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สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลงอรรถกระวสุีนทร–P-2 

 

คํานํา 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนหนวยงานท่ีสงเสริมการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ต้ังแตปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบาย

ชัดเจนท่ีจะยกระดับคุณภาพสูสากล จึงกําหนดใหหนวยงานสนับสนุนหรือเทียบเทาคณะจัดทํารายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน โดยใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

ดังนั้นสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2554 

เพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ขององคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซ่ึงมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการ          

ดําเนินงานตามคําชี้แนะจากผลการประเมินของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป 2553 

 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

31 กรกฎาคม 2555 
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สารบัญ 

 

 

โครงรางองคกร  P-1 

1. การนําองคกร  1-1 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ  2-1 

3. การมุงเนนลูกคา  3-1 

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  4-1 

5. การมุงเนนบุคลากร  5-1 

6. การจัดการกระบวนการ  6-1 

7. ผลลัพธ  7-1 

ภาคผนวก ก ชอตกลงตัวชี้วัดหลักตามกรอบคุณภาพ TQA  ก-1  
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โครงรางองคกร 

1. ลกัษณะองค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรเปนแหลงใหบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู

สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเดิมมีชื่อวาหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวี

สุนทรกอตั้งข้ึนจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในสมัยท่ีนพ.สวัสดิ์สกุลไทยเปนอธิการบดี(พ.ศ. 2516-

2518)  โดยการรวมหองสมุดคณะตางๆอันไดแกหองสมุดคณะวิทยาศาสตรและหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร

เขาดวยกันเปนหอสมุดกลางและตั้งชื่อเพ่ือเปนอนุสรณแดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรซ่ึงเปนผูบริจาคท่ีดิน

เริ่มตนจํานวน690 ไรแกมหาวิทยาลัยสําหรับการกอสรางวิทยาเขตหาดใหญ 

หอสมุดคุณหญิงหลงฯเปดดําเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี24 พฤศจิกายน2521  ไดรับการปรับ

ฐานะเปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรสังกัดสํานักวิทยบริการในวันท่ี21 มิถุนายนพ.ศ. 2532 

ตอมาในวันท่ี5 พฤศจิกายน2550  มหาวิทยาลัยไดรวมฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯและหอสมุดวิทยาศาสตร

สุขภาพเขาดวยกันและประกาศจัดตั้งเปนสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรโดยใหเปน

หนวยงานเทียบเทาคณะมีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

1ก(1)สํานักฯมีภารกิจในการจัดหาจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพสื่อ

โสตทัศนสื่อวีดิทัศนและสื่อดิจิตอล(วารสารออนไลนฐานขอมูลออนไลนหนังสืออิเล็กทรอนิกส) เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สํานักฯสงมอบบริการตางๆดวยหลากหลายวิธีการดังนี้ 

i) ใหบริการโดยผานระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศกํากับดูแลโดยฝายบริการสารสนเทศ 

ii) จัดสถานท่ีสําหรับการคนควาและการอานของผูรับบริการโดยเปนพ้ืนท่ีกระจายอยูภายในอาคาร

ของสํานักฯมีหองศึกษาสําหรับกลุมจํานวน4 หอง 

iii) ใหบรกิารสารสนเทศออนไลนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยโดยมีท้ังท่ีจํากัด

การใชเฉพาะภายในเครือขายของมหาวิทยาลัยและท่ีใชบริการไดจากเครือขายอินเตอรเน็ตท่ัวไป 

1ก(2)สํานักฯไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไวดังนี้ 

วิสัยทศัน์ 

 เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการท่ีเปนเลิศ 

พนัธกจิ 
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✤ เป็นแหลง่สะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัและศนูย์กลางการให้บริการสารสนเทศสือ่การเรียนรู้ทกุ

รูปแบบเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัในการพฒันาระบบการเรียนการสอนแบบE-learning การ

พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการและการพฒันาไปสูส่ากล 

✤ เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นกัศกึษาอาจารย์บคุลากรและประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถสบืค้นข้อมลู

ได้อยา่งกว้างขวางไร้ขอบเขตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ย 

✤ เป็นศนูย์กลางการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหลง่บริการองค์ความรู้ใหมแ่ก่สงัคมในลกัษณะการ

ให้บริการสารสนเทศท่ีทนัสมยัและสมบรูณ์เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวติและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในชมุชน 

เพ่ือใหสํานักฯ บรรลุเปาหมายตามทิศทางท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน สํานักฯ ไดกําหนดให “ซ่ือสัตย 

พัฒนา สามัคคี เพ่ือเปาหมายองคกร” เปนคานิยมท่ีทุกคนตองยึดถือเพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ี“มุงเนน

ผูรับบริการ” โดยมี “ความพรอมดานบุคลากรความรูและเทคโนโลยีสําหรับใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรู” เปนความสามารถพิเศษขององคกร 

1ก(3)สํานักฯประกอบดวยบุคลากรหลักๆ4 กลุมคือบรรณารักษผูปฏิบัติงานหองสมุดฝายสนับสนุนงาน

บริหารและนักวิทยาศาสตรโดยมีรายละเอียดดังตารางP 1-1, P 1-2, P 1-3  และP 1-4 

ตารางP 1-1 ประเภทและหนาท่ีของบุคลากร 

บุคลากร หน้าที่หลัก ระดับการศึกษา จาํนวน 

บรรณารักษ จัดหาวิเคราะหจัดเก็บและบริการสารสนเทศ ตรี-โท 24 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด สนับสนุนการจัดหาและการจัดเก็บการบริการ

สารสนเทศ 

ตรี-ตํ่ากวา่ 30 

สนับสนุนงานบริหาร สนับสนุนการดําเนินงานทางดานบริหารของ

สํานักฯเชนดานนโยบายและแผนดานคลังและ

พัสดุดานการเจาหนาท่ีดานธุรการท่ัวไปและ

ดานอาคารสถานท่ี 

ตรี-ตํ่ากวา่ 22 

นักวิทยาศาสตร ดูแลระบบไอทีของสํานักฯ ตรี 3 

ตารางP 1-2 อายบุุคลากร 

อายุ จํานวน % 

< 30 9 16.36 

30-40 3 5.46 

40-50 15 27.27 

> 50 28 50.91 

 

ตารางP 1-3 อายุงานของบุคลากร 

อายุงาน จํานวน % 

< 10 ป 13 23.64 

10-20 ป 8 14.54 

20- 30 ป 23 41.82 

> 30 ป 11 20.00 
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ตาราง 1-4 ความต้องการ ความคาดหวงั และปัจจยัผกูพนัของบคุลากร 

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยผูกพัน 

บรรณารักษ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ

ความมัน่คง 

มีความสขุในการทํางาน

ได้รับการพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

ได้รับการยอมรับและการ

ยกยอ่งชมเชย 

ผูปฏิบัติงาน

หองสมุด 

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ

งานและความมัน่คง 

มีความสขุในการทํางาน ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง

บคุลากร 

สนับสนุนงาน

บริหาร 

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ

งานและความมัน่คง 

มีความสขุในการทํางาน ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง

บคุลากร 

นักวิทยาศาสตร ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ

ความมัน่คง 

มีความสขุในการทํางาน

และได้ทํางานท่ีท้าทาย 

ได้รับการยอมรับและการ

ยกยอ่งชมเชย 

 

 แมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักฯไมมีขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพแตผูบริหารสํานักฯก็ได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพจึงไดจัดใหมีสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร

ทุกคน 

1ก(4)ปจจุบันสํานักฯมีอาคารหอสมุดคุณหญิงหลงฯและอาคารหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพสําหรับ

การใหบริการของสํานักฯและมีรายละเอียดของเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญดังนี้ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

(1) ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

(2) ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

(3) ทรัพยากรสารสนเทศเชนตําราวารสารระบบE-Database, E-Journal, E-Book, Digital 

Library, Open Access Links, PSU Knowledge Bank,  etc. 

(4) อุปกรณสนับสนุนอ่ืนๆเชนระบบประตูอัตโนมัติระบบจําหนายคูปองอัตโนมัติเพ่ือเขาใช

หองสมุดระบบการเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติ(รวมท้ังตรวจสอบโควตาการพิมพประวัติการ

เติมเงินและประวัติการพิมพผานเว็บไซต) และOnline Reference: Ask a Librarian ฯลฯ 
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกทีสํ่าคัญ 

(1) อินเตอรเน็ตโซน(Internet Zone) 

(2) หองอบรมคอมพิวเตอร 

(3) พ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือ 

(4) หองศึกษาเฉพาะกลุม(Group Study Rooms) 

(5) หองฉายภาพยนตร 

1ก(5)สํานักฯมีการดําเนินงานภายใตกฎหมายขอบังคับและระเบียบตางๆท่ีสําคัญดังนี้ 

ตารางP 1-5 กฎหมาย/ระเบียบข้อบงัคบั/ข้อกําหนดและเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ดาน กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับขอกําหนดและเกณฑ 

1.ดานกฎหมาย  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารงาน
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2551 
 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติป2542 
 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.ดานรับรองระบบงาน  ขอบังคับระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
 ระเบียบการใชหองสมุด 

3.ดานการเงิน  ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. ดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
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รูปP 1-1 ผงัโครงสร้างการบริหารงาน 

สํานักฯดําเนินนโยบายภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาบุคลากรมี

ผูอํานวยการสํานักฯเปนผูบริหารสูงสุดมีรองผูอํานวยการและหัวหนาฝาย4 ฝายคือหัวหนาฝายสนับสนุนงาน

บริหารหัวหนาฝายบริการสารสนเทศหัวหนาฝายพัฒนาระบบสารสนเทศและหัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตร

สุขภาพเปนผูนําระดับสูงเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสํานักฯไดมอบฝายหอสมุด

วิทยาศาสตรสุขภาพใหอยูในการกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร 

1ข(2) สํานักฯไดจําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญไวดังตารางP 1-6 และตารางP 1-7 

ตารางP 1-6ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเป็นผู้ รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการหลกั ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

1. นกัศกึษามอ.ระดบั

ปริญญาตรี 

ใช้บริการทรัพยากร 1. ได้รับทรัพยากร

สารสนเทศท่ีต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 

หัวหนาฝายพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ 

หัวหนาฝายบริการ 

สารสนเทศ 

หัวหนาฝายหอสมดุ 

วิทยาศาสตรสขภาพ 

หัวหนาฝายสนับ 

สนนงานบริหาร 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

คณะกรรมการ 

ประจําสํานักฯ 

ผูอํานวยการสํานักฯ 

คณะกรรมการ 

ดําเนินงานสํานักฯ 

รองผูอํานวยการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการหลกั ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

 สารสนเทศประเภทตํารา

เพ่ือการเรียนรู้ 

2. ได้รับการบริการท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

• website 
• โทรศพัท์ 

2. นกัศกึษามอ.ระดบั

บณัฑิตศกึษา 

ใช้บริการตําราวารสาร

และฐานข้อมลูเพ่ือการ

ค้นคว้า 

1. มีวารสารและฐานข้อมลู

ท่ีสบืค้นได้สะดวกและ

รวดเร็วทกุท่ีทกุเวลา 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 

3. อาจารย์มอ. สอน

ระดบัปริญญาตรี 

ใช้บริการตําราเพ่ือ

ประกอบการสอน 

1. ได้รับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

2. มีตําราท่ีตรงกบัความ

ต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 

4. อาจารย์มอ. สอน

ระดบับณัฑิตศกึษา 

ใช้บริการตํารา วารสาร 

และฐานข้อมลูเพ่ือ

ประกอบการสอน และ

การวจิยั 

1. ได้รับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

2. มีตํารา วารสาร และ

ฐานข้อมลูท่ีตรงกบั

ความต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 

5. นกัวิจยัมอ. ใช้บริการตํารา วารสาร 

และฐานข้อมลูเพ่ือ

ประกอบการค้นคว้า 

และวิจยั 

1. ได้รับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

2. มีตํารา วารสาร และ

ฐานข้อมลูท่ีตรงกบั

ความต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 

6. บคุลากรสาย

สนบัสนนุของมอ. 

ใช้บริการค้นคว้าข้อมลู 1. ได้รับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

2. มีตํารา วารสาร และ

ฐานข้อมลูท่ีตรงกบั

ความต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 

7. นกัเรียน และบคุคล

ทัว่ไป 

ใช้บริการศกึษาค้นคว้า 1. ได้รับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

2. มีตํารา วารสาร และ

ฐานข้อมลูท่ีตรงกบั

ความต้องการ 

• เคาน์เตอร์บริการ 

• e-mail 
• website 
• โทรศพัท์ 
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ตารางP 1-7ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของสาํนกัฯ 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมของสาํนักฯ 

บริการที่ให้ ความต้องการ/  

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

1. มหาวิทยาลยั/คณะ

ตา่งๆ 

2. บริษัทห้างร้าน/

สาํนกัพิมพ์ 

3. ห้องสมดุ

สถาบนัการศกึษา/

หนว่ยงานอ่ืนๆ 

1. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตามท่ีต้องการ 

2. ให้บริการสารสนเทศ 

3. ให้บริการผา่นระบบ

เครือขา่ย 

4. ประชมุ/อบรม/สมัมนา/ดู

งาน(เป็นบริการท่ีให้แก่

บคุลากรของสาํนกั) 

1. ความครบถ้วนครอบคลมุ

ของทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

4. สวสัดิการท่ีด ี

5. การเลอืกใช้บริการของ

สาํนกัพิมพ์ฯ 

1. การประชมุ 

2. โทรศพัท์ 
3. e-mail 
4. website 
5. ไปรษณีย์ 

6. อ่ืนๆ 

 

 1ข(3) เพ่ือให้การสง่มอบบริการของสํานกัฯ ไปยงัผู้ รับบริการได้รับความพึงพอใจสงูสดุ สํานกัฯ ตระหนกัเป็น

อยา่งดีวา่ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศต้องสอดคล้องกบัความต้องการหรือภารกิจของมหาวิทยาลยั และการให้บริการ

ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

 

2. สภาวะการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพการแข่งขัน 

2ก(1)องคกรท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับสํานักฯคือหองสมุดหรือหอสมุดของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศท่ีมีมากกวา147 แหงอยางไรก็ตามหากพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียตามตารางP 

1-5 และตารางP 1-6 แลวจะพบวากลุมผูรับบริการมีความเปนอิสระจากกันคูแขงขันในเชิงของสวนแบงตลาด

(หรือจํานวนลูกคา)จึงไมเปนประเด็นสําคัญแตอยางใดแตประเด็นของการแขงขันคือคุณภาพของการใหบริการ

และความครบถวนของสารสนเทศท่ีตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัยดังแสดงไวในตารางP 2-1 

ตารางP 2-1คูแ่ขง่ขนัและสภาพการแขง่ขนั 
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คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขนั 

ผลการดาํเนินงานใน

ปัจจุบันเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

ปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จ 

• สาํนกัหอสมดุมช. 

• หอสมดุและคลงั

ความรู้มม. 

• สาํนกัวิทยบริการมข. 

1. บริการท่ีเป็นเลศิ 

2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทนัสมยั 

ยงัขาดข้อมลูเปรียบเทียบ

ท่ีชดัเจน 

1. บคุลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

ระบบการให้บริการของห้องสมดุ

สมยัใหม ่

2. เคร่ืองมือท่ีพร้อมสาํหรับการ

ให้บริการสารสนเทศ 

 

2ก(2)ปจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักฯคือการใหบริการสารสนเทศท่ี

ครบถวนตรงตามความตองการของผูรับบริการและดวยวิธีการท่ีผูรับบริการคาดหวังความเปลี่ยนแปลงหลักๆท่ี

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักฯประกอบดวยพัฒนาการท่ีเปนไปอยางรวดเร็วของอินเตอรเน็ต

พัฒนาการของอุปกรณดานไอทีการใหบริการขององคกรดานการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการ

ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพท่ีเปนรูปเลมไปสูสิ่งพิมพดิจิตอลหรือสิ่งพิมพออนไลนตลอดจนรสนิยมการ

ใชบริการของผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูการมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึนความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มี

สวนอยางมากในการขับเคลื่อนใหสํานักฯตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการรวมท้ังการพัฒนาสารสนเทศใหมๆท่ีตรงกับความตองการท่ีเปลี่ยนไปของผูรับบริการ 

2ก(3)ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับคูแขงขันไดแกสถิติ

การใชบริการตางๆและความพึงพอใจตอบริการดานตางๆท้ังของสํานักฯเองและของคูแขงขันการไดมาซ่ึง

ขอมูลเหลานี้ของคูแขงขันยังเปนเรื่องท่ีมีขอจํากัดอยางมากและสํานักฯจําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับ

หองสมุดอ่ืนๆเพ่ือใหมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบเหลานี้เชนความรวมมือดานการเทียบเคียงสมรรถนะกับ

สํานักหอสมุดมช. และหอสมุดและคลังความรูมม. รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับสํานักวิทยบริการมข. 

เปนตนตัวอยางขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันท่ีสําคัญแสดงในตารางP 2-2 

 

ตารางP 2-2 ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและข้อมลูเชิงแขง่ขนั 

คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

และข้อมูลเชิงแข่งขนั 
ข้อจาํกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

ห้องสมดุมหาวิทยาลยั 1. สถิติการใช้บริการตา่งๆ

ของสาํนกัฯ 

1. ยงัขาดระบบการเก็บข้อมลูท่ีเป็นระบบ 

2. การสาํรวจความพงึพอใจเป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการทํา
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อ่ืนๆ 2. ความพงึพอใจตอ่บริการ

ด้านตา่งๆของสาํนกัฯ 

ให้การเก็บข้อมลูกระทําได้คอ่นข้างยาก 

3. ระบบห้องสมดุมีทัง้แบบรวมศนูย์และแยกสว่น 

 

 ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 สาํนกัฯได้สรุปความท้าทายเชิงกลยทุธ์ในด้านตา่งๆท่ีสาํคญัไว้ดงัแสดงในตารางP 2-3 

ตารางP 2-3 ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ของสาํนกัฯ 

ด้าน สิ่งที่ท้าทาย 
กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ 

ด้านธุรกิจ - ผู้ รับบริการมีทางเลอืกในการเข้าถึงสารสนเทศท่ี

เป็นความรู้มากขึน้เช่นอินเตอร์เน็ตทีวีและสือ่

ทางเลอืกอ่ืนๆฯลฯ 

- พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ รับบริการท่ี

เปลีย่นไป 

- ระบบการบริหารจดัการท่ีมีความเข้มแข็ง 

- การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มคา่ 

- พฒันาการบริการท่ีมคีวามเป็น

เอกลกัษณ์สอดคล้องกบัความต้องการ 

- ปรับปรุงการให้บริการ 
 

- พฒันาบคุลากร 

- จดักิจกรรมแนะนํา และสง่เสริม 

ด้านปฏิบตัิการ - การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วถกูต้องทนัสมยั 

- การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบั

ภารกิจความต้องการผู้ รับบริการ 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
 

- ศกึษาแนวทางการวดัความสอดคล้อง

ของสารสนเทศกบัภารกิจของ

มหาวิทยาลยั(หลกัสตูรสาขาการวิจยั

ฯลฯ) 

ด้านทรัพยากรบคุคล - บคุลากรทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพและมี

ความสขุ 

- ขาดทกัษะการทํางานเป็นทีม 

- ขาดวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- พฒันาบคุลากร และจดักิจกรรมสมัพนัธ์ 

- อบรมอยา่งเป็นระบบ 

- จดักิจกรรมสง่เสริม 

 

ตารางP 2-3 ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ของสาํนกัฯ 

ด้าน  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
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ด้านธุรกิจ - ห้องสมดุเป็นแหลง่ทรัพยากร

สารสนเทศด้านวิชาการของ

มหาวิทยาลยั 

- มีความพร้อมของระบบเครือขา่ย

อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถงึ

สารสนเทศ 

- มีเครือขา่ยความร่วมมือท่ีเข้มแขง็ 

- ทบทวน และปรับปรุงการบริการให้ดีขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

- ปรับปรุงระบบการให้บริการผา่นเครือขา่ยให้มี

ความสะดวก รวดเร็วและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

- ผสานความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ของผู้ รับบริการ

ให้มากยิง่ขึน้ 

ด้านปฏิบตัิการ - ความพร้อมของอปุกรณ์สิง่อํานวย

ความสะดวกงบประมาณ 

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

- ความนา่เช่ือถือ 

- ใช้อปุกรณ์และงบประมาณอยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ 
 

- ดแูลติดตามให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

- ให้บริการท่ีมคีณุภาพอยา่งสมํา่เสมอ 

ด้านทรัพยากรบคุคล - ความรู้ความสามารถของบคุลากร - สง่เสริมให้บคุลากรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 

 ค. ระบบการปรับปรุงการดาํเนินการ 

แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสทิธิภาพของสาํนกัฯได้แก่ 

1) จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 

2) สง่เสริมให้ผู้ รับบริการมีทกัษะด้านการรู้สารสนเทศ 

3) ประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

4) ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิโดยใช้แนวคิดของ Lean และด้วยหลกัการ PDCA 

5) ใช้การจดัการความรู้เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

6) สง่เสริมการทําวจิยัสถาบนั และนําผลการวจิยัมาใช้พฒันางาน/บริการ 

7) ใช้หลกัการตลาดสง่เสริมงานบริการห้องสมดุ 

8) ทบทวนและปรับปรุงวิธีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริง 

9) สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุคน ทกุระดบัให้ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงด้านวิชาการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10) การหลอ่หลอมบคุลากรให้มจิีตสาํนกึด้านคณุภาพ รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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1. การนําองคกร 

1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดบัสูง 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพนัธกจิ 

1.1ก(1)สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไดทบทวนแผนกลยุทธเม่ือเดือน

มีนาคม 2553 โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ มีการรับฟงขอคิดเห็นจากบุคลากร ผูมีสวนไดสวน

เสีย(หรือผูรับบริการ) ตลอดจนการประชุมระดมความคิดเห็นหลายครั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธได

ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศนของสํานักฯ โดยคํานึงถึงคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานท่ีตองการ และมี

ความเห็นตรงกันวา “เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการท่ีเปนเลิศ” คือ เปาหมายสูงสุดท่ีสํานักฯ ตองการ 

หลังจากการจัดทําแผนกลยุทธแลว ผูอํานวยการสํานักฯ ไดประชุมบุคลากรเพ่ือถายทอดวิสัยทัศน 

พันธกิจ แผนกลยุทธ คานิยมขององคกร ตลอดจนการจัดทําคําอธิบายความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน และ

คานิยมเพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจ และถายทอดลงสูการปฏิบัติ 
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ในการสัมมนาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติประจําป 2555 ไดมีการทบทวนวัฒนธรรมองคกรโดยบุคลากรท่ี

เขารวมการสัมมนา และไดขอสรุปวา การนําองคกรใหบรรลุเปาหมายในทิศทางท่ีกําหนดโดยวิสัยทัศน จําเปน

สรางวัฒนธรรมท่ี”มุงเนนผูรับบริการ” ท่ีขับเคลื่อนดวยคานิยม “ซ่ือสัตย พัฒนา สามัคคี เพ่ือเปาหมาย

องคกร” 

1.1ก(2)ผูอํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเปนผูนําระดับสูงไดเนนย้ําถึงการยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมกับทุก

ฝาย ไมวาจะเปนการปฏิบัติตอบุคลากรดวยกัน ตอผูรับบริการ ควรจะดํารงไวซ่ึงความเสมอภาค หลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน  นอกจากนั้น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็ไดเนนใหดําเนินการอยาง

