
ระบบการจัดหาวารสาร/ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2 วิธี คือ 1) ประเภทบอกรับ/สั่ง
ซ้ือ คณะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนการบอกรับทุกปี 2) ประเภทที่ได้เปล่า เสาะแสวงหา
โดยทีมบรรณารักษ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิจัยที่มหาวทิยาลัยให้ความสนใจ
ปัจจุบัน สำานักฯ มีจำานวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามประเภทต่างๆ ในห้องสมุดคุณหญิง
หลงฯ และหอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพดังแสดงในตาราง 7.5-1 และตาราง 7.5-3 ส่วนข้อมูล
การจดัซ้ือตำารา และวารสาร/ฐานข้อมูลต่างๆ แสดงในตาราง 7.5-2 และตาราง 7.5-4

ตาราง 7.5-1 จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี 2554)
ทรัพยากรสารสนเทศ จำานวนรวม/เล่ม ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

สื่อสิ่งพิมพ์ (ตำารา หนังสืออ้างอิง หนังสือ
ทัว่ไป วิจัย   วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัย สิ่งพพิม์รัฐบาล เป็นต้น)

257,789 164,915 90,370

คอมพิวเตอร์ไฟล์ 2,975 1,770 1,205
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 697 63 694
แผนที่ 25 24 1
ดนตรี 125 95 30
สื่อประสม 1 1 0
สื่อโสตทัศนวัสดุ 4,501 3,421 1,080

รวมท้ังสิ้น 266,113 170,289 93,380

ตาราง 7.5-2 การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในระยะ 3 ปี

หนังสือ
ปีงบประมาณ (เล่ม)

2551 2552 2553

จัด
ซื้อ

หนังสือภาษาไทย  1,369    502     140
หนังสือภาษาต่างประเทศ   1,376  1,100     746
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/e-book (รวมสำานักฯ และ สกอ.) 15,562  4,662     231

รับ
บร

ิจา
ค หนังสือภาษาไทย   4,735  3,760   3,363

หนังสือภาษาต่างประเทศ     283    271     246
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ตาราง 7.5-3 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในปัจจุบัน ปี (2554)
ทรัพยากรสารสนเทศ จำานวนรวม ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์/ชื่อ 369 170 199
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์/ฐาน 38 - 38

ตาราง 7.5-4 การจดัหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2551-2553

วารสาร/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ /ช่ือ

2551 2552 2553

สั่ง
ซื้อ

 (ร
วม

 สก
อ.) วารสารภาษาไทย 152 155 158

วารสารภาษาตา่งประเทศ 618 576 421

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 32 33 34

รับ
บร

ิจา
ค/

ฟร
ี วารสารภาษาไทย 586 658 575

วารสารภาษาตา่งประเทศ 691 708 735
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/Open access - - 45

สำาหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน ได้มีการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank ซ่ึงเป็นระบบ
สำาหรับรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้ดำาเนินการเพิ่มเติมในปี 2553 
ได้แก่ การนำาเข้าข้อมูลจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในฐาน DCMS ของวิทยาเขตปัตตานี ปรับปรุงการ login 
โดยอ้างอิงบัญชีรายชื่อจาก PSU Passport โดยตรง ปรับปรุงแบบฟอร์มขอเพิ่มชุมชนแบบออนไลน์ เป็นต้น

7.5 ก(2) นอกจากน้ัน สำานักฯ ได้จัดทำานวัตกรรมบริการ K-Station ซ่ึงช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงสื่อเสียง วดีิทัศน์ และเทปผ่านบริการออนไลน์ไดต้ลอดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นำา

ก. ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.6 ก(1) ในปีการศึกษา 2553 สำานักฯ ได้กำาหนดให้ดำาเนินการตามตัวชี้วัดหลักจำานวน 19 ตวั และมี

การรายงานผลจำานวน 13 ตวั จากผลการดำาเนินการพบวา่ บรรลุเป้าหมายทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวก ก
7.6 ก(2) สำานักฯ โดยทีมบริหารที่นำาโดยผู้อำานวยการได้บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อ

กำาหนดของข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน และการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร
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7.6 ก(3) ในด้านความปลอดภัย สำานักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการป้องกันอัคคีภัยเพื่อทำา
หน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ มีการอบรมการป้องกัน และ
การระงับเหตุปีละ 1 ครั้ง และในการปฏิบัติหน้าที่ประจำาวัน ได้จัดให้มีหัวหน้าเวรรับผิดชอบดูแลการเปิด และ
ปิดอาคารของสำานักฯ 

7.6 ก(4) สำานักฯ เปิดช่องทางที่หลากหลายสำาหรับรับข้อร้องเรียนในด้านต่างๆ และในระยะเวลาที่
ผา่นมายังไม่ปรากฎข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของผู้บริหารในระดับตา่งๆ

7.6 ก(5) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน สำานักฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้
บริการของสำานักฯ ในลักษณะต่างๆ เช่น การเข้าอาคารให้บริการของสำานักฯ เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
ต่างๆ ของสำานักฯ โดยเก็บค่าใช้บริการในอัตราที่ตำ่ามาก และสำาหรับนักเรียนในเครื่องแบบสามารถเข้าใช้
บริการภายในอาคารของสำานักฯ ได้โดยไมต่้องเสียค่าใช้จา่ยแต่อย่างใด

