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โครงรำ่งองค์กร 
1. ลักษณะองค์กร 
ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือ
กำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และประชำชนทั่วไป  เดิมมีชื่อว่ำ
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ก่อตั้งขึ้นตำมนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยที่ 
นำยแพทยส์วัสดิ์ สกุลไทย เป็นอธิกำรบดี (พ.ศ.2516– 2518) โดยกำรรวมห้องสมุดคณะห้องสมุดคณะ
วิทยำศำสตร์และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์เข้ำด้วยกัน  เป็นหอสมุดกลำงและตั้งชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์
แด่คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นผู้บริจำคที่ดิน จ ำนวน 690 ไร่  แก่มหำวิทยำลัย ส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่ 

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปิดด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำร  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2521 ได้รับ
กำรยกฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร สังกัดส ำนักวิทยบริกำรในวันที่  21 
มิถุนำยน พ.ศ. 2532 ต่อมำในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2550  มหำวิทยำลัยได้รวมฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
และฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพเข้ำด้วยกัน และประกำศจัดตั้งเป็น ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร โดยให้เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ   

1ก(1)  ส ำนักฯ มีภำรกิจในกำรจัดหำจัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศท้ังในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อโสตทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำนักฯ ส่งมอบบริกำรต่ำง ๆด้วยหลำกหลำยวิธีกำรดังนี้ 
1. ให้บริกำรโดยผ่ำนระบบยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซึ่งก ำกับดูแลโดยฝ่ำยบริกำร

สำรสนเทศ 
2. ให้บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยโดยมีทั้งที่

จ ำกัดกำรใช้เฉพำะภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยและที่ใช้บริกำรได้จำกเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตทั่วไป 

3. จัดสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรอ่ำนของผู้รับบริกำร โดยเป็นพื้นที่กระจำยอยู่ภำยใน
อำคำรของส ำนักฯ มีห้องศึกษำเฉพำะกลุ่มซึ่งมีควำมจุหลำยขนำด นอกจำกนี้  ได้จัดพ้ืนที่
บริเวณหน้ำส ำนักฯ ชั้น 3 เป็นที่อ่ำนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 1ก(2) ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ 
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พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ     
     สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

2. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและประชำชนทั่วไป 
     ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ใหม่แก่ 
     สังคม เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชน 

ค่ำนิยมองค์กร 
ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี เพ่ือเป้ำหมำยองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 
มุ่งเน้นผู้รับบริกำร 

ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ควำมรู้และเทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

เพ่ือกำรเรียนรู้ 
 

 1ก(3) ส ำนักฯ ประกอบด้วยบุคลำกรหลักๆ 4 กลุ่ม คือ บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
ผู้ปฏิบัติงำนสนับสนุนงำนบริหำร และนักวิทยำศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง P 1-1, P 1-2, P 1-3 
และ P 1-4 

ตำรำง P 1-1 ประเภทและหน้ำที่ของบุคลำกร 

 
บุคลำกร 

 
หน้ำที่หลัก 

วุฒกิำรศึกษำ  
รวม(คน) 

ต่ ำกว่ำ
ตรี    

ตรี   โท 

บรรณำรักษ์ จัดหำ วิเครำะห์ จัดเก็บ และบริกำร
สำรสนเทศ 

- 13 11 24 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด สนับสนุนกำรจัดหำและกำรจัดเก็บ
กำรบริกำรสำรสนเทศ 

2 25 - 27 

ผู้ปฏิบัติงำนสนับสนุน
งำนบริหำร 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน 
บริหำรของส ำนักฯ เช่น ด้ำน
นโยบำยและแผนด้ำนคลังและพัสดุ  
ด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนธุรกำรทั่วไป
และด้ำนอำคำรสถำนที่ 

8 13 - 21 
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บุคลำกร 

 
หน้ำที่หลัก 

วุฒกิำรศึกษำ  
รวม(คน) 

ต่ ำกว่ำ
ตรี    

ตรี   โท 

นักวิทยำศำสตร์ ดูแลระบบไอทีของส ำนักฯ 1 2 1 4 

 
ตำรำง P 1-2 อำยุบุคลำกร           ตำรำง P 1-3 อำยุงำนของบุคลำกร    

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

 