เปนธรรมกับทุกคน 

1.1ก(3)ในดานการบริหารสํานักฯ ใหมีความยั่งยืน และมีผลการดําเนินการท่ีเหนือกวาคูแขง 

ผูอํานวยการ และทีมบริหารไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาของบุคลากรโดยการจัดใหมีการทัศน

ศึกษาเพ่ือดูงานท้ังในและตางประเทศ สงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Blog และในสังคมออนไลน 

สงเสริมกิจกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการอบรมในดานตางๆ ท่ีสําคัญ เชน การทํางานเปนทีม จิตบริการ

กับการใหบริการของหองสมุด ชุมชนนักปฏิบัต(ิCoP)เปนตน นอกจากนั้น ยังมีการถายทอดขาวสารเก่ียวกับ

ความเคลื่อนไหวท่ีนาสนใจในวงการหองสมุดผานmailing listรวมท้ังการกระตุนใหบุคลากรจัดทําโครงการ

พัฒนางานในลักษณะ R2R สรางผลงานดวยการพัฒนางานประจําท่ีรับผิดชอบ และทํางานเปนทีม 

ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององค์การ 

1.1ข(1)ผูอํานวยการและทีมบริหารสื่อสารกับบุคลากรดวยชองทางท่ีหลากหลาย ดังแสดงในตาราง 

1.1-1 

ตาราง 1.1-1 ช่องทางการสือ่สาร 

ช่องทางการสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ กิจกรรม/ผลลัพท์ 

ท่ีประชมุหวัหน้าฝ่าย(ทีม

บริหาร) 

ผอ. รอง ผอ. หวัหน้า

ฝ่าย 

ทกุเดือน พิจารณาและตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของสาํนกัฯ  

ประชมุบคุลากร บคุลากรทกุคน ทกุ 1-3 

เดือน 

สือ่สารเร่ืองตา่งๆ จากทีมบริหารสูบ่คุลากร 

และรับฟังความคดิห็นจากบคุลากร 

ประชมุคณะทํางานตา่งๆ คณะกรรมการตา่งๆ 

เช่น กรรมการประกนั

คณุภาพ กรรมการ 5ส 

1-2 เดือน พิจารณาและตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
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ช่องทางการสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ กิจกรรม/ผลลัพท์ 

กรรมการจดัการ

ความรู้ ฯลฯ 

Group mail บคุลากรเฉพาะกลุม่ 

หรือบคุลากรทกุคน 

ไมแ่นน่อน สือ่สารเร่ืองตา่งๆ ทัง้กรณีเร่งดว่น หรือ

เร่ืองราวท่ีนา่สนใจ 

ระบบ e-office บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง

(บางสว่นหรือทัง้หมด) 

ทกุวนั แจ้งขา่วสาร สัง่การ ฯลฯ 

 

1.1ข(2) ผูอํานวยการและทีมบริหารใหความสําคัญกับความเขาใจในการวัดผลการดําเนินการของ

สํานักฯ โดยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลการดําเนินการ สงเสริมและกระตุนใหทําโครงการพัฒนางาน หรือ

งานวิจัยสถาบันท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

1.2 การกาํกบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 

ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 

1.2ก(1)สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบธรรมาภิบาลในดานตางๆ ท่ีสําคัญ ดังแสดงในตาราง 1.2-1 

ดังนี้ 

ตาราง 1.2-1 แนวทางในการกํากบัดแูลให้เป็นไปตามระบบธรรมภิบาล 

เร่ืองที่สาํคัญในระบบธรรมาภบิาล แนวทางในการกาํกับดูแล 

ความรับผิดชอบในการกระทําของผู้ นํา

ระดบัสงู 

✤ ผู้ อํานวยการ และรองผู้ อํานวยการได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ทกุ 6 เดือน และทกุ 2 ปีโดยคณะกรรมการท่ีมีอธิการบดีเป็น

ประธาน 

✤ ผลการปฏิบตัิงานของผู้ นําระดบัหวัหน้าฝ่ายได้รับการประเมินทกุ 6 

เดือนโดยคณะกรรมการท่ีมีผู้ อํานวยการเป็นประธาน 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน ✤ การใช้จา่ยเงินของสาํนกัฯ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีการเงิน

ของสาํนกัฯ กองคลงั และหนว่ยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 

ความโปร่งใสในการดําเนินการ ✤ มีการสือ่สารแนวทางการดําเนินการแก่บคุลากร เช่น แนวทางการสรร

หาหวัหน้าฝ่าย แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
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เร่ืองที่สาํคัญในระบบธรรมาภบิาล แนวทางในการกาํกับดูแล 

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี  

✤ มีการรายงานผลการดาํเนินงานในท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินงาน 

ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากหนว่ยงานระดบัคณะ 

✤ มีนโยบายในการพฒันาระบบรายงานข้อมลู และสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีให้ครอบคลมุมากท่ีสดุ 

 

1.2ก(2)คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการซ่ึงเปนผูนําสูงสุดทุกรอบ 2 ป โดย

ใชขอมูลจากการรายงานของผูอํานวยการ ขอมูลจากการสอบถามบุคลากร ขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  ผล

การประเมินไดรับการปอนกลับเปนลายลักษณอักษรเพ่ือการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไป 

นอกจากนั้น ผูอํานวยการไดรับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีอธิการบดีเปน

ประธานทุกรอบ 6 เดือน 

ข. การประพฤติปฏิบัตติามกฎหมายและจริยธรรม 

1.2ข(1) และ 1.2ข(2) ในดานของการดําเนินการตอกรณีท่ีบริการของสํานักฯ มีผลกระทบในทางลบ

ตอสังคม โดยสํานักฯ ไดจัดใหมีชองทางตางๆ เพ่ือรับขอรองเรียนท่ีเก่ียวของได เชน ทางโทรศัพท กระดาน

ขาว และe-mail โดยไดเปดเผย e-mail addresses ของผูบริหารทุกคน และบุคลากรทุกฝายไวบน website 

ของสํานักฯ ท่ี http://www.clib.psu.ac.th 

ค. ความรับผดิชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

1.2ค(1) สํานักฯ ตระหนักถึงบทบาทท่ีพึงมีตอการสรางประโยชนใหกับสังคมตามศักยภาพของสํานัก

ฯ เชน การสรางความเขมแข็งแกหองสมุดโรงเรียน และหองสมุดอ่ืนๆ ในชุมชน ดังตัวอยางกิจกรรมในตาราง 

1.2-2 

ตาราง 1.2-2 แนวทางในการกํากบัดแูลให้เป็นไปตามระบบธรรมภิบาล 

ชุมชน กิจกรรม 

ห้องสมดุโรงเรียน ✤ การบริจาคหนงัสอื 

ห้องสมดุชมุชน ✤ การจดัอบรมความรู้ใหม่ๆ  แก่บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบตัิงานของห้องสมดุ

ชมุชน 

นกัศกึษาของสถาบนัตา่งๆ ✤ การรับเข้าฝึกงาน 

http://www.clib.psu.ac.th/
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ชุมชน กิจกรรม 

นกัเรียน ✤ ใช้บริการของสาํนกัฯ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย   

ประชาชนในชมุชน ✤ ใช้บริการของสาํนกัฯ ทัง้ในรูปของสมาชิก หรือเป็นผู้ รับบริการเป็นครัง้

คราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ 
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ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

2.1ก(1)ในการวางแผนเชิงกลยุทธ ผูอํานวยการสํานักฯมอบหมายคณะกรรมการประกันคุณภาพ

(ตาราง 2-1-1) เปนผูรับผิดชอบหลักในการทบทวน/จัดทําแผนกลยุทธ 2554-2558 เม่ือเดือนกรกฎาคมคม 

2554 และใหมีการตรวจประเมินความกาวหนาของกระบวนการจัดทํากลยุทธในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพทุกวันอังคารสัปดาหท่ีสองของเดือนคู  ในกระบวนการจัดทํากลยุทธกําหนดใหมีข้ันตอนการ

จัดทําแผนดังนี้ 

1) การกําหนดเปาประสงค 

2) การกําหนดปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอความสําเร็จของสํานักและระบุผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล

(ตาราง 2.1-1) 

3) การวิเคราะหขอมูล 

4) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

5) การแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ การกําหนดเปาหมาย กรอบเวลาและดัชนีชี้วัด 

(KPIs)  

6) การถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 

7) การตรวจประเมินความกาวหนา และนวัตกรรม 

8) การปรับแผน 

ตาราง 2.1-1 ขอมูลและผูเก่ียวของในการทําแผนกลยุทธ 

กิจกรรม / การรวบรวมขอมูล/ ชวงเวลารวบรวมขอมูล ผูเกี่ยวของ 

ก. การทําแผนกลยุทธ  กรรมการประกัน

คุณภาพ 

ข. ขอมูลความตองการของผูรับบริการ 

1) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

2) เก็บขอมูลจากปญหาและการสังเกต 

บรรณารักษฝาย

บริการ 

ค. ขอมูลสัญญาณบงชี้แตเนิ่นๆถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดานเทคโนโลยี 

1) เก็บขอมูลจากการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของหองสมุด Technology developmentและความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ี

2) เก็บขอมูลจากพัฒนาการของการใหบริการของสํานักพิมพ การดําเนินธุรกิจของ

สํานักพิมพ การใหบริการของหองสมุดอ่ืนๆ บริการของ Google และ  

Institutional Repository เปนตน 

นักวิทยาศาตร  
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กิจกรรม / การรวบรวมขอมูล/ ชวงเวลารวบรวมขอมูล ผูเกี่ยวของ 

ง. ขอมูลสัญญาณบงชี้แตเนิ่นๆถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดานผูสงมอบ (สํานักพิมพ)

โดยรวบรวมขอมูลจากขาวคราวความเคลื่อนไหวของสํานักพิมพ 

บรรณารักษจัดหา 

จ. ขอมูลสัญญาณบงชี้แตเนิ่นๆถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดานความชอบของลูกคา 

1) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

2) เก็บขอมูลจากผลการดําเนินการ (แบบประเมิน) 

3) เก็บขอมูลจากรูปแบบการเรียนรูและการคนหาความรูของผูใชบริการ  

4) - เก็บขอมูลจากพัฒนาการดานเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวก 

ฝายบริการ 

ฉ. ขอมูลสัญญาณบงชี้แตเนิ่นๆถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของสภาพแวดลอมดาน

กฎระเบียบขอบังคับ โดยใชขอมูลจากประกาศ และขาวสารท่ีเก่ียวของ 

หัวหนาฝายสนับสนุน

งานบริหาร 

ช. การรวบรวมขอมูลภายในสํานักฯ 

1) จุดแข็ง จุดออนโอกาสและอุปสรรคของสํานักฯ 

2) เก็บขอมูลจากขอมูลเชิงประจักษและการทําปฏิบัติการ SWOT 

 

ทีมบริหาร 

 

ซ. ขอมูลบุคลากร 

- เก็บขอมูลจากฐานขอมูลบุคลากร 

หัวหนาฝายสนับสนุน 

ฌ. ขอมูลท่ีเก่ียวของทรัพยากร 

- เก็บขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยากร 

หัวหนาฝายสนับสนุน 

ญ. ขอมูลท่ีเก่ียวของความยั่งยืนของสํานักฯในระยะยาว 

1) เก็บขอมูลจากนโยบาย และโครงสรางองคกร (มหาวิทยาลัย)พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

2) ขอมูลฐานะทางการเงิน 

ทีมบริหาร 

 

ฎ. ขอมูลท่ีเก่ียวของความสามารถพิเศษท่ีจําเปนของสํานักฯในระยะยาว 

1) เก็บขอมูลจากนโยบายสํานักฯ ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลทรัพยากรสภาวะ

แวดลอม ความรูความสามารถทักษะและประสบการณของบุคลากร 

ทีมบริหาร 

ฏ. ขอมูลท่ีเก่ียวของความสามารถขององคกรในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ 

1) เก็บขอมูลจากความรูความสามารถท่ีตรงกับหนาท่ีความพรอมดาน

ทรัพยากรของสํานัก งบประมาณ การสื่อสาร 

ทีมบริหาร 

จุดบอดท่ีอาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการจัดทํากลยุทธ คือ การวิเคราะหโดยปราศจากขอมูลท่ีเชื่อถือได  

ข้ันตอนการวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของสํานักฯ จึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
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นําเสนอขอมูล    นอกจากนี้การสื่อสารและใหผูปฏิบัติงานท้ังสํานักฯ มีสวนในการเสนอแผนปฏิบัติการจะ

ปองกันจุดบอดท่ีเกิดจากการรูและเขาใจงานเฉพาะของตนเองและฝาย แตขาดความเขาใจภาพรวมของแผน

กลยุทธ ทุกคนจะไดปฏิบัติงานอยางเห็นเปาหมายเดียวกันการตรวจประเมินความกาวหนาตามกรอบเวลาจะ

ชวยใหเกิดการเรียนรู การแกปญหา และปรับเปลี่ยนแผนการทํางานไดทันเวลา  สงผลใหการปฏิบัติงานไม

หยุดชะงัก  

สํานักฯเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยไดกําหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนไวอยางชัดเจนในการท่ีจะเปน

แหลงสารสนเทศและเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการท่ีเปนเลิศบุคลากรของสํานัก 4 กลุมคือบรรณารักษ

ผูปฏิบัติงานหองสมุดสนับสนุนงานบริหารและนักวิทยาศาสตรบุคลากรเหลานี้มีความรูความสามารถท่ีตรงกับ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมีความรับผิดชอบผูกพันกับสถาบันในขณะท่ีสํานักฯมีความพรอมดานทรัพยากรอัน

ไดแกทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกและดวยวิสัยทัศนพันธ

กิจของสํานักฯจึงกําหนดใหความพรอมในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูเปนความสามารถ

พิเศษของสํานักฯ 

สํานักฯเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริการและไมไดแสวงหากําไรงบประมาณในการดําเนินภารกิจไดรับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามพันธกิจความทาทายเชิงกลยุทธดานธุรกิจจึง

มุงเนนใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาสวนความทาทายเชิงกลยุทธดานปฏิบัติการจะมุงเนนใหมี

การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วถูกตองทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทรัพยากรบุคคลเปน

กลไกสําคัญในการดําเนินภารกิจความทาทายเชิงกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนใหบุคลากรทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพและมีความสุขทํางานเปนทีม เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคใตและมีชื่อเสียงในกลุมวิจัยติดอันดับ 1 

ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบรรณารักษและนักวิทยาศาสตรของสํานักฯมีความรูเก่ียวกับระบบ

บริการของหองสมุดสมัยใหมและมีเครื่องมือท่ีพรอมสําหรับการใหบริการสารสนเทศผูปฏิบัติงานหองสมุด

บุคลากรฝายสนับสนุนงานบริหาร มีความรูความชํานาญในงานท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากนี้สํานักฯ ยังมี

ความสัมพันธและความรวมมือกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  รวมถึงสํานักพิมพ รานคา สํานักฯจึงมีความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยบริการท่ีเปนเลิศและความนาเชื่อถือ 

          แผนปฏิบัติการท่ีเปนความตองการระยะยาว จะถูกกําหนดใหดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลา 4-5 ป  

สวนแผนปฏิบัติการท่ีเปนความตองการระยะสั้นจะถูกกําหนดใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 1-2ปเนื่องจาก

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใหบริการตองดําเนินการเปนปตอป 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกรอบเวลา คณะกรรมการคุณภาพจึงกําหนดใหมีผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติ

การนั้นและทําปฏิทินดําเนินงาน พรอมท้ังกําหนดการติดตามการดําเนินงานโดยหัวหนาฝายทุก1-3  เดือน 
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หากยังไมมีการดําเนินการตามกรอบเวลา ใหผูรับผิดชอบชี้แจงเหตุผลหรือปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการไดแก

ทีมบริหาร  เพ่ือแกไขปญหา 

ข.วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

2.1ข(1)คณะกรรมการฯไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไว 5 ขอ คือ 

1) การสรางความเปนเลิศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

2) การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ 

3) การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา 

4) การบริหารใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีดีและยั่งยืน 

5) การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธนี้จะนําไปสูเปาประสงคในการดําเนินงานของสํานักฯ ฯ 5 ขอคือ 

1) สํานักฯ เปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย 

2) สํานักฯ เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง  

3) สํานักฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

4) สํานักฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย 

5) สํานักฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

ตาราง 2.1-3วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปาประสงค และเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค ปท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 

1. การสรางความเปนเลิศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ / / / / /   / / / 

2. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ / / / / /  / / / / 

3. การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา / / / / /   / / / 

4. การบริหารใหเกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีและยั่งยืน / / / / /   / / / 

5. การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน / /  / /   / / / 

2.1ข(2) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) กําหนด หาขอมูลและวิเคราะหปจจัยภายนอก ท่ีมีผลตอดําเนินงานของสํานักฯ 

2) กําหนด หาขอมูลและวิเคราะหปจจัยภายในสํานักฯ ท่ีสงเสริมการดําเนินงานของสํานัก ฯ 

3) กําหนด หาขอมูลและวิเคราะหความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสํานักฯโอกาส

การสรางนวัตกรรมใหบริการและการปฏิบัติการความสามารถพิเศษขององคกรท้ังในปจจุบันและ

อนาคต 
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4) กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยไดจากผลการวิเคราะหข้ันตอน  1- 2 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี

ไดมีลักษณะดังนี้ นําไปสูเปาประสงคท้ัง 5 ขอ (ตาราง 2.1-3)  ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสํานักฯตอบสนองโอกาสการสรางนวัตกรรมใหบริการและการ

ปฏิบัติการและสอดคลองกับความสามารถพิเศษขององคกรท้ังในปจจุบันและอนาคต (ตาราง 2.1-4

และ และโครงรางองคกร)   

ตาราง 2.1-4การตอบสนองดานตางๆ ของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ความทาทาย 

เชิงกลยุทธ 

ความ

ไดเปรียบ 

เชิงกลยุทธ 

โอกาสในการสรางนวัตกรรม ความสามาร

ถพิเศษของ

องคกร 
การใหบริการ การปฏิบัติการ 

1. การสรางความเปนเลิศในการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

/ /  / / 

2. การสรางความเปนเลิศในการ

ใหบริการ 

/ / / / / 

3. การใชทรัพยากรสารสนเทศอยาง

คุมคา 

/ / / / / 

4. การบริหารใหเกิดผลการ

ดําเนินงานท่ีดีและยั่งยืน 

/ / / / / 

5. การสรางความรับผิดชอบตอสังคม

และการสนับสนุนชุมชน 

    / 

2.2 การถายทอดกลยุทธเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ 

2.2ก(1)การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาว ระยะแผนสั้น (1-2 ป ) / ยาว (1-2 ป / 3-5 ป)ของสํานักฯ แสดงใน

ตาราง2.2-1 

2.2ก(2)ทีมบริหารดําเนินการแปลงวัตถุประสงคไปสูแผนปฏิบัติการ และถายทอดแผนปฏิบัติการตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การวิเคราะหทรัพยากรของสํานักฯไดแก บุคลากร การเงิน อาคาร สถานท่ี อุปกรณ 

2) การวิเคราะหกฎระเบียบ 

3) การวิเคราะหกระบวนการหลักของสํานักฯ 

4) การแปลงวัตถุประสงคเปนแผนปฏิบัติการ โดยใชผลการวิเคราะห 1-3 
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5) การถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ(ตาราง 2-2-1แผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการ

ปฏิบัติ) โดยมีการถายทอดสูระดับองคกรผานท่ีประชุมบุคลากร ถายทอดสูระดับกระบวนการงาน

ท่ีสําคัญผานหัวหนาฝาย และถายทอดสูระดับปฏิบัติผานท่ีประชุมฝาย  

ผูอํานวยการไดถายทอดแผนปฏิบัติการ แกบุคลากรสํานักฯโดยแจงในท่ีประชุมบุคลากรสํานักฯและให

บุคลากรสํานักฯ รวมแสดงความคิดเห็นตอแผนปฏิบัติการ พรอมท้ังมอบหมายใหผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ  

สําหรับแผนปฏิบัติการระยะสั้นท่ีมีความจําเปนตองใชงบประมาณจะตองนําเสนอเอกสารโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติการดําเนินการและงบประมาณตอผูอํานวยการกอนการดําเนินโครงการนอกจากนี้ทีมบริหารได

กําหนดใหหัวหนาฝายติดตามผลการดําเนินการและแจงท่ีประชุมทีมบริหารทุก 2 เดือนเพ่ือใหม่ันใจวามีการ

ดําเนินการตามแผนและเพ่ือการประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ/โครงการหากมีสภาวการณ

เปลี่ยนแปลง 
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ตาราง 2.2-1 แผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  1. การสรางความเปนเลิศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

สั้น ยาว  55 56 57 58 59 

1.1 การออกแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

สนับสนุนการเรยีนการสอน 

  หน. ฝายพัฒนาฯ 

 

     

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

1.1.1 ลดข้ันตอนของกระบวนการจัดการทรัพยากร  

         สารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีทําอยู     

         ในปจจุบัน 

1.1.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับการเรียน

การสอน 

- วิเคราะหความสัมพันธของทรัพยากรสารสนเทศกับ 

สาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีเปดสอน 

- วิเคราะหตําราหลักท่ีมีอยูในปจจุบันในทุกรายวิชา 

และดําเนินการจดัหาเพ่ิมเตมิ 

 

   

หน. ฝายพัฒนาฯ 

 

 

สุดา 

 

สุดา 

 

สุดา 

 

     

1. 2 การออกแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

สนับสนุนงานวิจัย  

        

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

1.2.1 ลดข้ันตอนของกระบวนการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย ท่ีทําอยูในปจจุบัน 

1.2.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับการวิจัย 

-วิเคราะหฐานขอมลูและวารสารท่ีมีอยูในปจจุบัน

กับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการจัดหา 

และดําเนินการจดัหาเพ่ิมเตมิ 

   

หน. ฝายพัฒนาฯ 

 

ประไพ 

 

     

1.3 การออกแบบกระบวนการจดัการสารสนเทศขอมูลภาคใต 

 

  หน. ฝายพัฒนาฯ 

 

     

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

1.3.1 ลดข้ันตอนของกระบวนการจัดการสารสนเทศขอมลู

ภาคใต 

   

พรทิพย 

 

     

1.4 การออกแบบกระบวนการจัดการองคความรูของ

มหาวิทยาลยั 

  คณะกรรมการ

จัดการความรูฯ 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  1. การสรางความเปนเลิศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

1.4.1 ลดข้ันตอนของกระบวนการจัดการองคความรูของ

มหาวิทยาลยั 

   

หัวหนาฝายพัฒนา 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  2. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

สั้น ยาว  55 56 57 58 59 

2.1 การออกแบบกระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

        

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

2.1.1 การปองกันไมใหเกิดของเสียความผิดพลาดของการ

ใหบริการและการทํางานซ้าํ 

2.1.2 มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด 

2.1.3 หารือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการทุกเดือน 

2.1.4 ตั้งกลุมQCCเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

        

2.2 การออกแบบกระบวนการบริการอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูรับบริการ 

        

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

2.2.1 ประชุมบุคลากร และสื่อสารผาน Morning Talk 

2.2.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูผานเครือขายความรวมของ

ขายงานหองสมุดฯ 

        

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  3. การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

สั้น ยาว  55 56 57 58 59 

3. 1การออกแบบกระบวนการณรงคการศึกษาคนควา   หน. ฝายบริการ      

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

3.1.1ใหการอบรมการใชหองสมดุแกลูกคา 

3.1.2 สื่อสารดวยสื่อหลายรูปแบบตามกลุมเปาหมาย 

   

รตนา 

รตนา 

     

3.2 การออกแบบการออกแบบกระบวนการสื่อสารและรับฟง

ลูกคากระบวนการมุงเนนลูกคา 

  หน. ฝายบริการ      

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

3.2.1 แผนประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหผูรับบริการไดรับ

ขาวสารท่ีทันสมัย 

3.2.2 ปรับปรุงแกไขระบบแจงขาวสารประชาสัมพันธของ

สํานักโดยระบบสมาชิกใหดึงขอมูลจากALISTได 

   

รตนา 

 

รตนา 
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3.2.3 การแสดงผลขอมลูสมาชิกสามารถแกไขและปรับปรุงใน

สวนของการยืนยันการรับสมัครขาวสารได 

3.2.4 จัดใหมีโปรแกรมFeedbackถาผูรบับริการไมสามารถ

เขาถึงสารนิเทศ 

หน. ฝายบริการ 

 

หน. ฝายบริการ 

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  4. การบริหารใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีดีและย่ังยืน 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

สั้น ยาว  55 56 57 58 59 

4.1 การออกแบบกระบวนการนําองคกร   ผอ.      