ในส่วนของการให้การศึกษา สำานักฯ รับเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ใน
แต่ละปีมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจำานวน 5-10 คน

นอกจากน้ัน สำานักฯ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เยี่ยมชมและดูงานในสำานักฯ
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ภาคผนวก ก

 ชอ้ตกลงตัวชี้วัดหลักตามกรอบคณุภาพ TQA
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  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสีุนทร

ตัวชี้วัด ตัวชี้วดัหมวดท่ี 7 
แผนการดำาเนินงาน

2553 2554 2555 2556 2557
1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์

1.1 มีระบบการจัดหาทรัพยากรที่สอดคลอ้งกับหลักสตูร และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  แผน มี มี มี มี มี
         ผล มี

1.2 มีระบบการจัดหาทรัพยากรที่สอดคลอ้งกับการวิจัยของมหาวิทยาลยั แผน มี มี มี มี มี
         ผล มี

1.3 แผน 1 1 1 1 1
ผล 5

2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
2.1 จำานวนบริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างมีนวตักรรม แผน  - 1  - 1  -

ผล 1
2.2 จำานวนคร้ังที่ระบบขัดข้อง/รอบปีการประเมิน แผน ≤ 4 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2

ผล 20
2.3 เวลาเฉลีย่ท่ีใชใ้นการแกไ้ขระบบที่ขัดข้อง (ชม./คร้ัง) แผน ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

ผล 1.43
2.4 แผน  -   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1

ผล 3
2.5 ร้อยละของนักศกึษาท้ังหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  แผน   -   ≥ 5   ≥ 6   ≥ 6   ≥ 7

         ผล 53.14
2.6 ร้อยละความพงึพอใจในการใชบ้ริการห้องสมุด แผน   ≥ 80   ≥ 80   ≥ 80   ≥ 80   ≥ 80

ผล 82
2.7 แผน  -   ≥ 1   ≥ 2   ≥ 2   ≥ 2

เป็นต้น ผล 1

 ช้อตกลงตวัช้ีวดัหลักตามกรอบคุณภาพ  TQA

พฒันาโปรแกรมเสริมให้กบัระบบ PSU Knowledge Bank

จำานวนกจิกรรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และการเรียนรู้ตลอดชวีติ

จำานวนชอ่งทางการสือ่สารข้อมูลสารสนเทศเฉพาะกลุม่ เชน่   e-mail Alert, RSS



  สำานกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัหมวดที ่7 
แผนการดำาเนนิงาน

2553 2554 2555 2556 2557
2.8 จำานวนผู้รบับริการขา่วสารสนเทศ แผน  -    ≥ 100   ≥ 150   ≥ 200   ≥ 250 

ผล
3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

3.1 จำานวนบรกิารเชงิรุก แผน 3 3 3 4 4
ผล 12 

3.2 จำานวนโครงการ/กจิกรรมทีส่นับสนุนการวจิัย แผน  - 1 1 1 1
ผล 0

4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร
4.1 ร้อยละของบุคลากรประจำาสายสนับสนุนทีไ่ด้รบัการพัฒนาความรู้และทกัษะใน แผน   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90

วชิาชพี ผล 100
4.2 จำานวนกจิกรรม/โครงการทีส่่งเสริมคณุภาพชวีติ แผน   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1

ผล 2
5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

5.1 จำานวนโครงการพฒันางานทีส่อดคล้องกบัภารกจิของสำานักฯ แผน   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1   ≥ 1
ผล 1

5.2 เวลาเฉล่ียในการดำาเนินการต้ังแต่รบัทรัพยากรสารสนเทศและออกให้บริการ แผน 7 วนั 7 วนั 7 วนั 5 วนั 5 วนั
         ผล 3 วนั

6 ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร
6.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏิบัตงิานทีก่ำาหนด แผน   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90   ≥ 90

ผล
6.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับการบริหารงาน แผน มี มี มี มี มี

ผล มี
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ภาคผนวก ข

 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
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แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิ HAPPY PRINT 
ดา้นบริหารจัดการ
หน่วยงาน สำานักทรพัยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

1. คณะทำางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)
1.1 นายสมพงศ์  หุตะจูฑะ นักวิทยาศาสตร์
1.2 นางวีณา ฤทธิร์ักษา  นักวิชาการเงินและบัญชี
1.3 นางอวยพร ทองศรี   นักวิชาการอุดมศึกษา
1.4 นางจิฑาพชัญ์ แก้วกลับ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำานาญการ
1.5 นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย  บรรณารักษ์
1.6 น.ส.ประไพ จันทร์อินทร์ บรรณารักษ์
1.7 นางสาวจามกิร หิรัญรตัน์  นักวิทยาศาสตร์ (ลาออกจากราชการในปี 2549)
1.8 นายปกิต ตังคพิพัฒน์ นักศกึษาฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.9 นางสาวอ้อยใจ  วรีะสุข  นักศกึษาฝึกงาน สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 วิสัยทัศน์/พนัธกิจ
วสิัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยบริการที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย และศูนย์กลางการให้ บริการสารสนเทศสื่อ

การเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนภารกจิของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบ E-learning การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาไปสู่
สากล

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยตนเองแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชน
ทัว่ไปที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีิต และแหล่งบรกิารองค์ความรู้ใหม่
แก่สังคมในลกัษณะการให้บริการสารสนเทศทีท่ันสมัยและสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในชุมชน

2.2 บุคลากร
สังกดั ฝา่ยพัฒนาระบบสารสนเทศ  30 คน
สังกดั ฝา่ยสนับสนุนงานบริหาร 13 คน
สังกดั ฝา่ยบริการสารสนเทศ 11 คน

                         รวมบุคลากรทั้งสิ้น 54 คน
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2.3 งบประมาณ 
สำานักทรพัยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ไดร้ับงบประมาณในปีงบประมาณ 2553 เป็น

จำานวนเงิน 46,496,600 บาท
สำาหรับงบประมาณในการดำาเนินงานโครงการน้ี: งบประมาณทีใ่ช้เป็นงบประมาณเงินรายได้

สำานักทรพัยากรการเรียนรู้ในหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ซ่ึงมรีายละเอียดดังน้ี
งบประมาณในปี  2548, 2550, 2551 

คูปองเติมเงินโควตางานพิมพ์    51,000 บาท 
งบประมาณในปี  2549 

เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพร์ุ่นต้นแบบ 30,700 บาท
งบประมาณในปี  2550

เครื่องเติมเงินรุ่น  e1 (ปรับปรุงจากรุ่นต้นแบบ) 17,000 บาท
งบประมาณในปี  2553

เครื่องเติมเงินรุ่น e3 (ปรับปรุงจากรุ่น e1)  54,200 บาท
รวมค่าใช้จ่าย

ผลการดำาเนินงานในรอบระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 152,900 บาท
3. หลกัการและเหตุผล

สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
เปิดให้บริการงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ในปี พ .ศ.2547 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษา
บุคลากรและสมาชิกห้องสมุดได้สามารถพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล โดยได้
ทำาสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser Printer เพื่อเปิดให้บริการงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงในระยะแรกของ
การให้บริการน้ันจะไม่มีระบบควบคุมในการสั่งพิมพ์งาน ซ่ึงผู้ใช้บริการหรือสมาชิกห้องสมุดสามารถ
สั่งพิมพ์งานต่างๆได้โดยอิสระ เมื่อมีการสั่งพิมพ์เกิดข้ึนผู้พิมพ์จะนำาเอกสารที่สั่งพิมพ์มานับจำานวน
หน้ากระดาษและคิดค่าใช้จ่ายกับบรรณารกัษ์ที่เคาน์เตอร์บริการโดยมีอัตราการให้บรกิารในราคาแผ่น
ละ 1 บาทต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เมื่อเปิดให้บริการไปได้ระยะหน่ึงจึงพบว่าข้ันตอนการให้บริการดัง
กล่าวไม่ได้รับความสะดวกต่อผู้ให้บริการซำ้ายังก่อให้เกิดภาระในการควบคุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ี
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาวิธีการควบคุมงานพิมพ์ด้วย
ซอฟต์แวร์ระบบงานพิมพ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้นำาโปรแกรม 
Pgina และ Pykota มาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมข้ันตอนการพิมพ์งานของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยวิธีการ
ยืนยันตัวตนในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำาหนดวิธีการเพิ่มสิทธิ์ในการสั่งพิมพ์งานให้กับ
สมาชิกหรือที่เราเรียกว่าการเพิ่มโควตางานพิมพ์ 

ในระยะแรกของการใช้งานระบบควบคุมงานพิมพ์ ได้มีการคิดค้นวิธีการจัดการโควตางาน
พิมพ์ของผู้ใช้บริการ ด้วยการใช้โปรแกรมที่ทำางานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Web Application) โปรแกรม
ดังกล่าวจะทำาหน้าที่เพิ่มจำานวนโควตางานพิมพ์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องนำารหัสตัวเลขที่
ซ่อนอยู่ในคูปองเติมเงิน ไปทำาการป้อนให้กับโปรแกรม จากน้ันโปรแกรมจะทำาการตรวจสอบความถูก
ต้องของรหัสตัวเลขก่อนจะทำาการเพิ่มโควตางานพิมพ์ให้กับผู้ใช้บริการ ซ่ึงผู้ใช้บริการจะสามารถหา
ซ้ือคูปองเติมเงินได้จากเคาน์เตอร์บรกิารที่มีเจ้าหน้าที่ประจำาอยู่ โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้บริการจะเป็นผู้เพิ่ม
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โควตางานพิมพ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บริการ และเมื่อมีการสั่งพิมพ์งานในแต่ละครั้ง ระบบงาน
พิมพ์จะตรวจสอบโควตาของผู้สั่งพิมพ์ว่าเพียงพอกับจำานวนหน้ากระดาษที่สั่งพิมพ์หรือไม่ และจะหัก
ลบโควตาของผู้สั่งพิมพ์ตามจำานวนหน้ากระดาษที่มีการสั่งพิมพ์โดยอัตโนมัติ

สำาหรับเคาน์เตอร์บริการที่มีบรรณารักษ์ทำาหน้าที่จำาหน่ายคูปองเติมเงินน้ัน บรรณารักษ์ยัง
มีหน้าที่หลักอีกประการหน่ึงคือการให้บริการตอบคำาถามในการสืบค้นข้อมูลกับผู้ใช้บริการ ซ่ึงพบว่า
วธิีการให้บริการเติมเงินด้วยการจำาหน่ายคูปองยังมีข้อจำากดัอยู่บางประการ เช่น 