อำยุงำน จ ำนวน ร้อยละ 
< 30 9 11.84 < 10 ปี 20 26.32 

31 – 40  9 11.84 11 – 20 ปี 10 13.16 
41 – 50 21 27.63 21 – 30 ปี 23 30.26 

> 50 37 48.69 > 30 ปี 23 30.26 
 
ปัจจัยท่ีส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร  ประกอบด้วย  

1. กำรได้รับกำรพัฒนำ  ควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในวิชำชีพ และหน้ำที่กำรงำน 
2. กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
3. กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม  
4. กำรได้รับมอบหมำยงำนตำมควำมเชี่ยวชำญ  
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร 
6. ควำมรักและควำมภูมิใจในองค์กร 
นอกจำกนีส้ ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภัยของบุคลำกร ดังนี้  
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ  ส ำนักฯจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี โดยมีแผนที่จะให้กำรดูแลเป็น

พิเศษส ำหรับบุคลำกรที่มีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน กำรท ำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลำกร และ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรจัดอุปกรณ์กีฬำประเภทต่ำง ๆที่เหมำะสมกับสถำนที่ 

ด้ำนควำมปลอดภัย ส ำนักฯ จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
และมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย   กำรซ้อมกำรหนีไฟกรณีเกิดเพลิงใหม่เป็น
ประจ ำอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

1ก(4) ปัจจุบันส ำนักฯมีอำคำรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (เริ่ม
ด ำเนินกำรย้ำยมำจำกอำคำรหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2555 และเปิด
ให้บริกำรอย่ำงไม่เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 เนื่องจำกอำคำรยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และยัง
ไม่มีกำรส่งมอบครุภัณฑ์) และอำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ ส ำหรับกำรให้บริกำรของส ำนักฯ  มี
รำยละเอียดของเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญดังนี้ 
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
3. ทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น ต ำรำ วำรสำร ที่เป็นตัวเล่ม และท่ีเป็นระบบ E-Databases, 

E-Journals, E-Books, Digital Library, Open Access Links, PSU Knowledge 
Bank เป็นต้น 

4. อุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ เช่นระบบประตูอัตโนมัติ  ระบบจ ำหน่ำยคูปองอัตโนมัติเพ่ือเข้ำใช้  
ห้องสมุด  ระบบกำรเติมโควต้ำกำรพิมพ์อัตโนมัติ (รวมทั้งตรวจสอบโควต้ำกำรพิมพ์
ประวัติกำรเติมเงินและประวัติกำรพิมพ์ผ่ำนเว็บไซต์)  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 
1. อินเตอร์เน็ตโซน (Internet Zone) 
2. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
3. พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ 
4. ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Study Rooms) 
5. ห้องฉำยภำพยนตร์ 
6. ห้องสื่อโสตทัศน์ 
7. ห้องภำพยนตร์ 3 มิติ  โทรทัศน์รำยกำรต่ำง ๆ และเคเบิลทีวี 
8. ห้องละหมำด 
9. ห้องปฐมพยำบำล 
10. ห้องประชุม 
11. ห้องสันทนำกำร 
12. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

 
1ก(5) ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กฎหมำยข้อบังคับและระเบียบต่ำงๆ ที่ส ำคัญดังนี้ 

ตำรำง P 1-4 กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/ข้อก ำหนดและเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ด้ำน กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับข้อก ำหนดและเกณฑ์ 

1.กฎหมำย 1.1   ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนส ำนัก
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  พ.ศ. 2551 

1.2   พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติปี 2542 
1.3   พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2537 
1.4   พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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ด้ำน กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับข้อก ำหนดและเกณฑ์ 
2.รับรองระบบงำน 2.1  ข้อบังคับระเบียบสภำมหำวิทยำลัย 

2.2  ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 
2.3 ข้อบังคับจรรยำบรรณของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

3.มำตรฐำน
ห้องสมุด  

3.1 มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2544 

4.กำรเงิน 4.1  ระเบียบกำรเงินและงบประมำณของกระทรวงกำรคลัง 
4.2  ระเบียบพัสดุส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
4.3  ระเบียบเงินรำยได้  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

5. อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย 

5.1   พ.ร.บ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน พ.ศ. 2554 

 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร  
 1ข(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป P 1-1 ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักฯ 

ส ำนักฯ ด ำเนินนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  มีผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ เป็นผู้บริหำรสูงสุด มรีองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และหัวหน้ำฝ่ำย  4 ฝ่ำย คือหัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศและหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพ เป็นผู้น ำระดับสูง   