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

4.1.1 สื่อสาร มอบหมาย และติดตามในท่ีประชุมทีมบริหาร 

4.1.2 สื่อสารในท่ีประชุมบุคลากร 

        

4.2 การออกแบบกระบวนการสรางความผูกพันกับบุคลากร   รอง  ผอ      

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

4.2.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

4.2.2 การจัดการระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรและ

ผูนํา  

4.2.3 การเตรียมบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานขีด

ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

4.2.4 การสรางความมั่นใจดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

   

หัวหนาฝาย 

หัวหนาฝาย

สนับสนุน 

หัวหนาฝาย

สนับสนุน 

หัวหนาฝาย

สนับสนุน 

     

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  5. การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

 

แผนปฏิบัติการและการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ระยะแผน

(ป) 

ผูปฏิบัติ ชวงเวลาดําเนินการ 

สั้น ยาว  55 56 57 58 59 

5.1 การออกแบบกระบวนการสรางความผาสุกและ

ประโยชนของสังคม 

  รอง ผอ.       

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

5.1.1 สื่อสาร และติดตามในท่ีประชุมทีมบริหาร 

5.1.2 สื่อสาร สรางความเขาใจในท่ีประชุมบุคลากร 

   

หัวหนาฝาย

สนับสนุนฯ 

     

5.2การออกแบบกระบวนการสรางความเขมแข็งทางความรูสู

ชุมชน 

  รอง ผอ      
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การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

5.2.1มีการบริการวิชาการ 

 

  หัวหนาฝาย

พัฒนา 

 

     

2.2ก(3)สํานักฯ เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร รายรับจะไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในรูปแบบ

ของงบประมาณแผนดินประจําปและงบประมาณเงินรายไดสํานักฯ จะตองนําเสนอประมาณการคาใชจายใน

การดําเนินภารกิจของสํานักฯ ตอมหาวิทยาลัยฝายสนับสนุนงานบริหารเปนฝายจัดทําประมาณการคาใชจาย

ในการสนับสนุนการดําเนินการตามหมวดตางๆโดยประมาณการจากการวิเคราะหขอมูลรายรับ-รายจายในปท่ี

ผานมา  ประกอบกับประมาณการท่ีจะตองใชในแผนปฏิบัติการแลวขอความเห็นชอบจากทีมบริหารเพ่ือ

นําเสนอตอกองแผนงาน  

สํานักฯ จัดการความเสี่ยงดานการเงินตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มี ผอ. สํานักฯ เปนประธาน 

2.2ก(4)ในกรณีท่ีมีสถานการณบังคับผูอํานวยการจะเรียกประชุมทีมบริหารเพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยน

แผนและถายทอดผานหัวหนาฝายซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนงในท่ีประชุมเพ่ือถายทอดตอผูปฏิบัติงานตอไป 

2.2ก(6)ตัวชี้วัดของการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใชติดตามผลสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ

แสดงในตาราง2.2-2 

ตาราง 2.2-2ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ  

1. การสรางความเปนเลิศในการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ - มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนการสอนทุก

ระดับในมหาวิทยาลยั 

1.1 การออกแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

สนับสนุนการเรยีนการสอน 

- ใชระยะเวลาท้ังกระบวนการลดลง 

- จํานวนรายวิชาท่ีมีตําราหลักเพ่ิมข้ึน 

- จํานวนตําราท่ีไมเคยถูกยืมลดลง 

- จํานวนหลักสตูรท่ีมตีํารา(ช่ือเรื่อง) สอดคลอง   

1.2 การออกแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

สนับสนุนงานวิจัย  

- ฐานขอมูลและวารสารสอดคลองกับการวิจัย 

- มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัยทุกสาขาใน

มหาวิทยาลยั 

1.3 การออกแบบกระบวนการจัดการสารสนเทศขอมลูภาคใต - การบริการสารสนเทศขอมูลภาคใต 

1.4 การออกแบบกระบวนการจัดการองคความรูของ

มหาวิทยาลยั 

- จํานวนนวัตกรรมการจดัเก็บและเผยแพรผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลยั 

2. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ  

2.1 การออกแบบกระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ - จํานวนลูกคาท่ีเขารับการแนะนําการใชหองสมุดตาม



 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร -ก-25 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ  

กําหนดการในแผน 

- จํานวนครั้งท่ีลูกคาแจงวาหาตําราไมพบบนช้ัน  

- จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

- จํานวนความผดิพลาดของการใหบริการยมื-คืน ลดลง 

- บริการท่ีลูกคาเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดทุกท่ี   ทุก

เวลา 

- จํานวนบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการอยางมี

นวัตกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(รอยละ) 

2.2 การออกแบบกระบวนการบรกิารอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูรับบริการ 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(รอยละ) 

2.3 การออกแบบกระบวนการสรางนวัตกรรม      - จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

3. การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา  

3.1 การออกแบบกระบวนการสื่อสารและรับฟงลูกคา - จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความสมัพันธและความผูกพันกับ

ผูรับบริการ 

- ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

- จํานวนบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการอยางมี

นวัตกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(รอยละ) 

- คาใชจายตอหนวยของการใช(cost per use)ฐานขอมูล 

3.2 การออกแบบกระบวนการณรงคการศึกษาคนควา - จํานวนกิจกรรมท่ีเปนการตลาดเชิงรุก 

4. การบริหารใหเกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีและยั่งยืน  

4.1 การออกแบบกระบวนการวางแผนกลยุทธ  

4.2 การออกแบบกระบวนการนําองคกร  

4.3 การออกแบบกระบวนการมุงเนนบุคลากร   - บุคลากรมีศักยภาพ ความชํานาญ หรือเช่ียวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 

- มีสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมคณุภาพชีวิต 

- จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคณุคาและความผูกพันของบุคลากร 

- รอยละของความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

4.4 การออกแบบกระบวนการวัดผล การวิเคราะหและการ

จัดการความรู 

 

4.5 การออกแบบกระบวนการจดัการกระบวนการ  

4.6  การออกแบบกระบวนการปรับเปลีย่นแปลงแผนปฏิบัติ

การ 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ  

5. การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน  

5.1 การออกแบบกระบวนการสรางความผาสุกและประโยชน

ของสังคม 

- จํานวนกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรบัผิดชอบตอสังคม 

5.2การออกแบบกระบวนการสรางความเขมแข็งทางความรูสู

ชุมชน 

 

 

 

3. การมุงเนนลูกคา 

3.1 ความผูกพันของลูกคา 

ก. ผลิตภัณฑ และการสนับสนุนผูรับบริการ 

3.1ก(1)สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง ฯ มีวิธีการกําหนดและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑโดย

ใชขอมูลสารสนเทศชองทางตาง ๆ ในการจําแนกความตองการของกลุมผูรับบริการ กลุมตาง ๆ ดังตารางท่ี 1 

โดยคํานึงถึงวิสัยทัศนพันธกิจ คานิยม เปนพ้ืนฐาน ประกอบกับขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการ สัมมนา

บุคลากร แลวทีมบริหารจะระดมความคิด เพ่ือจัดทําแผน เก่ียวกับ ผลิตภัณฑของการ โดยใชประเด็นมีคา

ประเมินนอย โดยพยายามดําเดินการใหผลออกมาดีท่ีสุด เพ่ือใหเหนือความคาดหวังของผูรับบริการ  โดยมี

แผนประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 

- จัดทําโครงการวิเคราะหความสอดคลองของตํารากับหลักสูตร เพ่ือศึกษาความสอดคลองของเนื้อหา

หนังสือตําราท่ีมีใหบริการกับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจการจัดหาหนังสือตําราท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ในปนี้ดําเนินไป

ได 2 หลักสูตร 

- โครงการวิเคราะหความสอดคลองของวารสาร/ฐานขอมูลกับสาขาการวิจัย เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการ

ตัดสินใจบอกรับวารสารและฐานขอมูลและสนับสนุนการวิจัยใหครบทุกสาขาท่ีเปนยุทธศาสตรการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- กระบวนการจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และกําหนดใหมีการศึกษารอยละท่ีลดลงของคาใชจายใน

การสืบคน/ดาวนโหลดฐานขอมูลตอครั้งเม่ือเทียบกับปท่ีผานมายอนหลัง 3 ป เพ่ือพิจารณาความ
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คุมคาของการเขาใชสารสนเทศจากฐานขอมูลซ่ึงในป 2554 ผลการวิเคราะหลดลงไดเฉพาะบางฐาน 

ยังลดลงไดคอนขางนอย 

- จัดทํา application การจายคาปรับหนังสือคางสงดวยตนเองผานเครื่องเติมเงิน Happy print เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ ซ่ึงดําเดินการไดประมาณ 95 % 

- การขยายเวลาบริการของสํานักในชวงสอบ และดูแลการจองโตะ 

- ตั้งกลุม COP กิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนาการใหผูรับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- นโยบายยกเลิกการเก็บเงินผูรับบริการบุคคลท่ัวไปเปนตน 

- จัดใหมีบริการในลักษณะ One Stop Service มากข้ึน เชน บริการตอบคําถามออนไลน บริการทาน

ขอมาเราจัดให บริการหนังสือดวน ยืมตอและจองทรัพยากรสารสนเทศผานเว็บ ฯ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเชิงรุกรูปแบบตางๆ ท่ีหลากหลาย เชน บริการตามตัวเลม บริการเพ่ือน

ชวยหาหนังสือ ออกบูธประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีไปตามคณะตางๆ 

จากการปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมเขาถึงลูกคาในเชิงรุก สงผลตอการสราง

ความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการปจจุบันและผูรับบริการใหม 

ตาราง3-1(ก)-1สารสนเทศผูรับบริการท่ีใชในการกําหนดและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความ

ตองการและทําใหเหนือความคาดหวังของผูรับบริการแตละกลุม 

กลุมผูรับบริการ 

สารสนเทศเพ่ือใช

ประกอบการสราง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

ประชุมฝายท่ี

เกี่ยวของ 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ผูเกี่ยวของกลไกใน

การสนับสนุน 

อาจารย − แบบสํารวจความพึง

พอใจและความ

แตกตางจําแนกตาม

ประเภทสมาชิก 

− ผูปฏิบัติงานสวนหนา 

Front 

− การสนทนากับลูกคา

ในโอกาสตางๆ 

− แบบบันทึกรายงาน

บัญหาท่ีพบจากการ

ปฏิบัติงาน 

− นําขอเสนอแนะ

มาวิเคราะห

ปรึกษาหารือเพ่ือ

ปรับปรุง/

ออกแบบ

นวัตกรรม 

− บริการทานขอมา

เราจัดให 

− สื่อสารสนเทศ

ใหมๆท่ีผูรับบรการ

เสนอแนะ 
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กลุมผูรับบริการ 

สารสนเทศเพ่ือใช

ประกอบการสราง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

ประชุมฝายท่ี

เกี่ยวของ 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ผูเกี่ยวของกลไกใน

การสนับสนุน 

− การประชุมบุคลากร 

− ขอรองเรียน 

บุคลากร รูปแบบเหมือนกลุม

อาจารย 

 − บริการทานขอมา

เราจัดให 

− การอบรมการ

สืบคนเพ่ือการทํา

ผลงาน 

 

นักศึกษาป.โท รูปแบบเหมือนกลุม

อาจารย 

 - Happy print  

นักศึกษาป.ตร ี รูปแบบเหมือนกลุม

อาจารย และเชิญตัวแทน

นักศึกษามาประชุมหารือ 

 − Happy print 

− โครงการขอขวัญ

สําหรับนักอาน 

− บูธประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 

 

บุคคลท่ัวไป รูปแบบเหมือนกลุม

อาจารย 

 − มีนโยบายยกเลิก

การเก็บเงินเขา

หองสมุด 

 

3.1ก(2)สํานักฯ กําหนดกลไกท่ีสําคัญ โดยพิจารณาจาก พันธกิจของสํานัก กระบวนการท่ีสําคัญของ

สํานัก ขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการ กลไกเหลานี้คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของกลุมผูรบบริการ ความคุมคา 

และความประหยัด เพ่ือสนับสนุนใหผูรับบริการมาใชบริการ ใหไดรับความพึงพอใจในการบริการสํานักฯให

มากท่ีสุด โดยมีกลไกท่ีสําคัญดังนี้ 

1) ดานอาคารสถานท่ี เนนในความปลอดภัย โดยมีระบบตรวจสอบผูเขาใชระบบประตูอัตโนมัติ 

ผูเขาใชตองแสดงบัตรสมาชิก และมีกลองวงจรปดท้ังในและนอกอาคารมีท่ีจอดรถรองรับผู

เขาใชอยางเพียงพอ ภายในมีเกาอ้ี มากพอท่ีรองรับผูเขาใชบริการในชวงปกติ อาคาร

หองสมุด น้ําไหล ไฟสวาง แอรเย็น หองน้ํา และบริการพ้ืนท่ีภายในสะอาด และมีจัดวาง
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สิ่งของอยางเปนระเบียบ มีระบบ WiFiครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในอาคาร ผูรับบริการสามารถ

นําเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สวนตัวมาใชไดอยางสะดวกสบาย 

2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีทันสมัย สนองความตองการของ

ผูรับบริการไดเปนอยางดี นับตั้งแตเดินเขามาภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง

ฯ จะ มีระบบประตูอัตโนมัติ โดยสแกนบารโคดเพ่ือแสดงตัวตนของผูใช สําหรับผูรับบริการท่ี

เปนสมาชิก สวนผูรับบริการท่ีไมไดเปนสมาชิกสามารถซ้ือคูปองการเขาใชผานระบบจําหนาย

คูปองอัตโนมัติ และมีเจาหนาท่ีไดรับการฝกเปนอยางดีประจําท่ีประตูทางเขาออก คอยใหคํา 

แนะนํา และตรวจดูความถูกตองเรียบรอยของการยืมสื่อสารสนเทศเม่ือเดินออกจากสํานักฯ 

วาไดยืมสิ่งพิมพออกไปเรียบรอยแลวหรือยัง โดยยึดตามระเบียบการใชบริการของสํานักฯ 

เปนเกณฑ สําหรับการดําเนินการ ในการใหบริการมีระบบอัตโนมัติใช ครอบคลุมทุก 

Module สงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี บรรณารักษสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

รวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และการใหบริการผูใชในการยืมทรัพยากรสารสนเทศได

อยางถูกตองแมนยํา ตลอดสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็ว มี

บรรณารักษคอยให ความชวยเหลือ บริการสืบคนขอมูล ท่ีเคานเตอรบริการชวยการคนควา

ตลอดเวลาท่ีหองสมุด เปดทําการ มี Internet ซ่ึงมีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60 เครื่อง 

คอยอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการในการสืบคนขอมูล ซอฟแวรกับการใชงานของ

ผูรับบริการใหเปนไปตามระเบียบของสํานักฯ และผูรับบริการสามารถพิมพงานไดอยาง

งายดาย ซ่ึงกํากับโดยโปรแกรม Happy Print ในราคาท่ีถูก แผนละ 75 สตางค และ

ผูรับบริการสามารถเติมเงินเพ่ือสั่งพิมพงานไดดวยตนเอง สวนผูรับบริการท่ีอยูตามคณะ 

หนวยงานหรือท่ีบาน สามารถสืบคนผานระบบออนไลนผานเว็บไซตของสํานักฯ มีระบบ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส และสื่อออนไลน 

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาโดยผูรับบริการสามารถสืบคนไดตลอด 24 ชั่วโมง 

3) ดานบุคลากร มีการฝกอบรมใหมุงเนนผูรับบริการอยางสมํ่าเสมอ ฝายบริการสารสนเทศจะมี

การพูดคุยถึงปญหาในการใหบริการทุกวันศุกร กระตุนใหทีมงานมีจิตบริการ ในทางปฏิบัติ

บุคลากรสามารถปฏิบัติไดดี ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2554 ในหัวขอสิ่งท่ีทําไดดี บุคลากรมีจิตบริการ และมีความมุงม่ันในการพัฒนา

ตนเองและเรียนรูสิ่งใหม 
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4) ดานผลิตภัณฑ สํานักฯ มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบการกลั่นกรอง

การจัดหา และเปดใหผูรับบริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ เพ่ือสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในป 2554 ท่ีผาน

มา สํานักฯ ไดลงทุนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการใหบริการ เชน วารสารและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 35.55 ลานบาท 

5) ดานการใหการศึกษาผูใช สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศใหกับ

ผูรับบริการมีทักษะดานสารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนสื่อและสืบคน

ขอมูล สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ จํานวน 91 ครั้ง มีผูเขารวม 

1,808 คน สําหรับกิจกรรมท่ีจัดมีดังนี้ การปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม อบรม

การสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส อบรมการใชโปรแกรมEndNote/Zoteroโครงการให

ความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ท่ีลงเรียนวิชาสัมมนา 

จากกลไกดังกลาวขางตน จากสถิติของสํานักฯ พบวามีผูรับบริการเขามาใชบริการท่ีสํานักฯ และการ

เขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในป 2552-2554 ดังตาราง 3.1 ก (1)-2 

ตาราง 3.1 ก (1)-2สถิติจํานวนผูเขาใชหองสมุด 

ปพ.ศ. 2552 2553 2554 

จํานวนผูเขาใชหองสมุด (คน) 698,891 732,272 479,699 

การเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส(ครั้ง) 1,986,108 1,123,103 1,371,966 

สํานักฯ สื่อสารถึงผูรับบริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก 

a) ปายประกาศ โปสเตอร 

b) ขาวมหาวิทยาลัย 

c) คูมือการใชหองสมุด ฯลฯ 

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เว็บไซตหองสมุด ชานชาลาแหงการเรียนรู (share.psu.ac.th) 

3) สื่อโสตทัศน โดยใหความสําคัญของสื่อประเภทปายผา เสียงตามสายในหองสมุด และสถานี

วิทยุ มอ. 

4) สื่อสารโดยจัดทํากิจกรรมตางๆ โดยใหความสําคัญกับกิจกรรมตามลําดับ ดังนี้ 
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a) จัดกิจกรรมชวง มอ.วิชาการ 

b) การอบรมการสืบคนสารสนเทศ 

c) ปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

5) สื่อสารจากเจาหนาท่ีบริการโดยตรง เชน เคานเตอรยืม-คืน เคานเตอรใหบริการชวยการ

คนควา โดยเปนการสื่อสารสองทางท่ีผูใชไดรับความกระจางมาก 

การประชาสัมพันธขางตนท้ังหมด อยูในความรับผิดชอบของฝายบริการสารสนเทศ โดยจัด

ประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสารใหผูใชตลอดป 

สําหรับกลไกการสื่อสารถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันถึงแนวทางปฏิบัติ ไดแก 

Mail group ซ่ึงสามารถสงถึงผูปฏิบัติงานไดท่ัวถึงโดยเร็ว การประชุมทีมบริหารสํานักฯ เดือนละครั้ง 

ผูอํานวยการจะประชุมบุคลากรท้ังหมดเฉลี่ย 2 เดือนตอครั้ง นอกเหนือจากการแขวนแนวปฏิบัติตางๆ ไวใน 

Intranet ของสํานักฯ แลว บางเรื่องท่ีซับซอนจะจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน ซ่ึงม่ันใจไดวาผูปฏิบัติมีความเขาใจ

ตรงกันถึงนโยบายแนวปฏิบัติตอผูรับบริการของสํานักฯ 

สํานักฯ กําหนดกลไกท่ีสําคัญท่ีจะสนับสนุนลูกคาแตละกลุม มาใชผลิตภัณฑในรอบป 2554  สํานักฯ 

ไดจัดกิจกรรมใหมนอกเหนือจากป 2553 เพ่ิมหลายกิจกรรม  เชน การจัดบูธสัมพันธเคลื่อนท่ีไปตามคณะ

ตางๆจัด Focus Group สําหรับนักศึกษาระดับปริยญาตรี สําหรับกลุมบุคคลภายนอก จัดโครงการแขงขัน

ตอบคําถามเก่ียวกับพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชสวนผูรับบริการ

ประเภทนักศึกษา กิจกรรมท่ีสํานักฯ ดําเนินการอยูประจําทุกป ไดแก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การออกหนังสือ

สอบถามความตองการ การอบรบการสืบคนสารสนเทศไปตามคณะตางๆ และการประชาสัมพันธผานชองทาง

ท่ีหลากหลายเปนตน 

3.1ก(3)สํานักฯใชวิธีการท่ีหลากหลายในการกําหนดหรือสรางนวัตกรรม โดยยึดกรอบแนวคิด 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของสํานักฯ เปนแนวทางหลัก การติดตามความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของ

การใชเทคโนโลยี่สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ใชขอมูลสารสนเทศของกลุมลูกคาตางๆ ขอมูลผลประเมินตนเองของรายงานประจําปท่ีผานมาจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสานักฯ ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอเสนอแนะดวยการสอบถามจากกลุม

ผุรับบริการ การระดมความคิดจากบุคลากรของสํานักฯ ท้ังหมด เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนวัตกรรม 
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แนวทางในการสนับสนุนผูรับบริการใหทันตอทิศทางของธุรกิจ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธปงบประมาณ 

2554-2558 

ภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวคิดในระบบการจัดการเชิงกลยุทธ สํานักฯ ไดกําหนด

เปาประสงคในการดําเนินงาน 4 เปาประสงค ดังนี้ 

1) สํานักฯ มีศักยภาพในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถสนองตอบความตองการของ

นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

2) นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีทักษะดาน

สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

3) สํานักฯ มีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย ทันเวลา และสอดคลองกับ

หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา และสถานท่ี 

4) สํานักฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีบรรยากาศของการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา  

ในปงบประมาณ 2554 สํานักฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการตางๆซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เพ่ือใหทันตอทิศทางธุรกิจ และสนับสนุนใหผูรับบริการสารสนเทศทันตอทิศทางและความตองการ 

ข. การสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการ 

3.1ข(1)สํานักฯ ไดกําหนดคานิยมชององคกรไววา "ซ่ือสัตย พัฒนา สามัคคี เพ่ือเปาหมายองคกร"

เพ่ือนําไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ี“มุงเนนผูรับบริการ” มีการถายทอดแกบุคลากรท่ัวท้ังองคกรใหเห็นถึง

ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติ มีกิจกรรมสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมดังกลาวอยางตอเนื่องผานกระบวนการตางๆ