• ถ้าไม่มีผู้ขายอยู่นะจุดให้บริการนักศกึษาหรือผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเพิ่มโควตางาน
พิมพ์ได้เลย 

• คูปองเติมเงินที่ทางสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดทำาข้ึนมีราคา 50 
บาทเท่าน้ันทำาให้ผู้ใช้บรกิารที่ต้องการพิมพ์งานในจำานวนไม่มากไม่มีทางเลือกในการ
ชำาระค่าบริการ 

• ต้นทุนในการจัดทำาคูปองเติมเงินมีราคาแผ่นละ 1.75 บาท ทั้งยังมีข้ันตอนการเตรียม
งานก่อนการจำาหน่ายที่ยุ่งยาก

ดว้ยข้อจำากัดน้ีจึงมีแนวความคดิพัฒนาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
และแก้ไขข้อด้อยให้กับระบบควบคุมงานพิมพ์อตัโนมัติที่ใช้วิธีเพิ่มโควตางานพิมพด์้วยการจำาหน่าย
คูปองเติมเงิน  แนวคดิในการพัฒนาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์เกิดข้ึนจากการนำาเทคโนโลยีหรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถช่วยลดข้ันตอนที่ยุ่งยากรวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซำ้าๆ ออกไป 
เครื่องรับเหรียญ (coin acceptor) เป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปไม่วา่จะเป็นโทรศัพท์สาธารณะ ตู้
จำาหน่ายนำ้าดื่ม เครือ่งซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ตา่งก็ใช้เครื่องรับเหรียญเป็นตวัคำานวณค่าใชจ้่ายใน
การให้บริการทั้งสิ้น ดงัน้ันจึงได้นำาเครือ่งรับเหรียญเข้ามาทำาหน้าที่แทนการจำาหน่ายคูปองเติมเงิน 
โดยผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มโควตางานพิมพ์ของตนได้จากเครื่องรับเหรียญโดยตรง แนวคดิดังกลา่ว
สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ประจำาเคาน์เตอร์ที่ทำาหน้าที่จำาหน่ายคูปองเติมเงินได้เป็นอย่างดี 
เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์ไดร้ับปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นเครื่องเติมเงินที่มี
ความทันสมัยและใช้งานง่าย ปัจจุบันเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์ได้รับการออกแบบเป็นรุ่นที่ 3 
(HAPPY PRINT e3) โดยมีคุณสมบัตติ่างๆทีด่ีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของเครื่องเติมเงินใน
รุ่นแรกๆ เช่นความสามารถในการรับธนบัตร มีการโตต้อบกับผู้ใช้บรกิารผ่านระบบเสียงและการ
สัมผัสจอภาพ ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกรับใบบันทึกรายการได้ ซ่ึงช่วยให้หน่วยงานประหยัดมว้น
กระดาษทีใ่ช้กับใบบันทึกรายการได้เป็นจำานวนมาก สว่นการรวบรวมยอดเงินรายวันสามารถทำาได้
ดว้ยการปลดล็อกและกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ซ่ึงทำางานได้สะดวกกว่ารุ่นก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างมาก ใน
ส่วนตวัแล้วผู้พัฒนาระบบงานมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบงานพิมพ์น้ีต่อไปเลื่อยๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความกว้าหน้าทางนวตักรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ได้มกีารให้บรกิารในรูปแบบต่างๆ ที่ความทันสมัยสะดวกสบาย
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศตอ่ไป

4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กจิกรรม
4.1 ศึกษาความต้องการและคุณลักษณะของระบบจากเอกสารท่ีเกีย่วข้อง
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เน่ืองจากระบบงานพิมพ์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการอยู่ก่อนแล้วที่ศูนย์คอมพวิเตอร์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในกระบวนการน้ีจึงได้อาศัยองค์ความรู้ที่ได้มกีารสรุปและเรียบเรียงไว้แล้วจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในชมรมโอเพนซอร์ส ซ่ึงองค์ความรู้ที่ได้น้ัน สว่นใหญ่เกดิจากการเรียบเรียงของ
บุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีนายวิภัทร ศรตุิพรหมเป็นประธานชมรมและเป็นหัวเรือหลัก
ในการถ่ายทอดวธิีการ รปูแบบ และแนวคดิต่างๆ 

4.2 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เมื่อสามารถติดตั้งระบบงานพิมพ์และทำาความเข้าใจกับ
กระบวนการทำางานในส่วนต่างๆ ของระบบได้เป็นอย่างดีแล้ว จึงมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางให้กับระบบงาน เช่น การพัฒนาระบบเพิ่มโควตางานพิมพ์
ดว้ยคูปองเติมเงิน, การพัฒนาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์เป็นต้น ในการต่อยอดสว่นขยายต่างๆ 
เหล่าน้ี เกิดจากการเฝ้าสังเกตและสอบถามจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อสร้างความเข้าใจ
และศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงในระหว่างการให้บริการเพื่อเป็นกำาหนดรูปแบบของการให้
บริการที่มีประสิทธิภาพ

4.3 ทดสอบและทำาการประเมินระบบ 
ในข้ันตอนกระบวนการทดสอบน้ันระบบงานพิมพ์อัตโนมัติจะถูกทดสอบในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่า
จะเป็นการทำางานในแบบปกติหรือการทำางานในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามลำาดับข้ันตอน รวมถึงมี
การใช้ระบบสถิติเข้ามาช่วยเพื่อประเมินข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อหารูปแบบการทำางานที่ส่งผลให้
อตัราเฉลี่ยของข้อผิดพลาดตา่งๆเกิดข้ึนน้อยที่สุด ก่อนการนำาระบบไปใช้งานจริง