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

คณะกรรมการประจ าส านกัฯ
ฯ 

ผูอ้  านวยการส านกัฯ
ฯ 

คณะกรรมการด าเนินงานส านกัฯ
ฯ 

รองผูอ้  านวยการส านกัฯ
ฯ 

        หวัหนา้ฝ่าย 

   บริการสารสนเทศ 
หวัหนา้ฝ่ายพฒันา
ระบบสารสนเทศ 

หวัหนา้ฝ่ายสนบัสนุน
งานบริหาร 

หวัหนา้ฝ่ายหอสมุด 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
ส านกัฯฯ 
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เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักฯได้มอบฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์
สุขภำพให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของคณะแพทยศำสตร์ 

 
1ข(2)  ส ำนักฯได้จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญไว้ดังตำรำง P 1-5 และตำรำง P 1-7 

ตำรำง P 1-5 ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ควำมเกี่ยวข้อง ส่วนรำชกำร/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ส่งมอบของส ำนักฯ  
 

บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้จ ำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ วัสดุส ำนักงำนและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ  

ส่วนรำชกำร/องค์กรที่เก่ียวข้อง  
 

ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย  
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

คู่ควำมร่วมมือ  
 

เครือข่ำยห้องสมุดในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย  
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET)  
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
คณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ  

อำจำรย์ บุคลำกร  นักศึกษำ  และบุคคลทั่วไป 
 

 
ตำรำง P 1-6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้รับบริกำร 

กลุ่มผู้รับบริกำร ผลิตภัณฑ์/บริกำร ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร 
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

1. นักศึกษำม.อ.ระดับ 
ปริญญำตรี 

ใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศประเภท 
ต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้  
สิทธิ์ในกำรยืมหนังสือ 
ยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม 
ก ำหนดยืมเล่มละ 7 วัน  

1. ได้รับทรัพยำกร 
สำรสนเทศที่ต้องกำร 
2. ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวกรวดเร็ว 

• เคำน์เตอร์บริกำร 
• e-mail 
• website 
• โทรศัพท์ 
• เครือข่ำยสังคม 
• road show  
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กลุ่มผู้รับบริกำร ผลิตภัณฑ์/บริกำร ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร 
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

2. นักศึกษำ ม.อ.
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ใช้บริกำรต ำรำ วำรสำร 
และฐำนข้อมูลเพื่อกำร 
ค้นคว้ำ 
สิทธิ์ในกำรยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
หนังสือยืมได้ไม่เกิน 10 
เล่มก ำหนดยืมเล่มละ 7 
วัน เป็นต้น 

1. ได้รับทรัพยำกร 
สำรสนเทศที่ต้องกำร 
2. มีวำรสำรและ
ฐำนข้อมูลที่สืบค้นได้
สะดวกและรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลำ 

3.อำจำรย์  อำจำรย์
พิเศษ 
 

ใช้บริกำรต ำรำ วำรสำร
และฐำนข้อมูลเพื่อประ 
กอบกำรสอนและกำร 
กำรวิจัย 
สิทธิ์ในกำรยืมทรัพยำ 
กรสำรสนเทศหนังสือ 
ยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม
ก ำหนดยืมเล่มละ 30  
วัน 

1.มีต ำรำและวำรสำร
ที่ตรงกับควำม
ต้องกำร 
2.ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวก รวดเร็ว 
 

4. กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 
กรรมกำรบริหำรมูลนิธิ 
กรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย 

ใช้บริกำรต ำรำ วำรสำร  
และฐำนข้อมูลเพื่อ 
ประกอบกำรค้นคว้ำ 
สิทธิ์ในกำรยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
หนังสือยืมได้ไม่เกิน 5 
เล่มก ำหนดยืมเล่มละ 7 
วัน 

1. ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวก รวดเร็ว 
2. มีต ำรำ วำรสำร 
และฐำนข้อมูลที่ตรง
กับควำมต้องกำร 
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กลุ่มผู้รับบริกำร ผลิตภัณฑ์/บริกำร ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร 
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

5. บุคลำกรสำย 
สนับสนุนของมอ. 