เชน ระบบการจัดการขอรองเรียน การพัฒนาผูใหบริการเชน โครงการประกวดขวัญใจผูรับบริการ โครงการจัด

ชั้นดีเดน ฯลฯ และนําผลการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจผลประเมินกิจกรรมตางๆของสํานักฯ มา

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีดีท่ีสุด และไดรับประสบการณท่ีดี 

สํานักฯ ไดกําหนดให การมุงเนนผูรับบริการและจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะหลัก(Core 

Competency)ของบุคลากรทุกคนท่ีจะตองไดรับการประเมิน มีระบบพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมสมรรถนะ

ดานเหลานี้ เชน จัดอบรมเรื่อง จิตบริการ การสื่อสารดวยหัวใจ โครงการประกวดขวัญใจผูรับบริการ
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ผูรับบริการ กิจกรรมท่ีใหบุคลากรมีสวนรวมในการสนทนาแลกเปลี่ยนปญหาตางๆในการปฏิบัติงานทุกวันศุกร

และมีการเนนย้ําปลูกเรื่องของวัฒนธรรมมุงเนนผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

3.1ข(2)สํานักฯ มีวิธีการสรางและจัดการความสัมพันธกับลูกคากลุมตางๆ โดยศึกษาความตองการ

ของลูกคากลุมตางๆ เชนการสํารวจเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาแตละกลุมดังท่ีกลาวไวแลวท่ี3.2ข(1)มี

การศึกษาสํารวจความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพการใหบริการของหองสมุด เชน ศึกษา

เฉพาะกรณีผูใชบริการท่ีเปนบุคคลภายนอก ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ (ป2544) ศึกษาพฤติกรรมการใช

หองสมุดคุณหญิงหลงฯ (ป 2548) วิจัยเรื่องปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ (ป 2551) วิจัยเรื่องการรับรูและความตองการขาวสาร ประชาสัมพันธหองสมุดของ

นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ศึกษาการใชฐานขอมูลดัชนีวารสาร

ภาษาไทยของผูใชบริการ สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ป 2553)มีการสํารวจ

ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการทุกป นําผลการศึกษาท่ีไดมาวางแผนในการใหบริการให

สอดคลองกับความตองการ เพ่ือสรางความสัมพันธกับคากลุมตางๆ จัดทําฐานขอมูลความสนใจเฉพาะกลุมเพ่ือ

จัดบริการตรงกับความตองการ  สําหรับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือผาน

ข้ันตอนการรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว หรือบุคลากรใหมมีชื่อในฐานขอมูลของกองการ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแลว ระบบจะถายโอนขอมูลเขาสูฐานขอมูลสมาชิกของสํานักฯ โดยอัตโนมัติ และ

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาใหมและบุคลากรใหม สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมใหการศึกษาแก

ผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการของสํานักฯ ทุกปเชน กิจกรรม Road Show การปฐมนิเทศ การอบรมการใช

ฐานขอมูล การอบรมการสืบคนขอมูลใหกับผูลงเรียนวิชาสัมมนา การอบรมการสืบคนเพ่ือทําวิจัยใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมเปดประตูสูผูใช ฯลฯ 

สํานักฯ ตอบสนองความตองการและทําใหเหนือกวาความคาดหวังในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิตของ

การเปนผูรับบริการโดยดําเนินงานบริการใหดีท่ีสุด ตามแผนงานท่ีวางไว มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตเริ่มเขามาศึกษาจนจบการการศึกษา และนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลวยังสามารถสมัครเปนสมาชิกของ

สํานักฯ ไดโดยสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบ และบุคลากรท่ีเกษียณจะไดรับสิทธิเปนสมาชิกประเภทเกษียณ

โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

จากความมุงม่ันในการมุงเนนผูรับบริการ สงผลใหผูรับบรกิารไมนอยมีความผูกพันกับองคกร หลาย

คนท่ีจบไปแลว และทํางานในจังหวัดสงขลา หรือละแวกใกลเคียง ยังคงแวะเวียนมาใชบริการของสํานักฯ 

อยางตอเนื่อง และนักศึกษาจํานวนไมนอยท่ีเลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ และกลับมาใชบริการของสํานักฯ ในท่ีสุด 
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3.1ข(3)สํานักฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องการสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนลูกคา บุคลากรทุกคนจะถูก

ประเมินสมรรถนะหลักดาน“มุงเนนผูรับบริการ” นําผลการสํารวจกรณีตางๆ มาปรับปรุง กําหนดเปนแผนใน

การสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนลูกคา และสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ท่ีสําคัญ

ผูบังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเปนแบบอยาง เพ่ือใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดในการมาใชบริการของ

สํานักฯ และไดพยายามสื่อสารใหบุคลากรในทุกโอกาส เชน การประชุมผูอํานวยการพบบุคลากรเฉลี่ย 2 

เดือน/ครั้ง Morning Talk, KM นําเรื่องตัวอยางขององคกรอ่ืนท่ีมุงเนนผูรับบริการมาพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความเห็นในเวทีตางๆ สอดแทรกในกิจกรรมตางๆ ของสํานักฯ ในเรื่องการมุงเนนผูรับบริการ เชน เปดประตูสู

ผูใช เปนกิจกรรมท่ีผูรับบริการ เขามามีสวนรวมทํากิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ใหความรูแกผูรับบริการของ

หองสมุด กิจกรรมยอดนักอาน มอบของขวัญใหผูรับบริการท่ียืมหนังสือมากเปนยอดนักอาน กิจกรรม Road 

Show ไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธหองสมุด เพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ของหองสมุดใหไดมากท่ีสุด จัดบริการทานขอมาเราจัดให เปนบริการท่ีเตรียมทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ผูรับบริการตองการลวงหนา แลวแจงใหผูรับบริการมารับไดโดยไมเสียเวลามาก บริการสั่งซ้ือหนังสือตาม

ตองการ เปนบริการสั่งซ้ือหนังสือสวนตัวใหกับผูรับบริการ โดยไมคิดคาใชจายในการดําเนินการ และ

ผูรับบริการจะไดรับสวนลด 10% ของราคาหนังสือ ระบบตรวจเช็ค URL (Web Link) เปนบริการท่ีชวยให

ผูรับบริการสามารถไดรับความสะดวกในเขาถึงบริการของเว็บไซต และกิจกรรมอ่ืนอีกมากท่ีแสดงใหเห็น

วัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ เม่ือบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการทํากิจกรรมขางตนไดรับการปลูกฝง

ใหมีวัฒนธรรมในการมุงเนนผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการมีความสัมพันธท่ีดีกับองคกรในท่ีสุด 

3.2เสียงของผูรับบริการ 

ก. การรับฟงผูรับบริการ 

3.2ก(1) สํานักฯ รับฟงความเห็นของผูรับบริการกลุมตาง ๆ จากหลากหลายชองทางดังรายละเอียด 

ในตาราง P 1-6 และ ตาราง P 1-7 ซ่ึงวิธีการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมตาง ๆ มีความคลายคลึงกัน การ

ติดตามความเห็นของผูรับบริการเรื่องคุณภาพของการใหบริการ นอกเหนือการรับฟงผานชองทางตาง ๆ ท่ี

กลาวขางตนแลว สํานักฯ ยังไดวางแผนศึกษาคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศในประเด็นตาง ๆ เชน ความ

สอดคลองกับหลักสูตร ความสอดคลองกับภารกิจดานการวิจัย และมีการสอบถามความตองการในการใช 

เพ่ือใหทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามาใหบริการมีคุณภาพทันกับความตองการของกลุมลูกคา 

 3.2 ก(2) สํานักฯ รับฟงเสียงจากผูรับบริการในอดีตโดยการสํารวจ เชน ศึกษาปญหาและสาเหตุของ

อาจารยท่ีไมใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ สําหรับผูรับบริการในอนาคต สํานักฯ รับฟงโดย

ออกไปพบปะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี เชน ผานโครงการ OpenLibrary@yourLibrary สวนการ

รับฟงเสียงจากผูรับบริการของคูแขงทําไดเพียงการรับฟงผานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ

คูแขง ขอมูลท่ีรวบรวมได สํานักฯ ใชประโยชนในการวางแผนในการปรับปรุงการใหบริการตอไป 
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 3.2ก(3) สํานักฯไดขัน้ตอนการดาํเนินงานดา้นขอ้ร้องเรยีนดงันี ้

1) รับขอรองเรียนผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน ตูรับฟงความคิดเห็น e-mail เว็บไซตหองสมุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนตน 

2) หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบดานการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ 

3) บันทึกขอรองเรียน เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบการแกไขขอรองเรียน 

4) วิเคราะหประเด็นปญหาและขอรองเรียน โดยจําแนกเปน 2 ประเภท คือ ขอรองเรียนท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมและไมสามารถแกไขได  และขอรองเรียนท่ีสามารถแกได  

5) การแกไขปญหาจะตองมีการสืบคนขอเท็จจริง เชิญผูเก่ียวของประชุม หากปญหาไหนเรงดวน

และตองแกไขทันที นําเสนอขอมูลผูอํานวยการ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

6) การจัดการขอรองเรียน มีระบบการสื่อสารกับผูรองเรียน ท้ังการแจงเจาตัวโดยตรง กรณีผู

รองเรียนระบุชื่อ ท่ีอยู หรือ e-mail address รวมท้ังการติดประกาศท่ีบอรดเสียงสะทอน

กลับจากผูรับบริการ เพ่ือใหผูรับบริการท่ัวไปทราบ 

7) มีการทบทวนขอปฏิบัติดานขอรองเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปปรับปรุงการใหบริการสํานักฯ 

มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมความพึงพอใจและความผูกพันกับผูรับบริการ โดยมีแผนปฏิบัติ

งานตลอดป  

 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ 

3.2ข(1)สํานักฯ มอบใหฝายบริการสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบในการประเมินระดับความพึงพอใจ 

(เทียบจากคา 5 ระดับ)ของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักฯ ปละ 1 ครั้ง การสํารวจความพึงพอใจ 

จัดทําโดยใชแบบสอบถาม ท้ังแจกถึงมือผูรับบริการโดยตรง และแขวงไวหนาเว็บสํานักเพ่ือใหตอบมาทาง

ออนไลน จะถามความพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก คือ 1.ดานทรัพยากรหองสมุด 2.ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ 3.ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.ดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก และ 5.ดานการประชาสัมพันธ  

โดยใชแบบสอบถามเหมือนกันในทุกกลุมประเภทผูใช แตจําแนกตามประเภทกลุมผูใช พรอมท้ังเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจระหวางกลุม ซ่ึงมีผลการวิเคราะหดังตาราง 3.2ข(1)-1ซ่ึงมี ผลการประเมินดังกลาวจะรายงาน

ตอผูบริหารและบุคลากร ของสํานักฯ และแจงใหผูท่ีเก่ียวของรับไปทําแผนพัฒนาเพ่ือใหไดความพึงพอใจท่ี

สูงข้ึน 

ตาราง 3.2ข(1)-1คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของลูกคากลุมตางๆ ตอการใหบริการของสํานักฯ  

จําแนกเปนรายขอ 
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ความพึงพอใจตอ

การใหบริการ 

น

ศ.

ปริญญา

ตรี 

นศ.

บัณฑิตศึกษา 

อ

าจารย 

บุค

ลากรสาย

สนับสนุน 

บุคคล

ภายนอก 

ร

วมทุก

กลุม 

1. ดานทรัพยากรหองสมุด

และการบริการ

สารสนเทศ 

2. ดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการบริการของ

หองสมุด 

3. ดานบุคลากรของ

หองสมุด 

4. ดานสถานท่ี/สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

5. ดานการสื่อสารกับ

ผูใชบริการ 

 

3.72 

 

 

4.05 

 

 

4.01 

 

4.07 

 

3.82 

3.51 

 

 

4.01 

 

 

3.93 

 

3.97 

 

3.70 

3.51 

 

 

4.22 

 

 

4.19 

 

4.05 

 

3.94 

3.69 

 

 

4.29 

 

 

4.18 

 

4.00 

 

3.87 

 

3.97 

 

 

4.60 

 

 

4.43 

 

4.42 

 

4.39 

3.87 

 

 

4.19 

 

 

4.24 

 

4.13 

 

4.05 

เฉล่ียทุกดาน และทุกกลุม 4

.09 

 

นอกจากนี้ สํานักฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

สารสนเทศ เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการอบรมการสืบคนสารสนเทศแกนักศึกษาท่ีลงเรียน

วิชาสัมมนา และโครงการอบรมการใชโปรแกรม EndNote หลังจากสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมตางๆ จะมีการ

สรุปผลการประเมินกิจ/โครงการ และนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการไป

ปรับปรุงงานในครั้งตอๆ ไป 

3.2ข(2)สํานักฯ เปรียบเทียบความความพึงพอใจของผูรับบริการกับคูเทียบ 2 แหง ทีอนุเคราะห

ขอมูลมาคือ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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แบบสอบถามไมเหมือนท่ีเดียว ซ่ึงมีประเมินระดับความพ่ึงพอใจในภาพรวมตามลําดับมากดังนี้ มข. 90.40% 

ม.อ. 81.4 ม.มหิดล 80.4 

3.2ข(3) สํานักฯ มีสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการ โดยนําแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับ

ใชใหผูรับบริการเสนอและประเด็นความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จะพิจารณา 5 ประเด็น

หลัก ดังตาราง 3.2 ข(1)-1 หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดเก็บบันทึกดวย Microsoft excel โดยหัวหนาฝาย

บริการสารสนเทศจะวิเคราะหประเด็นปญหา หากปญหานั้นเรงดวนและตองแกทันทีก็จะดําเนินกาทันที กรณี

ปญหาเก่ียวของกับการใหบริการจะหารือผูเก่ียวของกําหนดเปนแนวปฏิบัติสื่อสารใหทราบโดยท่ัวกัน พรอม

มอบหายใหผูเก่ียวของนําไปถือปฏิบัติ พรอมบันทึกปญหาท่ีเกิดข้ึนนํามาทบทวนทุกสัปดาห เพ่ือใหการ

ใหบริการเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา มีการปรับปรุงท้ัง 5 ดานท่ัวท้ังองคกร 
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4. การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร 

 ก. การวัดผลการดาํเนินการ 

4.1ก(1)สาํนกัฯใช้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมและวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เป็นแนวทางในการกําหนดตวัชีว้ดัผล

การดาํเนินงานสาํนกัฯ(KPIs) โดยทีมบริหารร่วมกบัคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในร่วมกนัคดัเลอืกและรวบรวม

ตวัชีว้ดัของสาํนกัฯ ซึง่ใช้ข้อมลูจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมากําหนดเป็นเกณฑ์ตวัชีว้ดั มีการถา่ยทอดตวัชีว้ดัสูบ่คุลากร

โดยการจดัประชมุบคุลากรทัง้องค์กร มีผู้ อํานวยการสาํนกัฯ เป็นประธานท่ีประชมุ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและรับทราบ

ข้อมลูย้อนกลบั หลงัจากนัน้มีการทบทวนตวัชีว้ดัในทีมงานบริหารอีกครัง้ก่อนนําไปจดัเก็บและเผยแพร่ในฐานข้อมลู

อินทราเน็ตเพ่ือให้บคุลากรใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจทําโครงการพฒันางานหรือพฒันานวตักรรมหรือจดัทํา

แผนปฏิบตัิการระยะสัน้ประจําปี 

ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของสาํนกัฯ ได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของฝ่ายตา่ง ๆ (หมวด 6) ซึง่แต่

ละฝ่ายจะมตีวัชีว้ดัระดบักลุม่กิจกรรมท่ีสนบัสนนุตวัชีว้ดัของสาํนกัฯข้อมลูและสารสนเทศท่ีใช้สนบัสนนุตวัชีว้ดัทัง้ 2 สว่น 

ได้จากการรวบรวมผลการปฏิบตังิานประจําวนัผลการดําเนินงานโดยรวมขององค์กร เช่น ข้อมลูความพงึพอใจ ความไมพ่งึ

พอใจความต้องการและข้อร้องเรียนของผู้ รับบริการ การสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ รวมทัง้ผลจากการ

ดําเนินงานในโครงการตา่ง ๆ ตลอดปี 

การติดตามผลการดาํเนินงานประจําวนั รับผิดชอบโดยหวัหน้าฝ่ายฯ การติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดั

ของสาํนกัฯ ติดตามโดยทีมบริหารมีการทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัเป็นรายเดือน 2-3 เดือน 6 เดือน 

หรือหนึง่ปี บรรจเุป็นวาระการประชมุทีมบริหารและคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคณุภาพภายใน เพ่ือให้มีผลการ

ปฏิบตัิงานเป็นไปในทิศทางเดยีวกนัและสอดคล้องวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์(หมวด 2)  

4.1ก(2)การกําหนดคูแ่ขง่เชิงเปรียบเทียบ สาํนกัฯ พิจารณาจากห้องสมดุท่ีมีสภาพแวดล้อมและลกัษณะงานท่ี

ใกล้เคยีงกนั หรือห้องสมดุท่ีมีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ สาํหรับแนวทางการเปรียบเทียบข้อมลู สาํนกัฯ เลอืกข้อมลูผล
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การปฏิบตัิงานประจําวนัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตวัชีว้ดัหลกัขององค์กรและมุง่เน้นผู้ รับบริการตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

การซึง่แยกเป็น 2 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 การปฏิบตัิงานประจําของฝ่ายตา่ง ๆ โดยใช้ข้อมลูสถิติการปฏิบตังิานประจําวนัของบคุลากรในแตล่ะ

ทีมงาน ข้อมลูสถิติปฏิบตังิานกบัระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ALISTของสาํนกัฯ เปรียบเทียบกบัข้อมลูห้องสมดุของสาํนกัวิทย

บริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการให้บริการห้องสมดุ และด้านงบประมาณตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2551-ปัจจบุนั 

สว่นท่ี 2 การจดัหาและการใช้วารสาร/ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ใช้งบประมาณสว่นใหญ่ของสาํนกัฯจดั

เทียบเคยีงระดบั (Benchmarking) กบัสาํนกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และหอสมดุและคลงัความรู้

มหาวิทยาลยัมหิดลเพ่ือพิจารณาความคุ้มคา่และสง่เสริมการใช้ตามนวตักรรมบริการท่ีมีอยูแ่ละท่ีจดัทําขึน้มาใหม ่

นอกจากนีพ้ฒันางานบริการและงานประจําสูค่วามเป็นเลศิ หวัหน้าฝ่ายฯ ติดตามจํานวนกิจกรรมท่ีสาํเร็จ 

จํานวนนวตักรรมและพิจารณาจํานวนรางวลัใช้ข้อมลูเทียบเคียงของห้องสมดุมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวปฏิบตัิเป็นเลศิ เช่น

ห้องสมดุในเครือขา่ย ThaiLISและ PULINETและมาตรฐานห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเปรียบเทียบกบัข้อมลูผลลพัธ์/ผล

การดาํเนินงานของสาํนกัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทกุ 1-3 เดือน (ตาราง 4.1ข -1) 

4.1ก(3)สาํนกัฯ มีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้ รับบริการหลายช่องทาง เช่น 

โทรศพัท์ อีเมล์ Facebook และกระดานถาม-ตอบมีบรรณารักษ์ตอบคาํถามรับผิดชอบช่องทางการสือ่สารเหลา่นีแ้ละ

รายงานข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้ รับบริการตอ่หวัหน้าฝ่ายทกุสปัดาห์นําเข้าทบทวนในท่ีประชมุทีม

บริหารทกุเดือนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยเฉพาะด้านการจดับริการให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้ากลุม่ตา่ง ๆและกําหนดเป็นนโยบายในระดบัองค์กรแจ้งหรือประกาศให้บคุลากรรับทราบและนําไป

ปฏิบตัิทางเมล์กรุ๊ปสาํนกัฯจดัเก็บนโยบายไว้ในฐานข้อมลูให้บคุลากรใช้ประกอบการวเิคราะห์ปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป 

สาํนกัฯ มวีิธีการท่ีทําให้มัน่ใจวา่ระบบการวดัผลการดาํเนินการคลอ่งตวั สามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงท่ี

จะเกิดขึน้อยา่งไมค่าดคิด โดยจดัทําระบบการวดัผลตดิตามประเมินผลการทํางานให้ทนัตอ่ความต้องการโดยกําหนด

ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน(ตาราง 2.2-1)มีการสือ่สารสร้างความเข้าใจตวัชีว้ดัและติดตามจํานวนการบรรลเุป้าหมายทัง้ในท่ี

ประชมุและเมล์กรุ๊ปสาํนกัฯเพ่ิมประสทิธิภาพการวดัผลและติดตามแผนปฏิบตัิงานในระยะสัน้ในท่ีประชมุกลุม่กิจกรรม

ของฝ่ายตา่ง ๆ ชมุชนนกัปฏิบตัิการบริหารความเสีย่งการเฝ้าระวงัตดิตามผลการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ฐานข้อมลู เคร่ืองแมข่า่ยและเน็ตเวิร์คเป็นต้น 

ข. การวิเคราะห์ และการทบทวนผลการดาํเนินการ 
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4.1ของค์กรมีวิธีการวเิคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินการท่ีครอบคลมุทัง้สาํนกัฯ อยา่งเป็นระบบในด้านบริการ

สารสนเทศท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ สนบัสนนุมหาวิทยาลยัให้เป็น

มหาวิทยาลยัท่ีมุง่เน้นการวิจยั บริหารองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ/ประสทิธิผล และบริการวิชาการสูช่มุชน เพ่ือให้มัน่ใจวา่

ผลสรุปนัน้สามารถประเมินผลความสาํเร็จขององค์กร ทีมบริหารได้กําหนดให้แตล่ะฝ่ายฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัและ

ทีมงานกิจกรรมชดุตา่ง ๆ ร่วมกนัทบทวนผลการดําเนินงานตามรอบเวลาซึง่ใช้เป็นข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือนํามาวางแผน

และปรับปรุงหรือสร้างนวตักรรมในปีตอ่ไป ดงันี ้

ตาราง4.1ข -1การทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร 

ตัวช้ีวัดท่ีวิเคราะห รอบเวลา 
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห

และทบทวน 
ผลการดาํเนินงานที่ได้รับ 

1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑ 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ

สอดคลองกับการเรียน

การสอน(รอยละ) 

1.2 ฐานขอมูลและวารสาร

สอดคลองกับการวิจัย

(รอยละ) 
 

ทกุปี 

 

- ขอมูลการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ ท้ังสิ่งพิมพและ

อิเล็กทรอนิกส 

- รายชื่อวารสารฐานขอมูลท่ี

บอกรับ 

- ขอมูลสาขาวิจัยท่ีมหา

วิทยากําหนด 

- สถิติการใชวารสาร

ฐานขอมูล 

- รายงานงบประมาณการ

บอกรับวารสารฐานขอมูล 

- แผนการปรับปรุงและ

พัฒนาคอลเลคชัน

หองสมุด ตามความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

- บริการ/ผลิตภัณฑใหม 

 

2 ผลลัพธดานการมุงเนน

ผูรับบริการ 

2.1 จํานวนบริการใหมท่ี

ตอบสนองความตองการ

อยางมีนวัตกรรม 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ(รอยละ) 

2.3 จํานวนกิจกรรมท่ีสราง

ความสัมพันธและความ

ผูกพันกับผูรับบริการ 

ทกุสปัดาห์ 

 

3-6เดือน 

 

 

ทกุปี 

 