4.4 จัดทำาคู่มือการใช้งานแนะแนวผู้เกี่ยวข้อง 
กอ่นที่จะมีการนำาระบบงานพิมพ์ที่ไดร้ับการพัฒนาไปใช้น้ัน ได้มีการหารือและนำาเสนอรูปแบบ
การทำางานของระบบงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร กลุ่มบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่
งานบรกิาร และเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อรวบรวมข้อจำากัดต่างๆ และประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำาระบบงานพิมพ์มาใช้  ในการแนะแนวครั้งน้ีจึงเป็นการนำาเสนอบทสรุปที่ได้จากการหารือ
ในชว่งต้นๆ ก่อนการพัฒนา  และในโอกาสน้ีก็จะมกีารเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำาไป
ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึน

4.5 เปิดให้บริการ /การตรวจสอบการทำางาน /การปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากการเปิดให้บรกิารระบบงานพิมพ์ผูพ้ัฒนาได้มีการติดตามผลการดำาเนินงานในทุกข้ันตอน
อยา่งระเอียดในชว่งระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซ่ึงจะปฏิบัติเช่นน้ีทุกครั้งที่มกีารแก้ไข
ปรับปรุงระบบ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลตา่งๆ ไว้เพื่อนำากลับมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน สว่น
การให้บรกิารงานพิมพ์จะเปิดให้บริการกับสมาชิกห้องสมุดในชว่งวันและเวลาทีส่ำานักทรพัยากร
การเรียนรู้เปิดให้บริการ

5. กระบวนการ (Process) 
5.1 การให้บริการระบบงานพิมพ์อัตโนมัติกับผู้ใช้บรกิาร/สมาชิกห้องสมุด

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้ใช้บริการทำาการเติมเงินจากเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์ดว้ยการป้อง 
Username ที่ไดจ้ากระบบ PSU Passport หรือ Username ทีส่ำานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เป็นผู้
ออกให้กับสมาชกิที่อยู่ภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัย   เมื่อตอบตกลงระบบจะตรวจสอบโควตา
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ที่เหลืออยู่ของผู้ใช้บริการและแสดงให้ผู้ใช้บรกิารทราบ ในกรณทีี่มีการใช้งานเป็นครั้งแรก
โควตาของผู้ใช้บริการจะมีค่าเป็น 0 บาท

รูป ข 1 ภาพแสดงหน้าจอการป้อน Username / รหัสนักศึกษา
ข้ันตอนท่ี 2 ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินให้ครบตามจำานวนหน้าของเอกสารที่ตอ้งการสั่งพิมพ์โดย
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คดิอัตราการให้บริการในราคาแผ่นละ 1 บาทด้วยกระดาษ A4 ซ่ึง
ในเครื่องเติมเงินรุ่น  HAPPY PRINT e3 จะสามารถรับเหรียญที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ทุกชนิด 
และรับธนบัตรราคา 20,50,100 และ 500 บาท โดยตัวเครื่องรับเหรียญและเครื่องรับธนบัตร
จะมีตวัเซนเซอร์ทีใ่ช้ในการตรวจสอบเหรียญและธนบัตรปลอมที่เชื่อถือได้  ในระหวา่งการเติม
เงินตัวเลขจำานวนเงินจะเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ เมื่อเติมเงินจนครบจำานวนผู้ใช้บรกิารจะเป็นผู้สั่ง
ให้ระบบทำาการปรับปรุงโควตาของตน จากน้ันระบบจะรายงานยอดเงินที่ท่านเติมไปแล้วด้วย
เสียงพูดและใบบันทึกรายการ  เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนน้ีผู้ใช้บริการจะมียอดเงินที่เป็นจำานวน
โควตาสำาหรับการสั่งพิมพ์อยูใ่นระบบฐานข้อมูล เมื่อไดท้ำาการเติมไปแล้วระบบจะไม่สามารถ
คืนเงินให้ได้ แต่จะสามารถกลับมาใช้งานโควตาที่เหลืออยู่ได้ในภายหลัง โดยโควตางานพิมพ์
เหล่าน้ีจะไม่หมดอายุ

รูป ข 2 ภาพแสดงหน้าจอการเติมเงินของผู้ใช้บริการ
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ข้ันตอนท่ี 3 การใช้งานเครื่องคอมพวิเตอรส์ำาหรับบรกิารงานพิมพ์ ผู้ใช้บริการจำาเป็นต้อง
ทำาการยืนยันตัวตนด้วย PSU Passport หรือ Username และ Password ทีส่ำานักทรัพยากร
การเรียนรูฯ้เป็นผู้ออกให้กับสมาชิก   เมื่อผู้ใช้บริการสามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้สำาเร็จ 
ก็จะพบหน้าจอที่บอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในการให้บริการโดยเฉพาะจำานวนโควตา
งานพิมพ์ของผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะน้ัน เมื่อผู้ใช้มีความต้องการพิมพ์เอกสารจะ
สามารถสั่งพิมพ์งานได้อยา่งอิสระตามจำานวนโควตางานพิมพท์ี่มีอยู่ เอกสารที่ถูกสั่งพิมพ์แล้ว
จะไหลออกมารวมกันที่ถาดรับเอกสารออกของเครื่องพิมพ์  ผู้ใช้บริการจะรอรับงานพิมพ์ของ
ตนเองที่ถาดรับเอกสารน้ี ในการตรวจสอบโควตางานพิมพ์ที่เหลืออยู่น้ันจะสามารถตรวจสอบ
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวตัิการสั่งพิมพ์และการเติม
เงินย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์บริการ