ใช้บริกำรต ำรำ วำรสำร  
และฐำนข้อมูลเพื่อ 
ประกอบกำรค้นคว้ำ  
และวิจัย สิทธิ์ในกำรยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
หนังสือยืมได้ไม่เกิน 5 
เล่มก ำหนดยืมเล่มละ 7 
วัน 

1. มีต ำรำ วำรสำร 
และฐำนข้อมูลที่ตรง
กับควำมต้องกำร 
2. ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวก รวดเร็ว 
 

6. นักเรียน และบุคคล 
ทั่วไป 

ใช้บริกำรศึกษำค้นคว้ำ 
สิทธิ์ในกำรยืมทรัพยำ 
กรสำรสนเทศ หนังสือ
ยืมได้ไม่เกิน 4 เล่ม
ก ำหนดยืมเล่มละ 7 วัน 

1. มีต ำรำ วำรสำร 
และฐำนข้อมูลที่ตรง
กับควำมต้องกำร 
2. ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวก รวดเร็ว 

7. ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ใช้บริกำรศึกษำค้นคว้ำ 
สิทธิ์ในกำรยืมทรัพยำ 
กรสำรสนเทศ หนังสือ 
ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม
ก ำหนดยืมเล่มละ 7 วัน 

1. มีต ำรำ วำรสำร 
และฐำนข้อมูลที่ตรง
กับควำมต้องกำร 
2. ได้รับกำรบริกำรที่ 
สะดวก รวดเร็ว 

 

 
ตำรำง P 1-7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของส ำนักฯ 

ผู้ได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมของส ำนักฯ 

บริกำรที่ให้ 
 

ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

1. มหำวิทยำลัย/คณะ
ต่ำงๆ  
 

1. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศตำมที่
ต้องกำร  
2. ให้บริกำร
สำรสนเทศ 

1. ควำมครบถ้วน
ครอบคลมุของ 
ทรัพยำกรสำร สนเทศ  
2.ให้บริกำรด้วยควำม
รวดเร็วถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ 

1. กำรประชุม  
2. ระบบเครือข่ำย 
3. หนังสือรำชกำร 

2. บริษัทห้ำงร้ำน/
ส ำนักพิมพ์  

ซื้อทรัพยำกรสำรสน 
เทศ  วัสดุและครภุัณฑ ์

สินค้ำตรงตำมควำม
ต้องกำร ส่งมอบของตรง

หนังสือรำชกำร 
ระบบเครือข่ำย 
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ผู้ได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมของส ำนักฯ 

บริกำรที่ให้ 
 

ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ตำมเวลำ  ช ำระเงินตรง
เวลำ  รำคำยุติธรรม 

โทรศัพท ์

3. ห้องสมุด
สถำบันกำรศึกษำ/
หน่วยงำนอ่ืนๆ  

ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำห้องสมุด  

แนวทำงในกำรพัฒนำและ
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน  

หนังสือรำชกำร 
ระบบเครือข่ำย 
โทรศัพท ์

4.คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนส ำนักฯ 

รับมอบนโยบำยและ
กำรก ำกับกำร
ด ำเนินงำน 

ปฏิบัติตำมภำรกิจที่ได้รับ กำรประชุม
คณะกรรมกำรตำมรอบ
เวลำ 

5.ชุมชน บริกำรห้องสมุด ได้รับบริกำรที่ถูกต้อง ตรง
ตำมควำมต้องกำร 

ระบบเครือข่ำย 
หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์

 
1ข(3) เพ่ือให้กำรส่งมอบบริกำรของส ำนักฯ ไปยังผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด ส ำนักฯ 

ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรต้องมีควำมสะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
2. สภำวกำรณ์ขององค์กร 
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน  
 2ก(1) องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับส ำนักฯ คือห้องสมุดหรือหอสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศที่มีมำกกว่ำ 147 แห่ง อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำม
ตำรำง P 1-6 และตำรำง P 1-7  แล้วจะพบว่ำกลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมเป็นอิสระจำกกัน  คู่แข่งขันในเชิง
ของส่วนแบ่ง ตลำด (หรือจ ำนวนลูกค้ำ)จึงไม่เป็นประเด็นส ำคัญแต่อย่ำงใด  แต่ประเด็นของกำรแข่งขัน 
คือ คุณภำพของกำรให้บริกำรและควำมครบถ้วนของสำรสนเทศท่ีตอบสนองต่อภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ดังแสดงไว้ในตำรำง P 2-1 
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ตำรำง P 2-1 คู่แข่งขันและสภำพกำรแข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นกำรแข่งขัน ผลกำรด ำเนินงำน
ในปัจจุบัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับ

คู่แข่ง 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้
ประสบควำมส ำเร็จ 

 

•  ส ำนักวิทยบริกำร  
   
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

1. บริกำรที่เป็นเลิศ  
2. ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ทันสมัย  
3.ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
 