- ขอมูลบริการใหมท่ี

ตอบสนองความตองการ

อยางมีนวัตกรรม 

- ขอมูลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

- ขอมูลกิจกรรมท่ีสราง

ความสัมพันธและความ

ผูกพันกับผูรับบริการ 

- ขอมูลของขอรองเรียนท่ี

ไดรับการแกไข 

- แผนการปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีสอดคลอง

กับความตองการของ

ผูรับบริการ 

- นวัตกรรมใหม 

- กิจกรรมRoad Show 

- ยอดนักอาน 
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ตัวช้ีวัดท่ีวิเคราะห รอบเวลา 
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห

และทบทวน 
ผลการดาํเนินงานที่ได้รับ 

2.4 รอยละของขอรองเรียนท่ี

ไดรับการแกไข 

 

6เดือน 

 

 

ทกุเดือน 

 

 

3 ผลลัพธดานการเงินและ

ตลาด 

3.1 คาใชจายตอหนวยของ

การใช(cost per use)

ฐานขอมูล 

3.2 จํานวนกิจกรรมท่ีเปน

การตลาดเชิงรุก 

ทกุเดือน 

 

3-6 เดือน 

 

 

6 เดือน 

 

- ขอมูลแผน/รายงานการใช

เงิน 

- ขอมูลคาใชจายตอหนวย

ของการใชวารสาร/

ฐานขอมูล (cost per use) 

 

 

- ไดสารสนเทศเพ่ือใช

ปรับปรุงกระบวนการ

จัดสรรงบประมาณ 

- โปรแกรมบริหาร

ระบบการเงิน 

 

4 ผลลัพธดานการมุงเนน

บุคลากร 

4.1 จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิม

คุณคาและความผูกพัน

ของบุคลากร 

4.2 รอยละของความพึง

พอใจและความผูกพันตอ

องคกร 

ทกุเดือน 

 

ทกุปี 

 

 

ทกุปี 

- ขอมูลกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา

และความผูกพันของ

บุคลากร 

- ขอมูลความพึงพอใจและ

ความผูกพันตอองคกร 

- แผนการฝกอบรม

ประจําป 

- แผนการจัดการ

ความรู 

- แผนกิจกรรม 5ส 

- แผนกิจกรรมสัมพันธ 

5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

5.1 จํานวนกระบวนการ

ทํางานท่ีสําคัญท่ีมีการ

 

 

ทกุเดือน 

กระบวนการทํางานท่ีสาํคญัท่ีมี

การจดัทําข้อกําหนด 

- บริหาร 

- ไดสารสนเทศเพ่ือใช

ในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให

สอดคลองกับความ
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ตัวช้ีวัดท่ีวิเคราะห รอบเวลา 
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห

และทบทวน 
ผลการดาํเนินงานที่ได้รับ 

จัดทําขอกําหนด 

5.2 จํานวนความผิดพลาด

ของการใหบริการยืม-คืน 

 

 

ทกุสปัดาห์ 

 

- สนับสนุนบริหาร 

- การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

- การบริการสารสนเทศ 

ตองการของ

ผูใชบริการ 
 

6 ผลลัพธดานการนําองคกร 

6.1 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายของตัวบงชี้ของ

ผลลัพธท้ัง 6 ดาน 

6.2 จํานวนกิจกรรมท่ีแสดง

ถึงความรับผิดชอบตอ

สังคม 

1 ปี 

 

 

 

1 ปี 

- ขอมูลตัวบงชี้ของผลลัพธ

ท้ัง 6 ดาน  

 

 

- ขอมูลกิจกรรมท่ีบริการ

วิชาการแกสังคม 

- ไดสารสนเทศเพ่ือใช

ในการปรับแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูใชบริการคูความ

รวมมือ ผูสงมอบ และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ค การปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

4.1คสาํนกัฯ ทบทวนและจดัลาํดบัความสาํคญัของการปรับปรุงผลการดําเนินงาน นวตักรรมรวมทัง้แผนปฏิบตัิ

การอยา่งสมํา่เสมอ ผา่นท่ีประชมุทีมบริหาร ท่ีประชมุฝ่ายฯ และกลุม่กิจกรรมการจดัการความรู้ ( KM) กิจกรรม 5ส และ

กิจกรรมสมัพนัธ์โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานท่ีให้ผลลพัธ์สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการหลกัดีขึน้ ได้แก่ ด้านการบริการ

ห้องสมดุ มีการสร้างนวตักรรมการบริการท่ีเพ่ิมความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าถงึสารสนเทศด้านการปฏิบตังิาน

ประจําวนัมีการติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนตวัชีว้ดัอยูเ่ป็นประจําเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร ความพร้อมด้าน

อาคารสถานท่ี การเงินงบประมาณ การคลงัและพสัด ุ  มีการใช้นําผลมาปรับปรุงลดเวลาและขัน้ตอนการทํางานท่ีซํา้ซ้อน

เกินความจําเป็นพร้อมทัง้มุง่สง่เสริมการปฏิบตัิท่ียัง่ยืนด้วยการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ในชมุชนนกัปฏิบตัิ CoPจํานวน 8 

กลุม่ (4.2ก(3))หรือการแลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและสง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ในระดบัองค์กร 

ทกุปีสาํนกัฯ จะนําเอาสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัผลการดําเนินงานขององค์กรท่ีสาํคญัทัง้ด้านการ

บริการ การเงินและการจดัการทรัพยากร ท่ีได้จากการเทียบเคยีงกบัห้องสมดุมหาวิทยาลยัคูเ่ทียบมาระบจุดุออ่นจดุแข็ง
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ของสาํนกัฯ และใช้เป็นข้อมลูนําเข้าในกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์และวางแผนปฏิบตัิการระยะสัน้ประจําปีในปีถดัไป 

โดยกําหนดให้มกีารทําแผนปฏิบตัิการท่ีร่วมกนัทําทัง้องค์กรนอกสถานท่ีปีละ 1 ครัง้ ในปีการศกึษา 2554 มีแผนปฏิบตัิ

การระยะสัน้เพ่ือพฒันาสาํนกัฯ ท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงกบังานปฏิบตัิงานประจําและให้การบริการห้องสมดุท่ีสะดวก 

รวดเร็วและตรงกบัความต้องการของผู้ รับบริการและผู้สง่มอบมากยิ่งขึน้ ในปีการศกึษา 2555 กําหนดให้มีโครงการและ

แผนปฏิบตัิการท่ีรวม 6 ด้าน  เช่น วิเคราะห์ความสอดคล้องของตํารากบัหลกัสตูรวิเคราะห์ความสอดคล้องของวารสาร/

ฐานข้อมลูกบัสาขาการวิจยั โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสาํนกัฯ ให้เป็นช่องทางการเข้าถึงการบริการอยา่งยัง่ยืนแผนและ

คูม่ือการปฏิบตัิงานของระบบดแูลอปุกรณ์ไอที แผนป้องกนัความปลอดภยัของสาํนกัฯผงัและข้อกําหนดของกระบวนการ 

Cataloging กําหนดติดตามผลการดาํเนินงานในทีมบริหาร ทกุ 3 เดือน 

สาํนกัฯ ร่วมกบัทีมงาน ALIST จากศนูย์คอมพิวเตอร์ จดัให้มกีารประชมุประมาณ 2 เดือน/ครัง้ซึง่ประกอบด้วย

บรรณารักษ์ พนกังานห้องสมดุ จากฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ผู้ดแูลห้องสมดุจากห้องสมดุคณะและสถาบนั

ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้ข้อมลูย้อนกลบัและความต้องการใหม ่ ๆ ของผู้ รับบริการสาํหรับพฒันาโปรแกรมระบบ

ห้องสมดุอตัโนมตัิ ALISTให้มีความทนัสมยั ใช้ง่าย และนวตักรรมใหม ่ ๆเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัทีมงาน ALISTในการ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานและยกระดบัคณุภาพบริการ เพ่ือการแขง่ขนัในอนาคต 

 

4.2การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

4.2ก(1) สาํนกัฯ กําหนดผู้ รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมลู สารสนเทศสาํหรับการให้บริการและข้อมลูในการ

ปฏิบตัิงานท่ีมกีารจดัการอยา่งมรีะบบ โดยเน้นความแมน่ยํา ถกูต้อง นา่เช่ือถือ ทนักาล ปลอดภยัและเป็นความลบั    เชน่  

มีระบบตรวจสอบความถกูต้องของเส้นทางเว็บไซต์ตา่งๆ แบบอตัโนมตัิและแบบแจ้งมาจากผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบ

ดําเนินการแก้ไขทนัที  หรือในสว่นข้อมลูการให้บริการยืม-คืนหนงัสอืนัน้  ผู้ปฏิบตัิงานจะบนัทกึสถิติข้อผิดพลาด และทกุ

เช้าวนัศกุร์  หวัหน้าฝ่ายบริการจะนําข้อมลูท่ีบนัทกึ หารือในรายการ Morning Talk เพ่ือพิจารณาแก้ไข  แล้วสรุปแจ้ง

เวียนแนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน    เป็นต้น สาํหรับการควบคมุความปลอดภยัทัง้ในด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และ

ฐานข้อมลูนัน้    จะกําหนดสทิธ์ิในการเข้าถึงและการใช้ นอกจากนีย้งัมกีารสาํรองข้อมลูด้วยตนเองลงบนฮาร์ดดิสก์ให้

ทนัสมยัทกุเดือนและใช้งานควบคูก่บัระบบคูข่นานท่ีบนัทกึข้อมลูจํานวน 2 ชดุทกุครัง้ท่ีมีการจดัเก็บสว่นข้อมลูท่ีไมม่ีการ

เคลือ่นไหวจะเก็บสาํรองไว้ในฮาร์ดดิสก์จํานวน 1 ชดุแล้วนํามาเก็บไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม 

4.2ก(2)ผู้ อํานวยการสาํนกัฯ กําหนดให้ตอนเช้าของทกุวนั ผู้ รับผิดชอบจะต้องดแูลข้อมลูและสารสนเทศท่ีจําเป็น

ให้พร้อมใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบตัิงาน   ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ด้วย PSU passport ผา่นระบบเครือขา่ยทกุ
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ท่ี ทกุเวลา     โดยข้อมลูและสารสนเทศท่ีจําเป็นซึง่อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นใหญ่ จะจดัเก็บในเคร่ืองแมข่า่ย   และ

จะทําสาํเนาเป็นสองชดุทกุครัง้ท่ีมีการจดัเก็บ เมื่อข้อมลูใดชํารุด ข้อมลูสาํรองจะทําหน้าท่ีโดยอตัโนมตัิ พร้อมทัง้สง่

ข้อความเตือนผู้ดแูลระบบ     มีการตัง้เวลาทําสาํเนาข้อมลูไปยงัอีกสถานท่ีหนึง่เพ่ือป้องกนัข้อมลูปัจจบุนัศนูย์หาย  รวมทัง้

มีการตรวจสอบอายกุารใช้งานของอปุกรณ์และปรับเปลีย่นตามวงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจาก

ความเสือ่มสภาพของอปุกรณ์ มีระบบสาํรองไฟฟ้าให้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยสามารถให้บริการอยา่ง

ตอ่เน่ืองและปิดระบบเมื่อหมดพลงังาน 

4.2ก(3)การจดัการความรู้ (Knowledge Management (KM)) สาํนกัฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบชดัเจน มกีารทําแผนการจดัการความรู้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือพฒันากระบวนการทํางานท่ีมุง่เน้นลกูค้าเป็น

สาํคญัในเวทีชมุชนนกัปฏิบตัิ (CoP) โดยมีการนําประสบการณ์การทํางานท่ีสาํเร็จมาแลกเปลีย่นเรียนรู้และค้นหา Good 

Practices ในองค์กร กลุม่ CoPท่ีมีการดาํเนินงานอยูข่ณะนีไ้ด้แก่ กลุม่การคลงัและพสัด ุ กลุม่เกง่จดัชัน้ กลุม่การยืม-คืน 

กลุม่บริการตอบคําถาม กลุม่หวัเร่ือง กลุม่ไอที กลุม่ CoPCAT&ALIST และกลุม่จดัหาทรัพยากร พร้อมทัง้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานท่ีบอร์ด (KM) ทกุเดือนและเปิดเวทีสนทนาT-Talk-CoPทกุ 2 เดือน นอกจากนีม้กีาร

แลกเปลีย่นเรียนรู้ผา่น Blog KM สาํนกัฯ บน Facebook เพ่ือให้มีความรวดเร็วและแบง่ปันข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยัด้าน

ห้องสมดุหรือสาระนา่รู้ตา่ง ๆ หรือแม้แตเ่ร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีบคุลากรสนใจและสง่ผลกระทบตอ่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

กนัในองค์กรสว่นกลุม่ Morning Talk ท่ีดําเนินการตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ 3 ปี ซึง่เปิดเวทีสนทนากนัทกุเช้าวนัจนัทร์ เพ่ือ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ทนัเวลากบัการให้บริการกบัผู้ใช้โดยตรง การทํา After Action Review (AAR)“เลา่สูก่นัฟังทกุครัง้ท่ี

ไปดงูาน ประชมุวชิาการ หรือฝึกอบรม”ตามนโยบายผู้ อํานวยการสาํนกัฯ ท่ีกําหนดให้บคุลากรสรุปสาระความรู้หลงัการไป

ร่วมประชมุหรือสมัมนาเพ่ือถา่ยทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้ ผา่นระบบอีเมล์และ share.psu.ac.th สาํนกัฯ ได้สง่เสริมให้มี

การจดัเก็บสารสนเทศผลการดาํเนินกิจกรรม (KM) และการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีอยูใ่นอินทราเน็ตขององค์กรได้

ตลอดเวลา ในเดือนสงิหาคม 2555 มีแผนจดักิจกรรมวนั KM’s Day และมอบรางวลัผลงานเชิงพฒันาหรือสร้างวตักรรม

ใหมใ่นกลุม่ CoPเพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากร และนําผลการเดินงานไปประกอบการวางแผนกลยทุธ์ในปี

ตอ่ไป 

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2ข(1)สาํนกัฯ ได้กําหนดผู้ รับผิดชอบดแูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ภายในสาํนกัฯ   มีการติดตาม ทบทวน

และปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มัน่ใจในระบบท่ีเก่ียวข้องวา่มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้งานงา่ย ดงั

แสดงในตาราง 4.2-1 
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ตาราง 4.2-1วิธีการทําให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้งานงา่ย 

วิธีการทาํให้เชื่อถอืได้ วิธีการทาํให้ปลอดภยั 
วิธีการทาํให้ใช้ 

งานง่าย 

บุคลากร 

ที่รับผิดชอบ 

ฮาร์ดแวร์ 

1) มีการตรวจสอบดูแล

และบํารุงรักษา

อุปกรณคอมพิวเตอร

อยางสมํ่าเสมอ 

2) มีคอมพิวเตอรสํารอง

ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร

ท่ีใชงานเกิดขัดของ 

3) มีการเปลี่ยน

คอมพิวเตอรตามอายุ

การใชงานผานระบบ

การเชาของสํานักฯ 

ทุก 3 ป 

1) มีเครื่องสํารองไฟและมี

ระบบสํารองขอมูล 

2) มี Password ในการ

เขาใชเครื่อง 

3) ทําการตรวจสอบดูแล

รักษาเครื่องมือเปน

ประจํากอนเปดเทอม 

และมีแบบบันทึกปญหา

ในแตละหองท่ีมี

เครื่องมือหรืออุปกรณ 

4) มีระบบปองกันผูไมหวัง

ดีกับระบบขอมูล  

5) จํากัด IP address ใน

การเขาระบบเครือขาย 

1) พิมพปายวิธีใช

งาน ณ จุดท่ีมี

เครื่องมือติดตั้งอยู 

2) มีเจาหนาท่ีคอยให

คําแนะนําในการ

ใชงาน 

ทีมงานไอที 
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วิธีการทาํให้เชื่อถอืได้ วิธีการทาํให้ปลอดภยั 
วิธีการทาํให้ใช้ 

งานง่าย 

บุคลากร 

ที่รับผิดชอบ 

ซอฟต์แวร์ 

1) ใช Software มี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง 

2) ใช Software open 

source เพ่ือ

ใหบริการกับผูใช  

3) พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลและ

โปรแกรมการ

ประยุกตใชงานเพ่ือ

จัดเก็บและสะดวก

ตองานประจําทุก6 

เดือน 

4) รวมมือกับศูนย

คอมพิวเตอรในการ

พัฒนาโปรแกรม

หองสมุดอัตโนมัติ 

1) Update software ให

เปน version ปจจุบัน 

เพ่ือลดปญหา

ขอผิดพลาดของ

โปรแกรม 

2) ระบบการเขารหัสดวย

โปรแกรม PSU Ticker, 

pGina 

3) มีโปรแกรมปองกัน 

ไวรัสคอมพิวเตอรและ

ระบบปองกันภัย

คุกคามทางอินเตอรเน็ต 

(Firewall) 

4) ประสานงานกับ

เจาหนาท่ีศูนย

คอมพิวเตอรอยาง

สมํ่าเสมอในการดูแล

ระบบเครือขายและการ

ปองกันความปลอดภัย 

1) ออกแบบ Website 

ใหมีลักษณะงายตอ

การใชงาน  

2) มีระบบตรวจสอบ

ความถูกตองของ

เสนทางเว็บไซต

ตางๆ แบบอัตโนมัติ

และแบบแจงมาจาก

ผูใชบริการ 

3) มีการจัดทําคูมือการ

ใชงานระบบตางๆ 

ซ่ึงสามารถดาวน

โหลดผาน Website 

ของสํานักฯ ได เชน 

การยืมระหวาง

หองสมุด 

ทีมงานไอที 

 

สาํหรับระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ALIST นัน้ ศนูย์คอมพิวเตอร์ มีกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็นมาตรฐาน มี

ขัน้ตอนท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัทําผลติภณัฑ์ ของระบบ ISO9001:2008  โดยระบคุวบคมุถึงขัน้ตอนทกุ

ขัน้ตอนในการทํางาน เช่น 

การรับความต้องการ  จะรับความต้องการจากกรรมการระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ ซึง่ สกอ แตง่ตัง้จาก

บรรณารักษ์ผู้ทรงคณุวฒุิทัว่ประเทศท่ีมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของบรรณารักษ์และประสบการณ์ใช้งานระบบห้องสมดุชัน้
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นําจากตา่งประเทศ  นอกจากนัน้ยงัรับความต้องการจากผู้ใช้ระบบผา่นการสมัมนา User group ซึง่จดัขึน้ทกุปี สว่นนีจ้ะ

มีความต้องการปรับปรุงการใช้งานและเง่ือนไขเพ่ิมเตมิให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้งา่ยตรงตามต้องการ 

การพัฒนาระบบมีทีมพฒันาท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาระบบ ดแูลโดยศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั ซึง่มี

กระบวนการในการจดัการบคุลากรท่ีดี มีกระบวนการถา่ยทอดความรู้และพฒันาระบบสารสนเทศเกือบทัง้หมดของ

มหาวิทยาลยัมาเป็นเวลานาน 

กระบวนการตรวจสอบระบบ  จะมีขัน้ตอนการตรวจสอบระบบ  คือ Unit test ซึง่ผู้พฒันาสว่นตา่งๆ จะ

ทดสอบระบบสว่นท่ีตนพฒันาก่อนท่ีจะสง่ให้ทีม Support เพ่ือทํา Acceptance test การใช้งานอีกครัง้ในมมุมองของ

ระบบและผู้ใช้งาน จากนัน้สง่ข้อมลูกลบัให้ทีมพฒันาปรับปรุงตอ่ไป 

กระบวนการส่งมอบระบบ  จะมีข้อผกูพนักบั สกอ.ตามเง่ือนไขวา่ จะต้องพฒันาและสง่มอบตามข้อกําหนด

ความต้องการตา่งๆ ตามเวลาท่ีกําหนดโดยแผนการปฏิบตัิงาน 

มีการวางแผนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ปี การตรวจรับจะมีการทดสอบตามข้อกําหนดท่ีกรรมการกําหนดขึน้เป็นข้อๆ 

มีเอกสารกํากบั ทัง้ในทางเทคนิคและคูม่ือการใช้งานระบบ มีบริการหลงัการติดตัง้ คือ มีทีม Support ท่ีคอยรับความ

ต้องการ รับทราบปัญหาและแก้ไข โดยกําหนดตวัชีว้ดัในการตอบกลบัผู้ใช้บริการภายใน 2 วนั ข้อคําร้องเรียนหรือความ

ต้องการท่ีแจ้งมาทางทีม Support จะถกูบนัทกึเข้าระบบรับคาํร้องเรียนและมกีระบวนการตดิตามท่ีชดัเจนเพ่ือให้ปิดหรือ

แก้ปัญหานัน้ๆได้ครบถ้วน 

กระบวนเฝ้าระวังและการตรวจสอบ ทกุกระบวนการท่ีให้บริการท่ีศนูย์คอมพิวเตอร์ จะถกูตรวจสอบด้วย

ระบบการควบคมุคณุภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยมีแผนการตรวจประเมนิชดัเจน พร้อมสง่ข้อมลู

ย้อนกลบัเมื่อพบปัญหาการให้บริการเพ่ือให้ทีมบริหารศนูย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการตอ่ไป 

4.2ข(2)สาํนกัฯ มีระบบการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือป้องกนัข้อมลูสญูหาย มีการสาํรองข้อมลูไปยงัศนูย์คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองแมข่า่ยของสาํนกัฯ โดยจะมกีารตรวจสอบระบบทกุ 2 เดือน ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าภายในสาํนกัฯ ขดัข้อง ระบบ

สารสนเทศจะสามารถทํางานได้ตอ่เน่ืองด้วยเคร่ืองสาํรองไฟฟ้าเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาทีสาํหรับระบบห้องสมดุ

อตัโนมตัิ ALIST นัน้ ศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั มีทีมบริการ Server และผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนในการ Back up 

ข้อมลู  รวมทัง้มีการเฝ้าระวงัการให้บริการของระบบเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว ในกรณีฉกุเฉิน 

ศนูย์คอมพิวเตอร์มีแผนฉกุเฉินในการเฝ้าระวงัดแูลบริการตา่งๆ โดยมีระบบการ Back up ข้อมลูไว้ 3 ฉบบั คือ ท่ีคณะ

เภสชัศาสตร์ ทนัต-แพทยศาสตร์ และท่ีวิทยาเขตตรัง และมีแผนฉกุเฉินกรณีเพลงิไหม้ เคร่ืองปรับอากาศเสยี ไฟฟ้าขดัข้อง

UPS ใช้งานไมไ่ด้ ซึง่คอ่นข้างครอบคลมุและทําให้ลกูค้ามัน่ใจได้ 
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4.2ข(3)สาํนกัฯ มีแผนบริหารความเสีย่ง มีผู้ดแูลระบบและมกีารตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือ

ความพร้อมในการใช้งาน มีการUpgrade คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งานอยา่งสมํ่าเสมอและทีมบริหารจะ

เป็นฝ่ายวเิคราะห์/พิจารณาทบทวนและตดัสนิใจในการท่ีจะทําให้มีกลไกท่ีสามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง/

พฒันาการท่ีรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ข้อมลูจากการศกึษาดงูาน ข้อมลูจาก

บริษัท/สาํนกัพิมพ์ตา่งๆ หรือการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะเป็นข้อมลูในการ

ตดัสนิใจอนัจะนําความสาํเร็จในการดาํเนินงานมาสูส่าํนกัฯ 
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5. การมุงเนนบุคลากร 

5.1 ความผูกพันของบุคลากร 

ก. การเพ่ิมคุณคาแกบุคลากร 

5.1ก(1)สํานักฯไดกําหนดปจจัยท่ีมีตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยเฉพาะการ

สรางความเขาใจใหบุคลากรสํานึกและตระหนักในภาระกิจการหลักในการใหบริการของสํานักฯ เพ่ือสราง