รูป ข 3 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียด
และข้อมูลในการให้บริการ

5.2 การจัดการข้อมูลโควตางานพิมพ์ของผู้ใช้บริการ
ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มเติม หรือหักลบโควตางานพิมพ์ของผู้ใช้บริการได้ ซ่ึงมักใชใ้นกรณทีี่เกิด
ปัญหากับเครื่องพิมพ์ ทำาให้ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ครบตามจำานวน เพื่อลดปัญหาน้ีในการ
ให้บริการงานพิมพ์ควรให้ช่างที่มีหน้าทีดู่แลเครือ่งพิมพ์คอยตรวจสอบการทำางานตามวงรอบที่
กำาหนดไว้อยา่งสมำ่าเสมอ
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รูป ข 4 ภาพแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลโคตางานพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์บริการ

5.3  การเก็บรวบรวมเงินรายได้ของเจ้าหน้าท่ีการเงิน
ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมเงินรายไดจ้ากการเติมเงินน้ัน(Check Out) เจ้าหน้าทีก่ารเงินจะทำา
หน้าทีต่รวจสอบเงินที่ไดร้ับจากเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์  โดยจะอ้างอิงจากยอดเงินที่ระบบ
ทำาการบันทึกไว้เป็นหลัก ในแต่ละครั้งที่มีการรวบรวมเงินถ้าตรวจสอบพบว่าจำานวนเงินที่นับได้ไม่
ตรงกับใบบันทึกรายการที่ระบบรายงานออกมา ถ้าเพียงกรณีเล็กน้อย กจ็ะยึดตามจำานวนเงินที่
นับได้ และออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานในลักษณะรวมยอด เพื่อนำาเงินที่ได้ส่งให้กับกองคลัง
ในลำาดับถัดไป และเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องระหวา่งเจ้าหน้าที่การเงินกับตัวระบบควบคุม
งานพิมพ์ ในข้ันตอนการออกใบเสร็จรับเงินจะมีการทำาทะเบียนและเข้าแฟ้มไว้ทุกครั้งแม้ว่าระบบ
ควบคุมงานพิมพ์อัตโนมัตจิะทำาการบันทึกประวตัิการ Check Out และสามารถเรียกดใูนภายหลัง
ได้ก็ตาม

6. จุดแข็ง (Strength) 
6.1 การพัฒนาระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิที่มีมาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการศึกษาค้นควา้ข้อมูลในหลากราย

รปูแบบเช่น การสอบถามจากผู้เชียวชาญโดยตรง การค้นควา้จากตำารา การหาข้อมูลจาก 
Internet และนำาความรู้ที่ได้ไปทำาการทดลองหาทางเลือกในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสังเคราะห์ให้เกิด
กระบวนการทำางานที่ดีที่สดุในช่วงเวลาน้ัน
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รูป ข 5 ภาพแสดงการจัดทำาบัญชีรายรับท่ีนอกเหนือจากการจัดเก็บด้วยระบบงานพิมพ์

6.2 แนวคิดในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีที่หาซ้ือได้ภายในประเทศและนำามาประยุกตใ์ช้ให้สามารถ
ทำางานร่วมกับการให้บริการแบบปกติได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากหรือซับซ้อนไปกวา่เดิม 
ในแง่ของการดูแลรกัษาก็สามารถดำาเนินการได้ทันทีเน่ืองจากองค์ประกอบและกลไกตา่งๆ ของ
ระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ออกแบบข้ึนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้หน่วยงาน
ตน้สังกัดมีความเชื่อมั่นกับการลงทุนจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงเหล่าน้ีมาใช้ เพราะการ
ดำาเนินการในระยะยาวแล้วจะเกิดความคุ้มทุนในแง่ของการที่จะช่วยลดข้ันตอนการทำางานซำ้าๆ 
ของเจ้าหน้าทีร่วมถึงการสรา้งมาตรฐานคุณภาพการให้บรกิารที่ดีข้ึน 

6.3 การส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานที่มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ให้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
งานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถนำามาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันได้ โดยมี
การสนับสนุนในเชิงนโยบาย การให้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดข้ึนในระหว่างการดำาเนินงาน 

7. การประเมินทบทวนผลการดำาเนินงาน (Assessment & Review)
7.1 ได้มีการประเมินความถูกต้องของการตัดโควตาในแต่ละครั้งรวมถึงปัญหาอื่นๆ ซ่ึงจะอ้างอิงจาก

การร้องเรียนของผู้ใช้บริการในขณะสั่งพิมพ์งาน โดยมีการบันทึกสาเหตุและกิจกรรมตา่งๆที่เกิด
ข้ึนในระหวา่งการขอใช้บริการ ในการบันทึกน้ันจะมีข้อมูลที่ไดจ้ากตัวระบบและข้อมูลที่ได้จาก
เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร ซ่ึงจะนำาข้อมูลเหล่าน้ีมาเรียบเรียงและหาสาเหตุของข้อบกพรอ้งที่เกิดข้ึน
เพื่อหาทางแก้ไขในลำาดับถัดไป