ยังขำดข้อมูล
เปรียบเทียบที่ชัดเจน  
 

1. บุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เกี่ยวกับระบบกำร
ให้บริกำรของ
ห้องสมุดสมัยใหม่  
2. เครื่องมือที่พร้อม
ส ำหรับกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ  
3.มีกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติงำน 

 
 2ก(2) ปัจจัยส ำคัญท่ีก ำหนดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ คือ กำรให้บริกำร
สำรสนเทศที่ครบถ้วนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้วยวิธีกำรที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง  ควำม
เปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯประกอบด้วย   

1. พัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต 
2. พัฒนำกำรของอุปกรณ์ด้ำนไอที  กำรให้บริกำรขององค์กรด้ำนกำรสื่อสำร   
3. กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำร  ข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มไปสู่

สิ่งพิมพ์ดิจิตอลหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ตลอดจนรสนิยมกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีทำงเลือกท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน   

4. กำรย้ำยที่ท ำกำรใหม่ของส ำนักฯ ท ำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้มีส่วนอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนให้ส ำนักฯ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
และพัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร รวมทั้งกำรพัฒนำสำรสนเทศใหม่ๆท่ีตรง
กับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริกำร 
 

 2ก(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน เพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้แก่
สถิติกำรใช้บริกำรต่ำงๆและควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำนต่ำงๆทั้งของส ำนักฯ  และของคู่แข่งขัน  กำร
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ได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ของคู่แข่งขันยังเป็นเรื่องที่มีข้อจ ำกัดอย่ำงมำกและส ำนักฯจ ำเป็นต้องแสวงหำควำม
ร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆเพ่ือให้มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเหล่ำนี้  เช่น ควำมร่วมมือด้ำนกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น  เป็นต้น  ตัวอย่ำงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิง
แข่งขนัที่ส ำคัญแสดงในตำรำง P 2-2 
 

ตำรำงP 2-2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูล 

ห้องสมุด
มหำวิทยำลัย 

1. สถิติกำรใช้บริกำรต่ำงๆ 
    ของส ำนักฯ 
2. ควำมพึงพอใจต่อบริกำร   
    ด้ำนต่ำงๆของส ำนักฯ  
 
 

1.ยังขำดระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
2. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจเป็นภำระ
แก่ผู้รับบริกำรท ำให้ กำรเก็บข้อมูล
กระท ำได้ค่อนข้ำงยำก  
3. ระบบห้องสมุดมีทั้งแบบรวมศูนย์และ
แยกส่วน  

 
ข. ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
  
ส ำนักฯ ได้สรุปควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในด้ำนต่ำงๆที่ส ำคัญไว้ดังแสดงในตำรำง P 2-3  

ตำรำง P 2-3 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
ด้ำน สิ่งที่ท้ำทำย กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 

ด้ำนธุรกิจ  
 

- ผู้รับบริกำรมีทำงเลือกในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศที่เป็นควำมรู้มำกขึ้นเช่น
อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และสื่อ
ทำงเลือกอ่ืนๆ ฯลฯ  
- พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของ
ผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนไป  
- ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำม
เข้มแข็ง  
- กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
คุ้มค่ำ  

- พัฒนำกำรบริกำรที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์
สอดคล้องกับควำมต้องกำร  
- ปรับปรุงกำรให้บริกำร  
- จัดกิจกรรมแนะน ำ และส่งเสริม  

ด้ำนปฏิบัติกำร  - กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว  - ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำร  
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ด้ำน สิ่งที่ท้ำทำย กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 

 ถูกต้องทันสมัย  
- กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
สอดคล้องกับภำรกิจ  ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร  

 
- ศึกษำแนวทำงกำรวัดควำมสอดคล้องของ
สำรสนเทศกับภำรกิจของมหำวิทยำลัย
(หลักสูตรสำขำกำรวิจัย ฯลฯ) 

ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล  
 

- บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข  
- ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  
- วัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- พัฒนำบุคลำกร และจัดกิจกรรมสัมพันธ์  
- อบรมอย่ำงเป็นระบบ  
- จัดกิจกรรมส่งเสริม  
 

 

ตำรำง P 2-3 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ 

ด้ำน ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมควำมได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ 

ด้ำนธุรกิจ  
 

- มีควำมพร้อมสูงด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สำมำรถสนับสนุนภำระกิจ
หลักของมหำวิทยำลัยได้ทุกด้ำน 
- มีควำมพร้อมของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ  
- มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง  
 