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ และมีการมอบหมายและกระจายงาน สรางความมีสวนรวมใหบุคลากร

ทุกคน ในฐานะเปนเจาภาพรวมรับผิดชอบงานทุกฝายและทุกกิจกรรม ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตองาน  

สํานักฯ มีการดําเนินการสํารวจความตองการของบุคลากร โดยใชแบบสอบถามแจกใหบุคลากรตอบ 

จึงดําเนินการสํารวจ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2554  ท่ีตองการประเมินในประเด็นท่ีเก่ียวกับความตองการ

ของบุคลากรในดานตาง ๆ เชน  

I. การฝกอบรมเพ่ือนํามาพัฒนางาน ประกอบดวย 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตรฝกอบรมโดยสํานักฯ เปนผูจัด 

2) หลักสูตรท่ีบุคลากรตองการฝกอบรม โดยสอดคลองกับภาระงานประจํา หรือเปนสวนหนึ่งของ

ภารกิจของสํานักฯ โดยหนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

II. ความตองการดานสวัสดิการ  

III. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

โดยแบบสํารวจท้ังหมด 55 ชุด มีอัตราการตอบกลับจํานวน 51 ชุด คิดเปนเปนรอยละ 92.72 อนึ่ง 

สํานักฯ ทําการสํารวจ 1 ครั้งตอปซ่ึงผลจากการสํารวจความตองการของบุคลากรสํานักฯ โดยแบงบุคลากร

ออกเปน 4 กลุม จากเอกสาร OP หนา 2 ตารางP 1-1 ประเภทและหนาท่ีของบุคลากร 

5.1ก(2)สํานักฯ  ใหความสําคัญกับการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการสื่อสารท่ีเปดกวาง โดยจัด

ใหมีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน mail, e-mail, facebookมีการประชุมทุกเดือน หรือทุกวัน  การ
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แขวนขอมูลตาง ๆ ท่ีใหบุคลากรรับรูไวบน http://www.clib.psu.ac.th/intranet/, การแจงขาวสารผาน e-

office, การแจงขาวสารและโตตอบทางอีเมล, Morning Talk ของฝายบริการสารสนเทศ 

สํานักฯ ทําใหม่ันใจวา การนําวัฒนธรรมองคกรไปใชประโยชนจากความหลากหลายความคิด ในการ

ทําแผนทบทวนการดําเนินงาน ปรับปรุง แกไขอยางสมํ่าเสมอ เชน กลุม CoPกิจกรรมสัมพันธ 

5.1ก(3)สํานักฯใชระบบ TOR และ Competency ในการสนับสนุนการทํางานท่ีดี ไดกําหนดใหมีงาน

เชิงพัฒนาและสมรรถนะเฉพาะตําแหนง ใน TOR ของแตละบุคคล เม่ือไดผลการประเมินแลวก็จะแจงให

บุคลากรทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมท้ังนําจุดดอยของบุคลากรนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตอไป

จากผลการประเมินในแตละรอบผูบริหารสํานักฯสรางแรงจูงใจและจะนํามาพิจารณาถึงการบริหาร

คาตอบแทนเงินเดือน การจัดสรรโบนัสใหแกบุคลากรทุกคนรวมถึงการบริหารคาตอบแทนในสวนของบุคลากร

ท่ีจางดวยเงินรายไดโดยยึดตามแนวปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักฯมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเชน สนับสนุนใหบุคลากรไป

ศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศและยังมีการใหรางวัลยกยองชมเชยซ่ึงจัดอยูในกิจกรรม KM ของ

สํานักฯในรูปแบบการนําเสนอโครงการพัฒนางาน 

ข. การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนํา 

5.1ข(1)สํานักฯมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความสามารถพิเศษ และความทาทายเชิงกลยุทธ

โดยกําหนดใหบุคลากรและผูนําของสํานักฯมีความพรอมในดานบริหาร บุคลากรมีความรูท่ีตรงกับลักษณะงาน

ทุกครั้งท่ีมีการอบรมพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศโดยในปงบประมาณ 

2554สํานักฯไดจัดฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากรทุกระดับบุคลากรสามารถนํานวัตกรรมจากอบรม

นํามาใชปฏิบัติงาน เชน การอบรมการจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะของแตละสาขาวิชาชีพ หลังจากนั้นก็นํามา

เปนเกณฑในการประเมินเชิงสมรรถนะของสํานักฯ  

 สํานักฯ มีคุณธรรมจริยธรรมในการไมละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อการศึกษาตาง ๆ ท่ีมีใหผูใชบริการภายใน

สํานักฯ ในสวนของการจัดระบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานความสามารถพิเศษ 

และทางดานการทาทายกลยุทธ เพ่ือสามารถนําผลการปฏิบัติไปสูองคกร และปรับปรุงผลการดําเนินงานของ

องคกรมาเปนแนวทางในการจัดอบรม 

ตาราง 5-1-1ความต้องการ ความคาดหวงั และปัจจยัผกูพนัของบคุลากร 

ด้าน ส่ิงที่ท้าทาย 
กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความ 

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ทรัพยากรบคุคล - บคุลากรทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพและ

มีความสขุ 

- ขาดทกัษะการทํางานเป็นทีม 

- พฒันาบคุลากร และจดักิจกรรมสมัพนัธ์ 

 

- อบรมการทํางานเป็นทีม 

http://www.clib.psu.ac.th/intranet/,%20การ
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- ขาดวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- ความรู้ความสามารถของบคุลากร 

- จดักิจกรรมสง่เสริม (KM) 

- สง่เสริมให้บคุลากรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

5.1ข(2) สํานักฯ มีการวางแผนและพัฒนาอาชีพ คือ กระบวนการท่ีเปนระบบของท้ังองคกรและ

บุคลากรในการวางเปาหมายในอาชีพการทํางานของบุคลากรควบคูไปกับคุณสมบัติความรู ทักษะของบุคลากร

ท่ีองคกรตองการ ดังนั้น การวางแผนและพัฒนาอาชีพจึงนับวาเปนผลดีตอท้ังสองฝาย เพราะสํานักฯ จะม่ันใจ

ไดวามีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ทักษะท่ีตองการในการดําเนินงานในอนาคต ในขณะท่ีบุคลากรก็ไดเติบโต

และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยการวางแผนและพัฒนาอาชีพนับวาเปนความรับผิดชอบของท้ังสองฝาย โดย

องคประกอบของการวางแผนและพัฒนาอาชีพประกอบดวยบุคลากรประเมินความรู ความสามารถและ

เปาหมายอาชีพของตนเอง สํานักฯ ประเมินทักษะความรู กําลังคนท่ีตองการในอนาคต การจัดทําเสนทาง

อาชีพ การสื่อสารทางเลือกเสนทางอาชีพใหบุคลากรทราบ การใหคําปรึกษาในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

และการทบทวนความกาวหนาของอาชีพ 

สํานักฯ  สามารถเพ่ิมความสามารถของบุคลากรท่ีรับเขามาโดยวิธีการฝกอบรมและพัฒนา อีกท้ัง

กิจกรรมนี้ยังชวยเสริมแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีแกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาสําคัญอยางยิ่งสําหรับการ

ทําใหบุคลากรอยูกับองคกรในระยะยาว โดยเฉพาะบุคลากรรุนใหมท่ีตองการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

การฝกอบรมและพัฒนา คือสิ่งเดียวกัน แตในแงการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น ท้ังสองอยางไม

เหมือนกันทีเดียว การฝกอบรม คือความพยายามขององคกรท่ีชวยใหบุคลากรไดเรียนรูทักษะ และพฤติกรรมท่ี

เก่ียวกับงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ในขณะท่ีการพัฒนา หมายความวา ความพยายามขององคกรท่ีใหความรู 

ทักษะ และพฤติกรรมแกบุคลากร เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะรับงาน ความรับผิดชอบใหมเพ่ิมเติมในการเติบโตใน

อาชีพดังนั้น การฝกอบรมในงาน เปนการฝกอบรมโดยการทํางานนั้นจริง ๆซ่ึงนับวาเปนการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง โดยอาจมีหัวหนาหรือเพ่ือนรวมงานท่ีมีประสบการณชวยดูแล ใหคําแนะนําในการทํางานนั้น ผู

ฝกอบรมจะไดเรียนรูจากการทํางานจริง จึงเปนวิธีการฝกอบรมท่ีชวยใหแนใจวาผูฝกอบรมไดเรียนรูสิ่งท่ีจําเปน

ในการทํางานนั้น และไดลองปฏิบัติ เรียนผิดเรียนถูกจากงาน โดยรูปแบบของการฝกอบรมในงานท่ีสํานักฯ

ดําเนินการ เชน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การสอนงาน (ในสวนของการเกษียณสํานักฯ มีการเรียนรูงาน

ลวงหนา 1 ป) พ่ีเลี้ยง  คูมือการปฏิบัติงาน (เนนบุคลากรท่ีเกษียณทุกคนตองมีคูมือการปฏิบัติงาน) ระบบ KM 

ซ่ึงจะชวยลดปญหาการลาออกหรือเกษียณอายุของบุคลากรได  อนึ่ง สํานักฯ มีแนวทาง แจงบุคลากร 

5.1ข(3)สํานักฯ กําหนดใหสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง หลังจากฝกอบรมกลับมา

ถายทอดความรูท่ีรับจากการฝกอบรม โดยวิธี แจงทาง mail รูปแบบประชุม และระบบ KM เพ่ือนํามาใชใน

การปฏิบัติงานตอไป โดยหัวหนาฝาย จะประเมินผลการดําเนินงานท่ีสืบเนื่องมาจากการไดรับการอบรม ใน

รูปแบบการสังเกต  ระยะเวลาท่ีใชในการประเมินประมาณ 6 เดือน ปรากฏวา ผลการดําเนินงานดีข้ึน มี

ขอผิดพลาดนอยลง 
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5.1ข(4)สํานักฯสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรอยางยั่งยืนดวยการเนนการมีสมรรถนะของ

บุคลากรท่ีสูงข้ึนโดยการแสดงออกมาอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเชน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานผลงาน

ตีพิมพทางวารสารในสวนของการวางแผนสืบทอดตําแหนงของผูนําจะพิจารณาจากความรูความสามารถและ

ประสบการณการทํางานและสงเสริมใหมีอบรมและเรียนรูงานสมํ่าเสมอ 

สํานักฯ มีการดูแลความกาวหนาในอาชีพการงานซ่ึงวิธีการจะลอไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยซ่ึงมี

ระเบียบรองรับอยูในสวนของสํานักฯก็มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมในดานการสงเสริมใหบุคลากรท่ีถึงเวลาท่ีควรจะ

พัฒนาในเชิงกระตุนใหทําผลงานในรูปแบบของการแนะนํา ดูแล 

สํานักฯ มีแผนการจัดทําตารางทะเบียนประวัติบุคลากร โดยพิจารณาทุกป กระตุนและสงสัญญาณแจงไปยัง

เจาตัวเพ่ือรับทราบ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําผลงาน สํานักฯ สนับสนุนใหมีการทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหนงแตไมเปนระบบท่ีชัดเจน 

ตาราง 5-1-2แสดงแนวทางการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบคุลากร 

กลุ่มบุคลากร แสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

บรรณารักษ ความกาวหนาดานการศึกษาตอและตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

สํานักฯ ไดเปดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ สราง

เสริมประสบการณ ศีกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ และยังใหการสนับสนุนใน

การดําเนินการสําหรับกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพบุคลากรใหเปนผูรูแจง ชํานาญ

การและชํานาญการพิเศษตามความถนัด เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักฯ 

ผูปฏิบัติงาน

หองสมุด 

สํานักฯ เปดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนงบประมาณ การ

ฝกอบรม ดูงานและนําเสนอผลงานเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ สรางเสริม

ประสบการณ ท้ังในและตางประเทศ และยังใหการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน

สําหรับบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนางาน และนํา

ผลงานวิจัยไปเสนอขอผลงานวิขาการเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงานตอไป 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักฯ 

สนับสนุนงาน

บริหาร 

สํานักฯ เปดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนงบประมาณ การ

ฝกอบรม ดูงานและนําเสนอผลงานเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ สรางเสริม

ประสบการณ ท้ังในและตางประเทศ และยังใหการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน

สําหรับบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนางาน และนํา

ผงวานวิจัยไปเสนอขอผลงานวิขาการเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงานตอไป 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักฯ 
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กลุ่มบุคลากร แสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

นักวิทยาศาสตร ความกาวหนาดานการศึกษาตอและตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

สํานักฯ ไดเปดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ สราง

เสริมประสบการณ ศีกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ และยังใหการสนับสนุนใน

การดําเนินการสําหรับกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพบุคลากรใหเปนผูรูแจง ชํานาญ

การและชํานาญการพิเศษตามความถนัด เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักฯ 

 สํานักฯ ไดเตรียมการวางแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร โดยการคัดเลือกบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมในดานการมีภาวะผูนําและมอบหมายงานใหผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือฝกทักษะในการทํางานท่ียากข้ึน และ

ใหหัวหนาฝายมีอํานาจในการบริหารจัดการภายในฝาย  

ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

5.1ค(1)สํานักฯดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอสํานักฯ โดยใชแบบสอบถาม 

ผลท่ีไดจะนํามาประมวลจุดเดน จุดดอย เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงจะทํา

สํารวจประมาณเดือนกันยายน ปละ 1 ครั้ง  โดยใชตัวชี้วัดดานบรรยากาศในท่ีทํางาน และกําหนดปจจัยท่ีมีผล

ตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เชน ลักษณะงานท่ีทําโอกาสในการกาวหนาการฝกอบรมและ

การพัฒนาท่ีไดรับหัวหนางานการรับการยอมรับและคาตอบแทน 

 5.1ค(2)สํานักฯ มีวิธีการนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ โดยการ

นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ TQA และจากการประเมิน TOR จาก

ผูปฏิบัติงานมาพิจารณารวมกันในท่ีประชุมทีมบริหาร และท่ีประชุมประกันคุณภาพ เพ่ือไดขอสรุปและ

แนวทางปรับปรุงและวางแผนการประเมินครั้งตอไป พรอมท้ังนําผลการประเมินความพึงพอใจ นํามาปรับปรุง 

5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.2ก(1)สํานักฯ มีการประเมินความจําเปนดานขีดความสามารถของบุคลากรโดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร และหัวหนาฝายท่ีเก่ียวของ โดยใชเครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) ประเมินจากผลสําเร็จของงานของแตละบุคคล 
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ทีมบริหารประชุมเพ่ือประเมินอัตรากําลังบุคลากรท่ีสอดคลองกับปริมาณงานท้ังในปจจุบันและใน

อนาคตทีมบริหารกําหนด/ทบทวนจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรใหมหรือทดแทนโดยพิจารณาจากภาระ

งานและ Job Description ท่ีตองการแลวกําหนดคุณสมบัติ ระดับการศึกษาสาขาวิชา และความสามารถ

พิเศษในแตละตําแหนงรวมถึงการประเมิน Competency ขีดความสามารถ 

5.2ก(2)สํานักฯ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาวาจาง และบรรจุตามระเบียบบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัยเริ่มจากการขออนุมัติสอบคัดเลือกพรอมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบจากนั้นก็

ดําเนินการประชาสัมพันธรับสมัครผานชองทางตางๆรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกทดสอบความรู 

ความสามารถตามลักษณะงานเชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบื้องตนโดยผูท่ีผานการคัดเลือกในเบื้องตนจะถูกสัมภาษณ

โดยคณะกรรมการดําเนินการสอบเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเชิงอารมณของผูสมัครเม่ือผานการทดสอบทุก

กระบวนการแลวเปนข้ันตอนการทดลองปฏิบัติงานซ่ึงจะมีพ่ีเลี้ยงสอนงานใหแกบุคลากรใหมโดยสํานักฯและ

ทดลองการปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือนเม่ือผานการประเมินก็จะดําเนินการทําสัญญาวาจางตอไป 

ในดานการธํารงรักษาพนักงานใหมนั้นสํานักฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารคาตอบแทนอยางเปนธรรมและสํานักฯ เปดรับบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถซ่ึงมีความหลากหลาย เชนทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิลําเนาและสถาบันการศึกษารวมท้ังระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาโทซ่ึงทําใหสํานักฯ ม่ันใจวา

บุคลากรท่ีมีความหลากหลายสามารถสะทอนความหลากหลายทางความคิดทางวัฒนธรรม ไดเปนอยางดีโดย

วัดไดจากสถิติการลาออกของบุคลากรของสํานักฯ 

5.2ก(3)สํานักฯ มีโครงสรางการบริหารแบงออกเปน 4 ฝาย คือ 1) ฝายสนับสนุนงานบริหาร 2) ฝาย

บริการสารสนเทศ 3) ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 4) ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพโดย 3 ฝายแรกมุงเนน

บริการทางดานสหศาสตรสวนฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพมุงเนนบริการดานวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังนี้เพ่ือ

เสริมสรางและมุงเนนผูรับบริการไดตรงตามความตองการตามรูป 5.2-1 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร

ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายบริการสารสนเทศ

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
 

รูป 5.2-1 แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานัก 
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สํานักฯ ดําเนินการมอบหมายงาน และจัดบุคลากรใหตรงกับลักษณะงาน และศักยภาพของบุคลากร 

สรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรไดตระหนัก และธํารงไวซ่ึงจุดแข็ง หรือความสามารถพิเศษของสํานักฯ ใหม่ันคง 

และยั่งยืนตอไป เชน การใหบริการดวยไมตรีจิต ยิ้มแยมแจมใส ไมเลือกปฏิบัติ ทุมเท และมุงม่ันทํางานดวย

ความตั้งใจและจริงใจ 

5.2ก(4)สํานักฯ กําหนดวางแผนใหบุคลากรทุกคนตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาในทุกดาน เพ่ือให

สามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยเสริมสรางการเรียนรูรวมกัน และมอบหมายงานใหบุคลากร 1 คน 

สามารถทํางานได 2-3 งานเปนอยางนอย เพ่ือบริหารอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

5.2ข(1)สํานักฯจัดทําแผนปองกันและแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยและฝกซอมแผนหนีภัยประจําปทุก

ปพรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบคือ คณะกรรมการปองกันและระงับอัคคีภัยประจําสํานักฯซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้

จะชวยผลักดันใหบุคลากรทุกคนในสํานักฯมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนงานทุกกระบวนการและมีสวน

รวมในการติดตามตรวจสอบเชน สอดสองดูแลเฝาระวังตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาประจําปติดตั้ง

อุปกรณดับเพลิงใหเพียงพอติดตั้งกลองวงจรปดท่ัวท้ังหนวยงานเพ่ือสรางความม่ันใจและความพรอมเพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดเหตุนอกจากนี้ สํานักฯ มีการทํากิจกรรม 5 สในหนวยงาน เพราะฉะนั้นตัววัดและเปาประสงค

ในการปรับปรุงไดแก จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและไดจัดใหมีตูยาสามัญสําหรับ

บุคลากร 

ปจจุบันสํานักฯ มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักฯ มีสัญญาณเตือนภัย และดานความสะอาด 

สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมท่ีดี มีธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงาม เชน รณรงคการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม

ออกซิเจน โดยผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของสํานักฯ 

5.2ข(2)สํานักฯ มีนโยบายดูแลตามเกณฑระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีฝายสนับสนุนงานบริหารเปน

ผูรับผิดชอบเชน การเปนสมาชิกสหกรณสํานักฯก็สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรบางสวนเขารวมเปนตัวแทน

ของบุคลากรเพ่ือรับทราบขาวสารและสิทธิท่ีพึงมีพึงไดและมีกองทุนของสํานักฯรวมถึงในสวนของคาครองชีพ

สํานักฯ ใหสวัสดิการแตพนักงานเงินรายไดสํานักฯเดือนละ 1,000 บาท เฉพาะบุคลากรท่ีมีเงินเดือนไมถึง 

8,200 บาทและปฏิบัติงานครบ 1 ป 

สํานักฯสนับสนุนบุคลากรดานการบริการและผลประโยชนตามความตองการของบุคลากรดังนี้ 

1) กลุมผูปฏิบัติงานสํานักงานไดจัดอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับสํานักงานเชน พ้ืนท่ีปฏิบัติงานเครื่อง

คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง ใหอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2) กลุมผูปฏิบัติงานลวงเวลาสํานักฯมีสวัสดิการหองพักใหจํานวน 2 หองคือหองพักชาย และหองพัก

หญิงเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจรวมถึงความสะดวกและความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานลวงเวลา 

3) สํานักฯ มีสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยแกบุคลากร ซ่ึงมีโครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร

ทุกคน โดยสํานักฯ รับผิดชอบคาใชจายในสวนท่ีนอกเหนือจากสิทธิ์ของบุคลากร โดยจัดแบงการดูแล

ออกเปน 2 กลุม กลุมบุคลากรอายุมากกวา 35 ปข้ึนไป และกลุมบุคลากรอายุต่ํากวา 35 ปข้ึน 

ผลลัพธ บุคลากรพอใจมากท่ีสุด 

4) สํานักฯ มีสวัสดิการดานประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากรทุกคน เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

6. กระบวนการ 

6.1 ระบบงาน 

ก. การออกแบบระบบงาน 

6.1ก(1)สํานักฯออกแบบระบบงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยภายใตขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารงานสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2551 แนวคิดในการออกแบบระบบงานกําหนดเปน4 ฝายหรือ4 

กระบวนการทํางานท่ีสําคัญตามโครงสรางการบริหารของสํานักฯ(รูปOP1-1) และคํานึงถึงภารกิจท่ีสรางคุณคา

แกผูรับบริการประเภทตางๆโดยมุงสรางคุณคาในการเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการท่ีเปนเลิศ 

ระบบงานของสํานักฯประกอบดวยการกระบวนการหลักไดแกกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กระบวนการบริการสารสนเทศกระบวนการสนับสนุนบริหารและกระบวนการในฝายหอสมุดวิทยาศาสตร

สุขภาพกระบวนการหลักไดแบงเปนกระบวนการงานประจําตางๆเชนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
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สอดคลองกับหลักสูตรและการวิจัยท้ังรูปสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกสสื่อโสตทัศนและฐานขอมูลเชิงพาณิชยซ่ึงมี

การติดตอสื่อสารเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานของรัฐ/เอกชนบริษัท/ตัวแทนจําหนายและ

รานคาท้ังในและตางประเทศมีการจัดเก็บขอมูลท่ีผานข้ันตอนการวิเคราะหและจัดทํารายการดวยโปรแกรม

ระบบหองสมุดอัตโนมัติALISTรวมกับฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพและหองสมุดคณะและการจัดเก็บขอมูล

ในคลังปญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(PSUKnowledgeBank) รวมกับสํานักวิทยบริการวิทยาเขตปตตานี

มีกระบวนการบริการสารสนเทศท้ังบริการหองสมุดพ้ืนฐานบริการผานเครือขายออนไลนการประชาสัมพันธ

และการใหศึกษาผูใชหรือการรณรงคการใชสารสนเทศหองสมุดสวนกระบวนการสนับสนุนบริหารมี

กระบวนการยอยเชนการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรการจัดซ้ือจัดจางงบประมาณและการเงิน

การคลังและพัสดุธุรการและอาคารสถานท่ี (รูป6.1-1) 

ในระบบงานของสํานักฯมีกระบวนการหลักดานการจัดการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเปน

คูความรวมมือกับคณะทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา(ThaiLIS) และคณะทํางานขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค(Pulinet) ซ่ึงตองใชทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกในลักษณะความรวมมือของ

คณะกรรมการความรวมมือชุดตางๆเชนคณะความรวมมือคณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะทํางานขอมูลทองถ่ินฯลฯมีการประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรหองสมุดเพ่ือสราง

นวัตกรรมดานการบริการใหกับขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเชนฐานขอมูลTDC/ฐานขอมูลวิทยานิพนธ

สถาบนัอุดมศึกษาไทย เว็บพอรทัลขอมูลทองถ่ิน ฯลฯ 

6.1ก(2)ทีมบริหารสํานักฯทําหนาท่ีทบทวนความเชื่อมโยงระหวางความสามารถพิเศษกับกระบวนการ

หลักและสภาวการณองคกร ดังนั้นในแผนพัฒนาบุคลากรประจําปตองมีหัวขอฝกอบรมท่ีสัมพันธกับ

ความสามารถพิเศษดานบุคลากร เชนการใชโปรแกรมZotero, OPACweb 2.0, ALISTv.4 และการสื่อสาร

ดวยหัวใจ ดานความรูและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ มีความเชื่อมโยงกับคูความรวมมือในลักษณะ

คณะทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา(ThaiLIS) และคณะทํางานขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

(Pulinet)เพ่ือพัฒนากระบวนการงานหลักและงานประจําท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีความพรอมเพ่ือการ

แขงขัน 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริการสารสนเทศ 

การบริการและสง่มอบ 

การให้คําปรึกษา/สบืค้น 

การประชาสมัพนัธ์ 

 

 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

การจดัทํารายการ 

การเตรียมตวัเลม่ 

 

กระบวนการหลัก 

 

กระบวนการสนับสนน 
การจัดซ้ือจัดจาง 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบัญชีและการเงิน 

 

KM 

5ส 

จิตบริการ 

มืออาชีพ 
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รูป 6.1-1 กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 

ข. กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

6.1ข(1) กระบวนการทํางานท่ีสําคัญประกอบดวยกระบวนการงานหลัก (ตาราง6.1-1) ซ่ึงเชื่อมโยงกับ

ความสามารถพิเศษท่ีทําใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักฯ ไดแก การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ/ตําราหลักท่ีสอดคลองกับหลักสูตรจัดหาวารสาร/ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสงเสริม

การวิจัยของมหาวิทยาลัยกระบวนการบริการสารสนเทศท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยตางๆ(3.1 ก(1)) 

เพ่ือสรางคุณคาใหแกผูรับบริการนอกจากนี้กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรการเงินการจัดซ้ือจัดจางท่ี

เปนระบบสงเสริมใหเกิดความพรอมดานบุคลากรความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูความม่ันคง

ทางการเงินและความยั่งยืนขององคกร 

ตาราง6.1-1 กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

กระบวนการ

ทาํงานที่สาํคัญ 
ข้อกาํหนด ตัวชีว้ัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม 

✤ กระบวนการ

จดัหา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

(5) สารสนเทศครอบคลมุ

สอดคล้องการเรียนการสอน

และการวจิยั 

 

(6) ถกูต้อง 

(7) ทนัเวลา 

(8) ตรงตามความ

ต้องการ 

(9) โปรแกรมสัง่ซือ้วารสาร 

(10) PSUKnowledg
eBank 

(11) โปรแกรมติดตามและ

เฝ้าระวงั 

เคร่ืองแมข่า่ยและเน็ตเวิร์ค 

(12) โปรแกรมสัง่ซือ้หนงัสอื

ออนไลน์ผา่นโปรแกรม

ห้องสมดุอตัโนมตัิ ALIST 
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กระบวนการ

ทาํงานที่สาํคัญ 
ข้อกาํหนด ตัวชีว้ัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม 

✤ กระบวนการ

บริการ

สารสนเทศ 

(13) ให้บริการท่ีสะดวก

รวดเร็ว 

(14) เข้าถงึสารสนเทศอยา่ง

เทา่เทียมทกุท่ีทกุเวลา 

(15) ผู้ รับบริการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 

(16) ถกูต้อง 

(17) ทนัเวลา 

(18) ไมจํ่ากดัเวลา 

(19) ไมจํ่ากดัสถานท่ี 

(20) บริการหนงัสอืดว่น

หน้าเว็บ 

(21) บริการสารบญัวารสาร

ดว่นทนัใจ 

(22) โปรแกรมตรวจสอบ

สถานการเข้าถึง วารสาร 

ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

(check link)  
(23) Ask Librarian, 

Chat 
(24) กระดานถาม-ตอบ  

(25) บริการห้องสมดุบน 

Facebook 
(26) สดุยอดนกัอา่นนกั&

นกัยืม 

(27) อา่นให้เต็มอ่ิม 

✤ กระบวนการ

สนบัสนนุงาน

บริหาร 

(28) มีระบบแจ้งขา่วสาร

สารสนเทศแหลง่ข้อมลูและ

แหลง่เรียนรู้ 

(29) บคุลากรมีศกัยภาพ

ความชํานาญหรือเช่ียวชาญใน

สาขาวชิาชีพ 

(30) มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการ

ตดัสนิใจ 

(31) มีสภาพแวดล้อมท่ี

สง่เสริมคณุภาพชีวติ 

(32) ถกูต้อง 

(33) ทนัเวลา 

(34) ตรงตามความ

ต้องการ 

(35) ระบบควบคมุการ

ทํางานบริการหน้าเว็บ 

(36) พฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิ 

(CoP) 8 กลุม่กิจกรรม 
(37) โปรแกรมการเงิน 

 

6.1ข(2)ขอกําหนดของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ ไดมาจากนักศึกษา อาจารย บุคลากร/ผูมีสวนได

สวนเสีย และคูความรวมมือขอมูลการประเมินผลบุคลากร ขอมูลความคาดหวังความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศศักยภาพพ้ืนฐานขององคกรและบุคลากรแนวโนมความตองการของ
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ตลาดเชนขอมูลจากคูคาคูความรวมมือทีมบริหารกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในไดรวมกันวิเคราะห

และทบทวนขอมูลจากแหลงขอมูลเหลานี้ เพ่ือจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญดังแสดงใน

ตาราง6.1-1 

ค.  การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

6.1ค (1) สํานักฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือ

ดําเนินการกํากับดูแลในเรื่องความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยคณะกรรมการชุดนี้ กําหนดใหมี

การควบคุมภายใน 5 เรื่องหลักดังนี้ 1.การปองกันและระงับอัคคีภัย 2.ดานระบบการสํารองขอมูล 3. ดานอาชี

วอนามัย 4. ดานทรัพยสินของผูรับบริการ 5. ดานทรัพยากรสารสนเทศของสํานัก โดยวิเคราะหจากการ

ควบคุมท่ีมีอยู การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ วิธีการประเมิน จากกระบวนการดังกลาวจึงเชื่อม่ันวามีความพรอมในการรับตอภัยพิบัติหรือภาวะ

ฉุกเฉิน 

6.1ค(2)จากการสํารองขอมูลดังกลาวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติระบบงานจะไมเสียหาย

นอกจากนี้สํานักฯไดกําหนดใหมีคณะกรรมกรปองกันและระงับอัคคีภัยเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยโดยมีการดําเนินการตามแผนดังตาราง6.1-2 

ตาราง6.1-2 แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

ลาํดับ เร่ือง บริเวณที่ปฏิบัต ิ วิธีดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พืน้ท่ีควบคมุ

อคัคีภยั 

สาํนกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

8. กําหนดเขตพืน้ท่ีตรวจ 

9. มอบหมายผู้ รับผิดชอบการ

ตรวจ 

10. กําหนดหน้าท่ีตรวจตรา

พืน้ท่ี 

11. ดําเนินการตรวจ2 เดือน

ตอ่1 ครัง้ 

12. สรุปผลการตรวจและ

รายงานในท่ีประชมุ 

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

2 ระบบแจ้งเหตเุพลงิ

ไหม้ 

สาํนกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

4. มอบหมายผู้ รับผิดชอบ 

5. ทดสอบระบบทํางาน2 
เดือนตอ่1 ครัง้ 

6. สรุปผลการทดสอบและ

รายงานในท่ีประชมุ 

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 
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3 เคร่ืองดบัเพลงิ สาํนกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

3. สาํรวจพืน้ท่ีและจํานวน

เคร่ืองดบัเพลงิท่ีต้องจดัให้มี

ไว้ 

4. จดัหาและติดตัง้เคร่ือง

ดบัเพลงิ 

5. ตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลงิ2 
เดือนตอ่1 ครัง้ 

6. รายงานผลการตรวจสอบ 

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

นอกจากนี้จะจัดใหบุคลากรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดับเพลิงข้ันตนการฝกซอมแผน

ดับเพลิงการฝกซอมแผนอพยพจัดใหมีอุปกรณถังดับเพลิงตามจุดตางๆอยางเพียงพอมีการตรวจความพรอมใช

งานของอุปกรณดับเพลิงทุก2 เดือนหากกรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจะมี

คณะกรรมการเขาไปประเมินความเสียหายและเสนอแผนซอมบํารุงจัดหาสวนท่ีเสียหายเพ่ิมเติมเพ่ือใหคืนสู

สภาพเดิมโดยเร็ว 

6.2 การออกแบบจดัการและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 

6.2กสาํนกัฯออกแบบและสร้างนวตักรรมกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองความความต้องการของ

มหาวิทยาลยัและผู้ รับบริการผา่นกระบวนการการทบทวนการออกแบบในท่ีประชมุทีมบริหารมกีระบวนการบริหารจดัการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการทํางาน(รูป6.2-1)  ในปี2554 มีการย้ายกิจกรรมเทคโนโลยีทางการศกึษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศไปอยูภ่ายใต้การดแูลของฝ่ายบริการสารสนเทศเพ่ือให้กระบวนการ

หลกัมีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานและเพ่ิมความสะดวกความรวดเร็วด้านการบริการ นอกจากนีส้าํนกัฯ ได้สง่เสริมให้

มีการใช้เทคโนโลยีใหมด้่านบริการเช่นการยืนยนัตนในการเข้าใช้ห้องสมดุด้วยบตัรRFIDการสือ่สารบนกระดานถาม-ตอบ

ระบบสบืค้นข้อมลูแบบOneSearchetc.พร้อมทัง้ถ่ายทอดการออกแบบและสร้างนวตักรรมกระบวนการทํางานสูบ่คุลากร

ทัง้องค์กรมีคณะกรรมการชดุตา่งๆมีหน้าท่ีออกแบบปรับปรุงและสร้างนวตักรรมท่ีภายใต้คําแนะนําของทีมบริหาร เช่น 

พฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิ (CoP) 8 กลุม่กิจกรรมโครงการและแผนปฏิบตัิการในปีการศกึษา 2555 รวม 6 ด้าน (4.1 ค)และ

การจดัการความรู้ “เลา่สูก่นัฟังทกุครัง้ท่ีไปดงูาน ประชมุวิชาการ หรือฝึกอบรม” 

ตาราง6.2-2 กระบวนการออกแบบและปรับปรุงระบบงาน 

ขอกําหนด กิจกรรมการออกแบบระบบงาน 

กระบวนการใหม 

-คาใชจายลดลง 

1. การควบรวมงานหรือการกระจายงานหรือการรวมงานสูศูนยกลาง 

2. การสรางทักษะใหมใหบุคลากร 
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-คุณภาพสูงข้ึน 

-เวลาท่ีใชนอยลง 

3. ลดความซับซอนกระบวนงาน 

4. การจัดสรรทรัพยากร 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การจางคนภายนอกทํางาน(Outsourcing) 

7. การประเมินผลท่ีด ี

 

ข. การจัดกระบวนการทํางาน 

6.2ข(1)ทีมบริหารทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลการใหมีการถายทอดและฝกอบรมเพ่ือ

สรางความม่ันใจวาการมีการนํากระบวนหลักไปปฏิบัติในการออกแบบการวัดและสรางความเปนไปไดใหกับ

กระบวนการหลักและกระบวนการงานประจําตามขอกําหนดของการออกแบบดังนี้ 

1) ปรับโครงสรางองคกรใหมีความชัดเจนในการจําแนกกระบวนการหลักและกระบวนการงานประจําให

บรรลุเปาประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2) กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทุกกระบวนงานตองมีมาตรฐานและผูรับผิดชอบชัดเจน 

3) บูรณาการกระบวนการขอมูลจากบุคลากรผูรับบริการผูสงมอบและคูความรวมมือท้ังใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสํานักหอสมุดสถาบันการศึกษาอ่ืนรวมท้ังบริษัทตัวแทนจําหนาย

และรานคาดังนี้ 

a) การรวมเปนกรรมการตางๆในระดับมหาวิทยาลัยหรือขายงานของสํานักฯ 

b) การแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันในคณะทํางานและนํามาสูการกําหนดกระบวนงาน 

c) การประสานงานในการดําเนินการเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลท่ีสัมพันธกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมท้ังบริษัทหรือตัวแทนจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ 

d) การปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการขอมูลของสวนงานและ

ผูรับบริการ 

e) การกําหนดให้ทบทวนกระบวนการทํางานท่ีสําคญัทกุปี เพ่ือให้การดําเนินงาน

บรรลผุลและสนบัสนนุสร้างคณุคา่แก่ผู้ รับบริการ 

6.2ข(2)การลดตนทุนคาใชจายในกระบวนการทํางานหองสมุดมีคณะกรรมการดําเนินงานสํานักฯ

คณะกรรมการหองสมุดคณะแพทยศาสตรและคณะกรรมการจากคณะตางๆในวิทยาเขตหาดใหญทําหนาท่ี

บริหารจัดการกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารฐานขอมูลและหนังสือโดยควบคุมระบบ

การใชงบประมาณณจุดเดียวลดความซํ้าซอนในการจัดหาทรัพยากรของหองสมุดแตละแหงโดยใหหองสมุด
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ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศกอนการจัดหามีโปรแกรมในการจัดซ้ือวารสารมีการเปรียบเทียบราคาในการ

จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศสงเสริมการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติALISTท่ีใชฐานขอมูลรวมกันในการจัดเก็บ

สืบคนสารสนเทศบริการยืมและขอมูลสมาชิกบนเครื่องแมขายเดียวกันเพ่ือลดเวลาการทํารายการ

บรรณานุกรมลดเวลาการคนหาขอมูลของผูรับบริการสามารถใชOneOPACPSUทําการคนครั้งเดียวไดขอมูล

หองสมุดคณะตางๆและมีการติดตามควบคุมการทํางานของกระบวนการทํางานท่ีใชโปรแกรมALISTแตละ

Moduleจากผูแทนหองสมุดของคณะตางๆซ่ึงใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานของโปรแกรม

ALISTนอกจากนี้มีการนําระบบประตูอัตโนมัติระบบHappyPrintระบบขายคูปองเขาใชบริการหองสมุดและ

ระบบปองกันหนังสือหายมาใชเพ่ือในการลดตนทุนทางดานบุคลากรตลอดจนลดความผิดพลาดในการทํางาน

และลดการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ 

ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

สํานักฯมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเม่ือพบปญหาในการปฏิบัติงานจะนําปญหา

เหลานั้นมาหารือกันในท่ีประชุมและไดนําระบบLeanมาปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือลดข้ันตอนซํ้าซอนลด

รอบเวลาและความสูญเสียของวัสดุสํานักงานเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึนนอกจากนี้มีการเทียบเคียง

ระดับ(Benchmarking) กับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมและหอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดใหมีการเทียบเคียง3 กระบวนการคือ(1) กระบวนการจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส(2) 

กระบวนการประชาสัมพันธการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ(3) กระบวนการสงเสริมการเรียนรูการ

ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสหากสถาบันใดไดBestPracticesจะมีการไปSiteVisitท่ีสถาบันนั้นเพ่ือแบงปน

บทเรียนใหระหวาง3 หนวยงานและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการใหดีข้ึน 

ผลการตรวจประเมินในรอบป2552 อยูในระดับดีมากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก4.96  แตอยางไรก็ตามสํานัก

ฯไดนําขอเสนอแนะคณะกรรมการภายในนําเขาหารือและทบทวนในการประชุมหัวหนาฝายและไดพิจารณา

นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯมาปรับปรุงกระบวนการในป2554  เชน 

3. จัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับการเปนศูนยการเรียนรูท่ีสะทอนการเปนศูนยกลางการ

บริการเพ่ือการเรียนรูและตอบสนองการศึกษา 

4. นําเครื่องมือคุณภาพหลากหลายประเภทมาใชในการบริหารจัดการองคกรเชน5ส, KM,   

Lean, BenchmarkingและTQA 

นอกเหนือจากนี้ทีมบริหารของหองสมุดยังไดติดตามนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีระบุไวในขอ4.1 

มาวิเคราะหประเมินเพ่ือปรับกระบวนการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
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7. ผลลัพธ 

7.1 ผลลพัธ์ด้านการบริการ 

ก. ผลลพัธ์ของการให้บริการ 

จํานวนผลิตภัณฑทรัพยากรสารสนเทศท่ีสําคัญ ท่ีมีการจัดหาเพ่ิมใหกับผูรับบริการในรอบป 2554 

ตามตาราง7.1-1 และสถิติผูเขารับบริการตาราง 3.1-1 เปนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับการจัดหาเพ่ิมตาม

ความตองการของผูรับบริการ ยกเวนฐานขอมูลวารสารท่ีบอกรับมีการปรับลดลงจํานวน 2 ฐาน เพราะมีการใช

งานนอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตาราง 7.1-2 พบวาท้ังดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ และจํานวนผูเขาใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

จะนอยกวาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตาราง7.1-1 สถิติทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภท 
จาํนวน 

2552 2553 2554 

1. สือ่สิง่พิมพ์/ช่ือเร่ือง(ตาํรา หนงัสอื วิจยั วิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ สิง่พิมพ์ มอ. ข้อมลูภาคใต้) 

  

 

ภาษาไทย 132,643 136,271 138,120 

ภาษาตา่งประเทศ 112,349 113,637 114,609 

2. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์/ช่ือเร่ือง 20,224 20,455 65,243 

3. สือ่โสตทศัน์/ช่ือเร่ือง(AudioCD, CD Multi, ComFiles, 
DVD, Diskettes, Tape Cassettes, Video CD, Videos)  

   

ภาษาไทย 3,986 6,486 9.907 

ภาษาตา่งประเทศ 2,348 3,848 4,928 

4. ฐานข้อมลูวารสารท่ีบอกรับ/ฐาน 38 38 36 

  (จํานวนวารสารในฐานข้อมลู/ช่ือเร่ือง)   31,534 

5. วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบอกรับ/ช่ือเร่ือง    

ภาษาไทย - 170 206 
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ประเภท 
จาํนวน 

2552 2553 2554 

ภาษาตา่งประเทศ 69 369 388 

6. ฐานข้อมลู open access 3 45 43 

ตาราง 7.1-2การเทียบเคียงสมรรถนะกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร -ก-67 

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2ก(1)สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ ไดวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํารวจ

ความพึงพอใจตอการรับบริการของสํานัก 5 ดาน ดังนี้  

1) ดานทรัพยากรหองสมุดและบริการสารสนเทศ 

2) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของหองสมุด 

3) ดานบุคลากรหองสมุด 

4) ดานอาคารสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 

5) ดานการสื่อสารกับผูใช 

โดยจําแนกตามกลุมผูรับบริการ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกดานอยูท่ีระดับมาก คือ 4.09, 4.10 

และ 4.07 ในปการศึกษา 2554, 2553, 2552 ตามลําดับ ผลลัพธเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความพึง

พอใจกับคูเทียบในภาพรวม เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลในป 2554 พบวา ตัวเลขความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสํานักสูงกวาเล็กนอยท่ี 0.07,ดังตาราง7.2-1 และตาราง7.2-2 

ตาราง 7.2-1 ระดับความพึงพอใจในดานตางๆ แยกตามกลุมผูรับบริการ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

นศ.

ปริญญา

ตรี 

นศ.

บัณฑิต

ศึกษา 

อาจารย์ 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

บุคคลภาย

นอก 

รวมทุก

กลุ่ม 

6. ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการ

บริการสารสนเทศ 

7. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการ

ของห้องสมดุ 

8. ด้านบคุลากรของห้องสมดุ 

9. ด้านสถานท่ี/สิง่อํานวยความสะดวก 

10. ด้านการสือ่สารกบัผู้ใช้บริการ 

3.72 
 

4.05 
 

4.01 
4.07 

 
3.82 

3.51 
 

4.01 
 

3.93 
3.97 

 
3.70 

3.51 
 

4.22 
 

4.19 
4.05 

 
3.94 

3.69 
 

4.29 
 

4.18 
4.00 

 
3.87 

 

3.97 
 

4.60 
 

4.43 
4.42 

 
4.39 

3.87 
 

4.19 
 

4.24 
4.13 

 
4.05 

เฉลี่ยทุกกลุ่ม และทุกด้าน 4.09 

สวนผลการดําเนินการของตัวชี้วัดท่ีสํานักฯ ไดตกลงกับมหาวิทยาลัยตามกรอบคุณภาพ TQA ดาน

มุงเนนผูรับบริการผานเกณฑท้ังหมดดังภาคผนวก ก 

7.2ก(2)ปจจุบัน ตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินดานการสรางความสัมพันธกับผูใชบริการมีดังนี้ 
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1) จํานวนบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการอยางมีนวัตกรรม จัดทํา Application เพ่ิมใน

เครื่องเติมเงิน happy print  เพ่ือใหผูรับบริการสามารถชําระคาปรับคางสงหนังสือไดดวย

ตนเอง แตยังไมแลวเสร็จ ดําเนินการไดประมาณ 95%  PSU knowledge Bank ซ่ึงเปนฐาน

ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเก็บองคความรูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงผานเกณฑขอตกลงตาม

กรอบคุณภาพ  TQAกําหนดไวมากกวาหรือเทากับ 1 

2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกดานในภาพรวมอยูท่ีระดับ

มาก 4.09(รอยละ81.8) สวนความพึงพอใจรายดานดูท่ี ดังตาราง7.2ก(1)1 ซ่ึงผานเกณฑ

ขอตกลงตามกรอบคุณภาพ  TQA กําหนดไวท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

3) จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธและความผูกพันกับผูรับบริการ มีการบริการแบบ

เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 12 บริการ มีบริการเชิงรุก 12 รายการ นอกจากนี้ ยังจัดใหมีบริการ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอีก 23 บริการ กิจกรรมสรางความสัมพันธ เชน  บูธประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี Rally หองสมุดโครงการบริจาคหนังสือเพ่ือนอง  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULibM

แก อบต.เกาะหมาก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเปดหองสมุดสูชุมชนโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดสงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางเครือขายสังคมออนไลน 

4) รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขคิดเปนรอยละ 91.66 จัดใหมีชองทางรับฟงความ

คิดเห็นของบริการ 8 ชองทาง 

ผลลัพทเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของผูรับบริการอยูในระดับนอยลง จากสถิติ จํานวนผูเขา

ใชบริการของสํานักฯ ยอนหลัง 3 ป ดังแสดงในตารางตาราง 3.1-1  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูรับบริการสามารถ

เขาถึงสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตไดงายข้ึน เชน Google, Yahoo  และปญหาท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

ตาราง 7.2-2ผลสาํรวจความพงึพอใจอาจารย์ นกัวจิยั และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่บริการห้องสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล 

หัวข้อประเมิน  

(ภาพรวม) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (5 ระดับ) ค่าเฉลี่ย 

รวม อาจารย์ นักวิจัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.00 3.96 3.79 3.82 4.05 3.92 

2. ด้านผู้ให้บริการ 4.61 4.03 4.08 4.35 4.56 4.33 

3. ด้านสถานท่ีและสิง่อํานวยความ

สะดวก 
4.03 3.77 3.69 3.64 3.88 3.80 

ภาพรวม (เฉลีย่) 4.21 3.92 3.85 3.94 4.16 4.02 
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7.3 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

7.3ก(1) ปงบประมาณ 2554 สํานักฯ ไดรับจัดสรรเงินเพ่ือใชจายในการดําเนินงาน รวมทุกประเภท

เปนเงินท้ังสิ้น 63.39 ลานบาท ประกอบดวยเงินงบประมาณแผนดิน 25.85 ลานบาท เงินรายไดมหาวิทยาลัย

20.55 ลานบาท และเงินอุดหนุน .37 ลานบาท และไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสําหรับการตออายุวารสารและฐานขอมูล 7.38 ลานบาท และเงินสนับสนุนจาก

คณะแพทยศาสตร 9.24 ลานบาท 

สํานักฯ ใชงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิ้น 38.69 ลานบาท (รวมสวนท่ีสนับสนุน

โดยคณะตางๆ) มีคณะกรรมการดําเนินงานสํานักฯ วิทยาเขตหาดใหญ เปนผูกําหนดนโยบาย และใหความ

เห็นชอบในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท 

การใชจายเงินในปงบประมาณ 2554 เปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับพันธกิจของสํานักฯ โดย

ใชจายเงินสําหรับเงินเดือนและคาจาง รอยละ 32.20 คาวัสดุทรัพยากรสารสนเทศรอยละ 52.12 คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุสํานักงานรอยละ 5.82 งบพัฒนาบุคลากรรอยละ 1.68 คาครุภัณฑรอยละ 8.18 รายงานการ

ใชจายเงินโดยการจัดเก็บเปนไฟลไวใน File Server ของสํานักฯ ท่ีทีมบริหารและบุคลากรสามารถเรียกดูได 

เพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบการใชจายเงิน และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนขอ

งบประมาณปตอไป 

7.4 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 

ก. ผลลพัธ์ด้านบุคลากร 

7.4ก(1)สํานักฯ ไดดําเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีใหกับบุคลากร และมีผลการดําเนินงาน

ดังตาราง 7.4-1 

ตาราง 7.4-1 กิจกรรมสัมพันธ 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. สงเสริมประเพณีและ   

วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 4โครงการ คือ 

1) โครงการฟงธรรมวันมาฆบูชา ในวันท่ี 27 มีนาคม 2555 

2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต ในวันท่ี 11-12 
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กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

เมษายน 2555 

3) ฟงบรรยายธรรมะกับงานบริการ ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 

4) อบรมพัฒนาจิตเชิงปฏิบัติการ ในวันท่ี 4-7 สิงหาคม 2554 

2. กิจกรรมพิเศษระหวางป 1) การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม   ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

2) ซุมรับปริญญาสําหรับบัณฑิต จัดในชวงวันท่ี 19-22 กันยายน 2554 

3) โครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใช ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 

4) กิจกรรมใหความรูสงเสริมดานอาชีพหรืองานอดิเรก 

5) โครงการปนน้ําใจรวมสรางโอกาสเพ่ือนอง 

6) กิจกรรมออกกําลังกายเสริมสรางสมรรถภาพใหแกบุคลากร ทุกวันพุธ 

– ศุกร เวลา 16.00 – 16.30 น. 