7.2 มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพด์้วยการเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการเพื่อหาสาเหตุข้อผิดพลาดที่อยู่นอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

7.3 ทุกๆ ครั้งที่มกีารปรับปรุงซอฟต์แวร์ จะมีการตรวจสอบที่มาของยอดเงินรายได้ในแต่ละครั้งอยา่ง
ละเอียด ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์   หลังจากที่ระบบมีเสถียรภาพดีแล้วจะให้เจ้า
หน้าทีก่ารเงินคอยตรวจสอบความถูกต้องของเงินรายได้และแจ้งเตือนทันที่เมื่อยอดเงินรายได้ที่
รวบรวมมีความคลาดเคลื่อนตา่งไปจากการรายงานของระบบ
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7.4 มีการเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำาเอาแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงให้ดีข้ึนใน
ผลติภัณฑ์รุ่นถัดๆไป

8. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ
8.1 การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงการได้รับความรวมมือจากบุคลากรที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
8.2 การพจิารณาเลือกใช้องคค์วามรู้เพื่อนำาไปประยุกตใ์ช้น้ัน  ได้เลือกศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วย

งานใกล้เคียงเพื่อเป็นต้นแบบในการดำาเนินงานและเกดิความสะดวกในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนา
ระบบงาน

8.3 ในช่วงเริ่มตนกระบวนการพัฒนา กระบวนการบางอย่างอาจจะยังไม่สามารถดำาเนินการได้เอง 
บางครั้งอาจจำาเป็นต้องว่าจ้างผู้เชียวชาญมาชว่ยดำาเนินการในส่วนน้ี เพื่อให้งานสามารถดำาเนิน
การต่อไปได้ ในการพัฒนาระบบงานพิมพ์อัตโนมตัิในระยะแรกได้มีการวา่จา้งบริษัทเอกชนเพือ่
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ในแผงวงจรข้ึนใหม่เป็นการเฉพาะ หลังจากน้ันประมาณ 1 ปีทีมพัฒนาระบบ
งานพิมพอ์ัตโนมัตกิ็สามารถพัฒนาแผงวงจรข้ึนใช้เองได้ ทั้งยังมตี้นทุนที่ถูกว่าและทำางานได้เร็ว
กว่าแผงวงจรจากบริษัทเอกชนที่ได้ว่าจ้าง

8.4 การให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของระบบงานไมว่่าจะเป็นผู้ใช้บรกิาร ผู้ปฏิบัติ
งาน ซอฟต์แวร์ อปุกรณ์และกระบวนการดำาเนินงานในลำาดับข้ันตอนต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดในระหว่างการให้บรกิารมากที่สดุ

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในอนาคต
9.1 มีแนวคิดทีจ่ะปรับปรุงคุณสมบัติของโปรแกรมให้สามารถเปิดบรกิารธุรกรรมด้านการเงินอื่นๆ 

เพิ่มข้ึนอีกเช่น การจา่ยค่าปรับหนังสือคืนเกินกำาหนด การโอนโควตาให้กับผู้ใช้บรกิารรายอื่น การ
เติมเงินให้กับค่าบริการมือถือ เป็นต้น

9.2 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์ให้มีต้นทุนทีต่ำ่าที่สุดแต่ยังคงมี
ประสิทธิภาพในการทำางานได้ไม่แตกต่างไปจากเดิม

10. ผลการดำาเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ปี) และ/หรือเปรยีบเทียบกับหน่วยงานภายใน/
ภายนอก
ปี พ.ศ. 2547 นับตั้งแต่จดุเริ่มต้นของการให้บริการงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เจ้าหน้าที่คอย

ตรวจสอบการสั่งพิมพ์งานที่เครื่องพิมพ์ปลายทางและเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้ที่มารับ
งานพิมพ์ของตน

ปี พ.ศ. 2548 สามารถความคุมสิทธิ์การสั่งพิมพ์ดว้ยระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยไดร้ับการถ่ายทอด
ความรู้จากศูนย์คอมพวิเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ. 2548-2552 เปลี่ยนวิธีการเพิ่มโควตางานพิมพ์จากเดิมที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เติมเงินเข้าระบบไป
เป็นการจำาหน่ายคูปองเติมเงินและให้ใช้ผู้ใช้บริการเป็นผู้เพิ่มโควตางานพิมพ์จาก
เว็บไซต์บริการดว้ยตนเอง
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รูป ข 6 ภาพแสดงคูปองการเติมเงินโควตางานพิมพ์

ปี พ.ศ. 2548-2550 พัฒนาเครือ่งเติมเงินรุ่นต้นแบบได้สำาเร็จและใช้งานเครือ่งเติมเงินโควตางานพิมพ์
โดยใช้ชื่อ HAPPY PRINT 

ภาพแสดงเคร่ืองเติมเงินรุ่นต้นแบบ

ปี พ.ศ. 2550-2552 ปรับเปลี่ยนเครื่องเติมเงินรุ่นต้นแบบเป็น HAPPY PRINT รุน่ e1 โดยมีการเปลี่ยน
โครงสรา้งของตัวเครื่องเติมเงินให้อยู่ในตูเหล็กที่ดูมีมาตรฐานข้ึน และมีการปรับเปลี่ยน
แผงวงจรการรับจำานวนเงิน ไปเป็นที่แผงวงจรทีพ่ัฒนาข้ึนเองซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์มีเสถียรภาพมากข้ึนกวา่เดิมจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บริการในขณะน้ัน