- ทบทวน และปรับปรุงกำรบริกำรให้ดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และให้ผู้รับบริกำรมีส่วน
ร่วมในกำรคัดเลือก/เสนอทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรผ่ำน
เครือข่ำยให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัยอยู่เสมอ  
- ผสำนควำมร่วมมือเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้รับบริกำรให้มำกยิ่งข้ึน  

ด้ำนปฏิบัติกำร  
 

- ควำมพร้อมของอุปกรณ์สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก  งบประมำณ  
- ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย  
- ควำมน่ำเชื่อถือ  

 

   
 

- ใช้อุปกรณ์และงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
ที่สุด  
- ดูแลติดตำมให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ  
- ให้บริกำรที่มีคุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล  

- ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร  
 

 

- ส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองอยู่
เสมอ  
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ค. ระบบกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร  
แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส ำนักฯ ได้แก่  

1. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้  
2. ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรมีทักษะด้ำนกำรรู้สำรสนเทศ  
3. ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  
4. ทบทวน และปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติโดยใช้แนวคิดของ Lean และด้วยหลักกำร PDCA 
5. ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสถำบัน และน ำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำน/บริกำร 
7. ใช้หลักกำรตลำดส่งเสริมงำนบริกำรห้องสมุด 
8. ทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริง 
9. สร้ำงศักยภำพของบุคลำกรทุกคน ทุกระดับให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนวิชำกำร และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
10. กำรหล่อหลอมบุคลำกรให้มีจิตส ำนึกด้ำนคุณภำพ รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
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1. กำรน ำองค์กร 
1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง  
ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ  
 1.1ก(1) ส ำนักฯ ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์เมื่อเดือนมีนำคม 2553 โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(หรือผู้รับบริกำร) ตลอดจนกำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นหลำยครั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ได้ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ของ
ส ำนักฯ โดยค ำนึงถึงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ต้องกำร และมีควำมเห็นตรงกันว่ำ “เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ” คือ เป้ำหมำยสูงสุดที่ส ำนักฯ ต้องกำรหลังจำกกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์แล้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้ประชุมบุคลำกรเพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
ค่ำนิยมขององค์กร ตลอดจนกำรจัดท ำค ำอธิบำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมเพ่ือให้
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติ โดยร่วมกับบุคลำกรจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร 

ในกำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2556 ได้มีกำรทบทวน พันธกิจ  
เป้ำประสงค์  ค่ำนิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรประชุมร่วมกันพิจำรณำ 
และได้ข้อสรุปว่ำ กำรน ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยในทิศทำงท่ีก ำหนดโดยวิสัยทัศน์ จ ำเป็นต้องสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรที ่ ”มุ่งเน้นผู้รับบริกำร”  และขับเคลื่อนด้วยค่ำนิยม “ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี เพื่อ
เป้ำหมำยองค์กร”  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำระดับสูง ได้สื่อสำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมขององค์กรให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบในหลำยวำระและอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น  

- ในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ทุกเดือน  
- ในตอนท้ำยของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)ทุกฉบับที่สื่อสำรถึงกันภำยในส ำนักฯ และ

ภำยนอกส ำนักฯ จะมีข้อควำมแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมของ
องค์กรของส ำนักฯ ให้บุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส ำนักฯ รับทรำบเสมอ 

- ส ำนักฯฯได้ประกำศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมขององค์กรของ
ส ำนักฯฯให้บุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส ำนักฯฯ รับทรำบทำงหน้ำ
เว็บไซต์ของส ำนักฯฯ 