3. โครงการหองคาราโอ

เกะ 

ปจจุบันจัดหองใหบุคลากรสําหรับพักผอนในยามพักเท่ียงทุกวัน โดย

จัดเตรียมอุปกรณคาราโอเกะใหครบชุด 

4. โครงการศึกษาดูงาน

และทัศนศึกษา 

จัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ ในชวงเดือนตุลาคม 

และเดือนพฤษภาคม ของปงบประมาณนั้น ๆ 

5. โครงการทําความ

สะอาดชั้นหนังสือ

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมดําเนินการในวนัท่ี 22-23 มีนาคม 2555 บคุลากรทกุคนให้ความร่วมมือ 

100% ผลการดําเนินงานเป้าหมาย 80% ผลการปฏิบตัิงาน 98% บรรลเุป้าหมาย 

ตาราง 7.4-2ขอมูลเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาและความผูกพันของบุคลากร 

ชื่อกิจกรรม จํานวนกิจกรรม ป 2553 จํานวนกิจกรรมป 2554 

สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 2 4 

กิจกรรมสงเสริมความผูกพัน 4 6 

กิจกรรมสันทนาการ 1 1 

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 3 6 
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7.4ก(2)สํานักฯ กําหนดใหบุคลากรและผูนําระดับสูงทุกคนตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพ ซ่ึงไดกําหนดไวในเปาหมายการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานพบวา เปนไปตามเปาหมาย 100% 

ดังตาราง 7.4-3 

ตารางท่ี 7.4-3รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

ปการศึกษา แผน (รอยละ) ผล (รอยละ) 

2552 85 100 

2553 90 100 

2554 90 100 

สํานักฯ มีการดําเนินการสํารวจความตองการของบุคลากร โดยใชแบบสอบถามแจกใหบุคลากรตอบ 

จึงดําเนินการสํารวจ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2554  ท่ีตองการประเมินในประเด็นท่ีเก่ียวกับความตองการ

ของบุคลากรในดานตาง ๆ จากแบบสํารวจท้ังหมด 55 ชุด บุคลากรนําสงจํานวน 51 ชุด คิดเปนเปอรเซ็นต

รอยละ 92.72 สรุปไดดังนี้ 

1) การฝกอบรมเพ่ือนํามาพัฒนางาน ประกอบดวย 2 หลักสูตร คือ 

a. หลักสูตรฝกอบรมโดยสํานักฯ เปนผูจัดจํานวนบุคลากรมีความตองการฝกอบรมเพ่ือนํามา

พัฒนางาน ตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ 

- หลักสูตร การบริการท่ีเปนเลิศเพ่ือสรางความประทับใจ 

- หลักสูตร การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน 

- การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

- หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวย 5 ส 

- หลักสูตร เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน ประเภท

ท่ัวไป เขาสูระดับชํานาญงานพิเศษ  ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม 

b. หลักสูตรท่ีบุคลากรตองการฝกอบรม โดยสอดคลองกับภาระงานประจํา หรือเปนสวนหนึ่ง

ของภารกิจของสํานักฯ โดยหนวยงานภายนอกเปนผูจัด สรุป จํานวนบุคลากรมีความ

ตองการฝกอบรมเพ่ือนํามาพัฒนางาน ตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ 

- หลักสูตร Word, Excel เนื่องจากท่ีรูเดิมไมทันการณเพราะโปรแกรมเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมมีลูกเลนเพ่ิม เม่ือนํามาติดตั้งของใหม ก็ใชงานไมเปน  

- หลักสูตรการผลิตชิ้นงานดวย เพาเวอรพอยท 

- หลักสูตรสราง Web งาย ๆ ดวยตัวเอง 

- เทคโนโลยีใหม ๆ ตามยุคตามสมัย 
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- ความสามัคคีในองคกร 

- หลักสูตรเก่ียวกับการบริการเชิงรุก 

- หลักสูตรเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 

- หลักสูตรการบริหารกับคุณธรรมและจริยธรรม 

- อบรมการเขียนคูมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

- ความรูใหม ๆ ทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

- การตลาดกับงานหองสมุด 

- การใหบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

- การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร 

- การเขียนโปรแกรมแบบ GUI บน Linux 

- การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณมือถือ iPhone, IPad 

- อบรบการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต เชน php, Mysal,  

- การสื่อสารดวยหัวใจ 

2) ความตองการดานสวัสดิการ  

- คารักษาพยาบาลนอกเวลาราชการฟรี ตลอดจนรักษาทําฟนปลอม ครอบฟน ฯลฯ 

- น้ําดื่มสะอาดไมมีตะไครน้ําเกาะกนขวด 

- สวัสดิการเก่ียวกับดานสุขภาพตาง ๆ 

- ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

- ตรวจสุขภาพประจําปทุกป 

- ยูนิฟอรม 

- คอมพิวเตอรท่ีมีการปรับปรุงใหทันสมัยและมีความเร็วเหมาะสมกับการทํางานและ

เครื่องพิมพ 

- การดูงาน การจัดการความรูท่ีกรุงเทพฯ 

- มีท่ีจอดรถท่ีสะดวก 

- ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 

- ความยุติธรรม 

- ประกันชีวิต 

- ชวยเหลือครอบครัวเม่ือประสบภัยพิบัติ 

- อยากไดโบนัสของสํานักฯ ในแตละป 

3) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- มีการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  
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- อยากใหหนวยงานกําหนดใหผูเขารับการอบรมนําไปใชจริง และมีการรายงาน 

- อยากใหไปดูงานหองสมุดของประเทศใกลเคียง เชน สิงคโปร ฮองกง อินโดนีเซีย 

7.4ก(3) สํานักฯไดเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรตามภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละฝาย รวมท้ังมีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางภายใน โดยโอนยายกิจกรรมสื่อโสตทัศนฯ จากฝายพัฒนาระบบฯ ไปสังกัดฝายบริการ

สารสนเทศ เนื่องจากมีภาระดานการใหบริการสูงกวา จํานวนบุคลากรของฝายตางๆ ในชวงป 2551-2554 

แสดงไวในตาราง 7.4-4 

ตาราง 7.4-4อัตรากําลังดานบุคลากร 

รายการ 
อัตรากําลัง 

2552 2553 2554 2555 

1.  ฝายสนับสนุนงานบริหาร 13 13 13 13 

2.  ฝายบริการสารสนเทศ 11 11 17 18 

3.  ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 31 30 26 23 

รวม 55 54 56 54 

หมายเหตุเน่ืองจากในปลายปงบประมาณ 2553 มีขาราชการเกษียณจํานวน 1 รายแตในปงบประมาณ 2554 สํานัก

ฯก็ไดรับจัดสรรตําแหนงทดแทน 1 ตําแหนงและขอเพ่ิมเน่ืองจากภาระงานเพ่ิมข้ึนอีก 1 ตําแหนง 

ตารางท่ี 7.4-5  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะ 

ปการศึกษา แผน (รอยละ) ผล (รอยละ) 

2552 85 100 

2553 90 100 

2554 90 100 

 



 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร -ก-74 

 

ตารางท่ี 7.4-6  รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดความสามารถเชิงสมรรถนะท่ีองคกรกําหนด 

รายการ รอยละของบบุคลากรที่ผานระดับของขดีความสามารถเชิงสมรรถนะที่องคกรกาํหนด 

2552 2553 2554 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. บรรณารักษ 85 100 85 100 85 100 

2. ปฏิบัติงานหองสมุด 85 100 85 100 85 100 

3. สนับสนุนงานบริหาร 85 100 85 100 85 100 

4. นักวิทยาศาสตร 85 100 85 100 85 100 

7.4ก(4)สํานักฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีเปาหมายดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราชการและบุคลากร ดวยดัชนีชี้วัดจํานวนครั้งความไมปลอดภัย ใน

ชีวิตและทรัพยสิน โดยไมพบเหตุการณความไมปลอดภัยภายในสํานักฯ ตลอดเวลาท่ีผานมา 

ดัชนีชี้วัดดานสุขภาพ สํานักฯ สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการสงขลานครินทรมหาวิทยาลัย

สุขภาพ เพ่ือกระตุนใหบุคลากรใสใจในการดูแลสุขภาพ โดยใชดัชนีมวลกายเปนเปาหมาย ดวยการตอบแบบ

บันทึก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง (เพ่ือคํานวณดัชนีมวลกาย) วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต โดยดําเนินการ

จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ 2554 ครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม 

ในปการศึกษา 2554 สํานักฯ มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรทุกคนทําการตรวจสุขภาพประจําป โดย

สํานักฯ รับผิดชอบคาใชจายในสวนท่ีบุคลากรเบิกไมได บุคลากรท้ังหมด 55 คน เขารวมโครงการ 37 คน ไม

สามารถเขารวมโครงการ 18 คน ประกอบดวย 1) ตั้งครรภ 2 คน 2) ตรวจกอนโครงการเริ่ม 5 คน 3) ไป

ราชการ 3 คน  4) ไมสมัครใจ 5 คน 5) ลาหยุด 3 คน 

ดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญดานบรรยากาศการทํางาน การใหบริการและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร สํานักฯ 

มีนโยบายจัดสวัสดิการเพ่ือสงเสริมกิจกรรม 5 ส และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยมีสวัสดิการอยู 2 ประเภท คือ 

1) จัดหาเสื้อยืดท่ีเปนสีเดียวกันพรอมพิมพโลโกชื่อสํานักฯ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 5 ส สํานักฯ มี

นโยบายใหบุคลาสวมเสื้อยืดดังกลาวทุกวันศุกร โดยสนับสนุนทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง 

2) จัดหาเสื้อผาไทย เพ่ือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย มีนโนบายใหบุคลากรสวมเสื้อทุกวัน 

พฤหัสบดี สนับสนุนทุก 2 ป 
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7.5 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

ก. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

7.5ก(1) ตัวชี้วัดของผลกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ อยูในกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

กระบวนการบริการสารสนเทศ และกระบวนการสนับสนุน  

ป 2554 สํานักฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนางานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เพ่ือปรับปรุง

ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหบรรลุเปาหมายองคกรจํานวน 5 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

1) ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับการเรียนการสอน 

2) ฐานขอมูลและวารสารสอดคลองกับการวิจัย 

3) คาใชจายตอหนวยของการใช (costperuse)ฐานขอมูล 

4) กระบวนการทํางานท่ีสําคัญท่ีมีการจัดทําขอกําหนด จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 

- การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักฯ ใหเปนชองทางการเขาถึงการบริการอยางยั่งยืน  

- แผนและคูมือการปฏิบัติงานของระบบดูแลอุปกรณไอที  

- แผนปองกันความปลอดภัยของสํานักฯ  

- ขอกําหนดของกระบวนการ Cataloging 

5) กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได

ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําราหลักไดรอยละ 35.79 ต่ํากวาเปาหมายของเกณฑขอตกลง 

ซ่ึงกําหนดไวเทากับรอยละ 50 ดังนั้น ป 2554 จึงจัดทําโครงการวิเคราะหความสอดคลองของตํารากับ

หลักสูตร เพ่ือศึกษาความสอดคลองของเนื้อหาหนังสือตําราท่ีมีใหบริการกับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนใน

ระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจการจัดหาหนังสือตําราท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให

มากยิ่งข้ึนในปนี้ดําเนินไปได 2 หลักสูตร 

สวนดานฐานขอมูลและวารสารสอดคลองกับการวิจัย กิจกรรมวารสารสามารถจัดหาวารสาร

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีมีการวิจัยคิดเปนรอยละ 100 เกินเปาหมายของเกณฑขอตกลงท่ีกําหนดไวเพียงรอย

ละ 60 ในป 2554 มีการทําโครงการวิเคราะหความสอดคลองของวารสาร/ฐานขอมูลกับสาขาการวิจัย เพ่ือ

เปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจบอกรับวารสารและฐานขอมูลและสนับสนุนการวิจัยใหครบทุกสาขาท่ีเปน

ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในเบื้องตนพบวามีบทความท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนใต

มากท่ีสุด รองลงมาเรื่องอาหารและการทองเท่ียวตามลําดับ(เอกสารอางอิง) 
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ดานคาใชจายตอหนวยของการใช (cost per use) ฐานขอมูล ฝายบริการสารสนเทศและกิจกรรม

วารสารไดเขารวม Group Benchmarking กับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับหอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการทํา Benchmarking กระบวนการจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และกําหนดใหมี

การศึกษารอยละท่ีลดลงของคาใชจายในการสืบคน/ดาวนโหลดฐานขอมูลตอครั้งเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา

ยอนหลัง 3 ป เพ่ือพิจารณาความคุมคาของการเขาใชสารสนเทศจากฐานขอมูล หากฐานขอมูลใดมีการเขาถึง

หรือถูกใชประโยชนมากข้ึน คาใชจายตอหนวยของการใชจะต่ําลง จากการศึกษาพบวา ป 2554 คาใชจายตอ

หนวยของการใชฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยรวมสูงสุดเทากับ 93.11(เอกสารอางอิง) 

สํานักฯ ไดเลือกดานกระบวนการทํางานท่ีสําคัญท่ีมีการจัดทําขอกําหนด มีเปาหมายรอยละ 80 โดยมี

ผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักฯ ใหเปนชองทางการเขาถึงการบริการอยางยั่งยืน โดย

ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของสํานัก ฯ ไดงายข้ึน เว็บไซตมีความทันสมัยอยู

ตลอดเวลาและมีความหลากหลายของบริการหองสมุด ฝายบริการสารสนเทศดําเนินการได

รอยละ 45 มีการเพ่ิมรูปแบบและสีสันท่ีหนาโฮมเพจ เพ่ิมลิงควารสารฐานขอมูลออนไลน 

แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีมีผูใชงานบอย มี Pop up แจงความเคลื่อนไหวภายในสํานัก ฯ เชื่อมตอ

ระหวาง OPAC กับ Facebook และเพ่ิมชองทางการคนหาแบบ One Search (EBSCO 

Discovery Service, Summon)  

2) แผนและคูมือการปฏิบัติงานของระบบดูแลอุปกรณไอที กลุมกิจกรรมสารสนเทศเทคโนโลยี

สามารถดําเนินการตามแผนและจัดทําคูมือไดรอยละ 35 มีการจัดทําคูมือการแกไขหรือ

ตรวจสอบปญหาการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การจัดเครื่องสํารองไวในจุดใหบริการ

จํานวนรอยละ 5 /เครื่องใหบริการ เขาอบรมการใชกลองวงจรปดและการติดตั้งจากผูรับเหมา 

ทําคูมือการดูแลรักษากลองวงจรปด การจัดทําคูมือการใชอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา

สําหรับบุคลากรและผูรับบริการ และใหบริการขอมูลภาพวีดีโอยอนหลัง 

3) แผนปองกันความปลอดภัยของสํานักฯ เพ่ือการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ป 2554 ฝาย

สนับสนุนงานบริหารและคณะกรรมการปองกันอัคคีภัย มีการวางแผนปรับปรุงอาคารและ

ความปลอดภัยโดยติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีปายเตือนความปลอดภัย

ทรัพยสินของผูรับบริการบริเวณพ้ืนท่ีอาน เพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบทางเขา-ออก

และประสิทธิภาพของระบบสแกนหนังสือ แตงตั้งกรรมการหรือผูรับผิดชอบตรวจสอบดูแล

ความปลอดภัยภายในอาคารเปนประจําทุกวัน  สิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลวรอยละ 40 ไดแก 

การทําปายเตือนความปลอดภัยของทรัพยสินตามจุดตางๆ และจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ
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ดูแลความปลอดภัยภายในอาคารเปนประจําทุกวัน ตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องมือ 

เชน ถังดับเพลิง ลิฟท ระบบไฟฟา วงจรปด อุปกรณสํานักงาน ทุก 3 เดือน  

4) ขอกําหนดของกระบวนการวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ (Cataloging) เวลาเฉลี่ยในการ

ดําเนินงานตั้งแตรับทรัพยากรสารสนเทศเขาและออกใหบริการ โดยเพ่ิมคุณคาการวิเคราะห

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการเปนอันดับแรก มีการเปลี่ยนเกณฑตัวชี้วัดท่ี

คํานวณเปนวันมาใชเปนนาที เพ่ือใหสอดคลองกับระบบลีน (LEAN) จากระบบเดิมสิ่งพิมพ

ประเภทตําราและหนังสือท่ัวไปใชเวลาดําเนินการ 65 นาที/เลม  และวิจัย สารนิพนธ และ

วิทยานิพนธใชเวลา 85 นาที/เลม หลังจากดําเนินการดวยระบบลีน พบวาเวลาเฉลี่ยตั้งแตรับ

ทรัพยากรเขาและนําออกใหบริการของตําราและหนังสือท่ัวไปใชเวลา 30 นาที เร็วข้ึน 35 

นาที สวนวิจัย สารนิพนธ และวิทยานิพนธ ใชเวลา 60 นาที เร็วข้ึน 25 นาที 

สําหรับกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สํานักฯ ไดมุงเนนการสรางความเขมแข็งดาน

แหลงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูแกชุมชนอยางยั่งยืน โดยจัดทําโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแบบได

เปลาใหกับโรงเรียนและหนวยงาน การสรางฐานขอมูลหองสมุดสําหรับการสืบคน และการฝกอบรมดาน

เทคโนโลยีหองสมุด ในป 2554 สามารถดําเนินการได 5 โครงการ จากเปาหมายของเกณฑขอตกลงท่ีกําหนด

ไวมากกวาหรือเทากับ 1 โครงการ ไดแก โครงการบริจาคหนังสือเพ่ือนอง  การสรางฐานขอมูลระบบหองสมุด

อัตโนมัติ ULibMใหกับองคการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเปดหองสมุดสูชุมชน

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางเครือขายสังคมออนไลน และ Open 

Library@Your Schools 

7.6 ผลลพัธ์ด้านภาวะผู้นํา 

ก. ผลลพัธ์ด้านภาวะผู้นําและความรับผดิชอบต่อสังคม 

7.6ก(1)ในปการศึกษา 2554สํานักฯ ไดทบทวนตัวชี้วัดหลัก และกําหนดใหใชตัวบงชี้จํานวน 14ตัว 

ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายจํานวน 10ตัว ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังแสดงในภาคผนวก ก 

7.6ก(2)สํานักฯ โดยทีมบริหารท่ีนําโดยผูอํานวยการไดบริหารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนเรื่องการเงิน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรโดยยึดหลักความเปนธรรมกับทุกคน 

7.6ก(3)ในดานความปลอดภัย สํานักฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการปองกันอัคคีภัยเพ่ือทํา

หนาท่ีตรวจสอบความพรอมของอุปกรณท่ีเก่ียวของใหมีสภาพใชงานไดอยูเสมอ มีการอบรมการปองกัน และ
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การระงับเหตุปละ 1 ครั้ง และในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน ไดจัดใหมีหัวหนาเวรรับผิดชอบดูแลการเปด และ

ปดอาคารของสํานักฯ  

7.6ก(4)สํานักฯ เปดชองทางท่ีหลากหลายสําหรับรับขอรองเรียนในดานตางๆ และในระยะเวลาท่ีผาน

มายังไมปรากฏขอรองเรียนใดๆ เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีขัดตอจริยธรรมของผูบริหารในระดับตางๆ 

7.6ก(5)ในดานความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชน สํานักฯ เปดใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาใช

บริการของสํานักฯ ในลักษณะตางๆ เชน การเขาอาคารใหบริการของสํานักฯ เพ่ือใชประโยชนจากสารสนเทศ

ตางๆ ของสํานักฯ โดยเก็บคาใชบริการในอัตราคนละ 10 บาทตอวันสําหรับผูใหญ และ 5 บาทตอวันสําหรับ

เด็ก และสําหรับนักเรียนในเครื่องแบบสามารถเขาใชบริการภายในอาคารของสํานักฯ ไดโดยไมตองเสีย

คาใชจายแตอยางใด 

ในสวนของการใหการศึกษา สํานักฯ รับเปนสถานท่ีฝกงานของนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ในแต

ละปมีนักศึกษาเขารับการฝกงานจํานวน 5-10 คน 

นอกจากนั้น สํานักฯ ยังเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ เยี่ยมชมและดูงานในสํานักฯ ไดตามความ

ประสงค 
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