รูป ข 7 ภาพแสดงเคร่ืองเติมเงินโควตางานพิมพ์ Happy Print รุ่น e1
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รูป ข 8 ภาพแสดงแผงวงจรการรับจำานวนเงินท่ีได้ทำาการว่าจ้างจากบริษัทเอกชน

รูป ข 9 ภาพแสดงแผงวงจรการรับจำานวนเงินท่ีทีมงานได้พัฒนาขึ้นใช้เอง

ปี พ.ศ. 2551-2552 ในชว่งหน่ึงปีที่ผ่านมาหลังจากมกีารปรับปรุงเครื่องต้นแบบให้เป็นรุ่น e1 มีผู้เข้ามา
ศกึษาดูงานเป็นจำานวนมากและสนใจที่จะนำาระบบงานพิมพ์อัตโนมัติไปใช้ในองค์กร ใน
ชว่งปีน้ันจึงมีการสั่งทำาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์เป็นจำานวนสองเครื่อง ซ่ึงพัฒนา
กลายมาเป็นเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพร์ุ่น e2 ในเวลาต่อมา ปัจจุบันทั้งสองเครื่องมี
การใช้งานอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ และสำานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

รูป ข 10 ภาพแสดงเคร่ืองเติมเงินโควตางานพิมพ์ Happy Print รุ่น e2
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ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพร์ุ่น e1 ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 
ปีเศษ และเริ่มอยูใ่นสภาพทีท่รดุโทรม ทั้งยังพบปัญหาจากการติดคา้งของเหรียญบ่อย
ข้ึนประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้สั่งทำาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ์เพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
เครื่อง จึงได้ปรับรูปแบบของเครื่องเติมเงินใหม่อีกครั้งในรุ่น e3 ซ่ึงมีความสามารถเพิ่ม
ข้ึนไปจากเดิม อยู่หลายประการเช่น การเปลี่ยนจากการใช้เมาส์เป็นตวัควบคุมการ
ทำางานเป็นระบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานได้ง่ายกว่า มีการเปลี่ยนเครื่องรับเหรียญให้เป็น
รุน่ที่มีความสามารถในการตั้งโปรแกรมได้เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเหรียญแต่ละ
ชนิด พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องรับธนบัตรให้รองรับความต้องการพิมพ์งานของผู้ใช้บรกิารที่มี
จำานวนมากข้ึน เครือ่งเติมเงินโควตางานพิมพร์ุ่น e3 ประกอบข้ึนจำานวนสองเครื่อง 
เครื่องแรกปัจจุบันตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เครื่องที่สองขณะน้ีใช้งานอยู่ภายในสำานัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวิสุนทร

รูป ข 11 ภาพแสดงเคร่ืองเติมเงินโควตางานพิมพ์ Happy Print รุ่น e3

ในปัจจุบันระบบงานพิมพ์อตัโนมัติที่มจีำาหน่ายอยู่ภายในประเทศยังไม่มีการพัฒนาได้เทียบเท่ากับ
ระบบงานพิมพ์ที่สำานักทรพัยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวิสุนทรเป็นผู้พัฒนาข้ึน

11. บทสรุป
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย ได้ถูกนำาเข้ามาใช้งานภายในประเทศเป็นจำานวนมากซ่ึง
ประเทศไทยอยู่ในฐานะของผู้บริโภคมากวา่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ผลติโดยตรง ทำาให้การใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีจะต้องมีการสูญเสียเงินตราให้กับประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
เหล่าน้ันเป็นจำานวนไม่น้อย การได้มีโอกาสสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึนใช้เองนอกจากจะประหยัด
คา่ใช้จา่ยไปได้ส่วนหน่ึงแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนมายังสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้
อยา่งอิสระ และเมื่อไดร้ับการพัฒนาอยา่งต่อเน่ืองในไม่ช้าตัวผลิตภัณฑ์ก็จะถึงจุดที่มีประสทิธิภาพ
ทดัเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่นำาเข้าจากตา่งประเทศหรือดีกว่าในดา้นของราคา ตน้ทุนการผลิตที่ถูกลงตาม
การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการโดยตรงจากผู้บรโิภคภายในประเทศ 
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12. เอกสารอ้างอิง
• รายงานโครงการพัฒนางานสำานักงานอธิการบดี ประจำาปี 2551 ครั้งที่ 1 ของฝ่ายห้องสมุดคณุ

หญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในหัวข้อโครงการระบบเพิ่มโควตาการพิมพ์อตัโนมัติ Happy 
Print.สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  (อัดสำาเนา) 

• สมพงศ์  หุตะจูฑะ.  2553.  “ระบบควบคุมงานพิมพ์อัตโนมัติ HAPY PRINT” ใน บทคัดย่อผลงาน
ท่ีเสนอในการสัมมนา PULINET วชิาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “Creative Library” จัดทำาโดย สำานักหอ
สมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รว่มกับข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
สนับสนุนโดย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  หน้า 67 – 69.  นครปฐม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

• Welcome to the pGina wiki.  2010.  http://www.pgina.org/   (accessed july 22,2010).
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