- ส ำนักฯ ได้ประกำศ วิสัยทัศน์ ให้ผู้รับบริกำรรับทรำบที่บริเวณหน้ำส ำนักฯ 
 ผู้น ำระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมขององค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย
โดยเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติ และเข้ำร่วมทุกกิจกรรมของส ำนักฯ ที่จัดขึ้น ทั้งบทบำทน ำในขั้นตอนกำร
วำงแผนและบทบำททั้งผู้น ำและผู้ตำมในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ผู้น ำระดับสูงได้เข้ำแก้ไขปัญหำและ
ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันในกรณีท่ีทรำบว่ำระบบงำนมีช่องว่ำงอันอำจจะน ำไปสู่ควำมผิดพลำดหรือ
เกิดควำมเสียหำยได้ 
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 1.1ก(2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำถึงกำรยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม
กับทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรด้วยกัน ต่อผู้รับบริกำร ควรจะด ำรงไว้ซึ่งควำมเสมอภำค 
หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน นอกจำกนั้น ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก็ได้เน้นให้
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมกับทุกคน 
 ผู้น ำระดับสูงได้ก ำหนดให้จัดซื้อและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกชนิดโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
ลิขสิทธิ์ เช่น ซอร์ฟแวร์ หนังสือ ทั้งฉบับที่เป็นตัวเล่มและฉบับอิเล็กทรอนิกส์   
 ในกำรเข้ำใช้วำรสำรและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักฯ จะมีข้อควำมเตือน
เกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์และข้อตกลงในกำรใช้ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรรับทรำบและต้องด ำเนินกำรยอมรับ
ข้อตกลงจึงจะสำมำรถเข้ำใช้วำรสำรและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำนักฯ บอกรับเป็นสมำชิกได้ 
 ผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำม”ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย” โดยผู้น ำระดับสูงปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่ำง และได้ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด้ำน
จรรยำบรรณของบุคลำกรในส ำนักฯ นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติดีด้วยกำร
คัดเลือกและให้รำงวัลแก่บุคลำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นบุคลำกรดีเด่นประจ ำปี 
 ผู้น ำระดับสูงได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัย ตำม พรบ. ควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึ่งได้ก ำหนดขึ้นมำใช้ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและอันตรำยอันอำจจะเกิดได้จำกกำรท ำงำน เช่น มีป้ำยเตือนแสดง
ถึงข้อควรระวังต่ำง ๆ เป็นต้น 

 1.1ก(3) ในด้ำนกำรบริหำรส ำนักฯ ให้มีควำมยั่งยืน และมีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่ง 
ผู้อ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้มี 

-   กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของบุคลำกร โดยกำรจัดให้มีกำรทัศนศึกษำเพ่ือดูงำนทั้งใน
และต่ำงประเทศ  ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน Blog และในสังคมออนไลน์  
ส่งเสริมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  ด ำเนินกำรให้มีกำรประกวดนวัตกรรมในส ำนักฯ จัดให้มี
กำรอบรมในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเป็นผู้น ำและผู้
ตำมท่ีดี   จิตบริกำรกับกำรให้บริกำรของห้องสมุดเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของผู้รับบริกำร  เป็น
ต้น ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) นอกจำกนั้น ยังมีกำรถ่ำยทอดข่ำวสำรเกี่ยวกับ
ควำมเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจในวงกำรห้องสมุดผ่ำน mailing list รวมทั้งกำรกระตุ้นให้
บุคลำกรจัดท ำโครงกำรพัฒนำงำนในลักษณะ R2R สร้ำงผลงำนด้วยกำรพัฒนำงำนประจ ำที่
รับผิดชอบ และท ำงำนเป็นทีม 

- มีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยที่ห้องสมุดจะใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนำโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมหลัก และให้มีกำรพัฒนำต่อยอดไปอีกโดยก ำหนดให้มีกำรประชุม
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ทุก 2 เดือน (ก ำหนดวันประชุม ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนเว้นเดือน) 
เพ่ือประเมิน/พัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
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- เพ่ือให้องค์กรมีควำมยั่งยืน ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆที่จัดขึ้นในส ำนักฯ และกรรมกำรทุกชุดมีกำรก ำหนดแผนงำน มีกำร
ประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือน ำข้อมูล ข้อเสนอแนะต่ำง ๆมำวิเครำะห์  และปรับปรุง โดยใช้
ระบบ PDCA ในกำรปฏิบัติงำน 

-   ส ำนักฯ ย้ำยที่ท ำกำรใหม่ท ำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  ช่วย 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้   

 
ข. กำรสื่อสำรและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร  
 1.1ข(1)ผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรสื่อสำรกับบุคลำกรด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย ดัง
แสดงในตำรำง 1.1-1  
  

ตำรำง 1.1-1  ช่องทำงกำรสื่อสำร 

ช่องทำงกำรสื่อสำร ผู้เกี่ยวข้อง ควำมถี่ กิจกรรม/ผลลัพธ์ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักฯ 
 

ผอ. รอง ผอ. หัวหน้ำ
ฝ่ำย และกรรมกำรที่
เป็นตัวแทนบุคลำกร 
 

ทุกเดือน  
 

พิจำรณำและตัดสินใจ
ในเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับ
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักฯ เปิดโอกำสให้
บุคลำกรเสนอวำระเข้ำ
ที่ประชุมโดยผ่ำน
ตัวแทนบุคลำกร  

ประชุมบุคลำกร  
 
 
 
 
 

บุคลำกรทุกคน  
 

ทุกเดือน  
 

สื่อสำรเรื่องต่ำงๆ จำก
คณะกรรมกำรบริหำรสู่
บุคลำกรรับฟังควำม
คิดเห็นแนวทำงกำร
แก้ปัญหำ เปิดโอกำสให้
บุคลำกรเสนอวำระเข้ำ
ที่ประชุม  และคณะ 
กรรมกำรชุดต่ำงๆ น ำ 
เสนอผลกำรด ำเนินงำน 

ประชุมคณะท ำงำนชุด
ต่ำงๆ  
 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เช่น กรรมกำรประกัน
คุณภำพ กรรมกำร 5ส  
กรรมกำรจัดกำรควำมรู้  

1-2 เดือน  
 

มีแผนกิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน ประเมินผล
และวิเครำะห์ทบทวน 
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ช่องทำงกำรสื่อสำร ผู้เกี่ยวข้อง ควำมถี่ กิจกรรม/ผลลัพธ์ 
Group mail  
 

บุคลำกรเฉพำะกลุ่ม 
หรือบุคลำกรทุกคน  
 

ทุกวัน 
 

สื่อสำรเรื่องต่ำงๆ ทั้ง
กรณีเร่งด่วน หรือ
เรื่องรำวที่น่ำสนใจ  

ระบบ e-office  
 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
(บำงส่วนหรือทั้งหมด)  

ทุกวัน  
 

แจ้งข่ำวสำร สั่งกำร 
ฯลฯ  

คู่ควำมร่วมมือ เช่นศูนย์
คอม 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ทุก 2 เดือน พิจำรณำและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรใช้งำนและ
และพัฒนำฟังค์ชันกำร
ใช้งำนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ(ALIST)  

 
1.1ข(2) ผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำง

จริงจัง ด้วยกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรทุกคน  
มีกำรประชุมบุคลำกรทุกเดือน ทุกครั้งก่อนกำรประชุม ได้แจ้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม

องค์กร และค่ำนิยมองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรตระหนักถึงภำระและหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ เพ่ือ
เป้ำหมำยองค์กร  

ได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลกำรด ำเนินกำร ส่งเสริมและกระตุ้นให้ท ำโครงกำรพัฒนำงำน หรือ
งำนวิจัยสถำบันที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงำนที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  

ให้กลุ่ม CoP น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และเปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็น เสนอ
แนวทำงแก้ปัญหำขอควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง มีกำรประกวดและให้รำงวัลแก่ CoP ที่
มีผลงำนเด่น มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ และท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ทบทวนใหม่ 
มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน โดยก ำหนดให้ทุกกิจกรรมจัดท ำ SIPOC เพ่ือให้เห็น value chain มี
กำรน ำผลกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ มำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร เช่น กำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง เป็นต้น 

1.2 กำรก ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในภำพใหญ่  
ก. ระบบธรรมำภิบำลขององค์กำร  
 1.2ก(1)ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบธรรมำภิบำลในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ดังแสดงในตำรำง 
1.2-1 ดังนี้  
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ตำรำง 1.2-1 แนวทำงในกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมำภิบำล 

เรื่องท่ีส ำคัญในระบบธรรมำภิบำล แนวทำงในกำรก ำกับดูแล 
ควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของผู้น ำระดับสูง  
 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับสูง จัดท ำ
ข้อตกลงภำระงำนตำม TOR มีกำรรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม TOR ปีละ 2 ครั้ง 
ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุก 6 เดือน และทุก 2 ปี
โดยคณะกรรมกำรที่มีอธิกำรบดีเป็นประธำน  
ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรได้รับกำร
ประเมินด้ำนต่ำง ๆจำกบุคลำกรส ำนักฯ เพ่ือน ำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรบริหำรส ำนักฯ 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้น ำระดับหัวหน้ำฝ่ำยได้รับ
กำรประเมินทุก 6 เดือนโดยคณะกรรมกำรที่มี
ผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำน  

ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน  
 

รำยงำนกำรใช้เงินหมวดต่ำง ๆ ของส ำนักฯ ให้
บุคลำกรทรำบทั้งท่ีประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ
และท่ีประชุมบุคลำกรประจ ำทุกเดือน กำรใช้จ่ำย 
เงินของส ำนักฯ ได้รับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินของส ำนักฯ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของมหำวิทยำลัย  

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร  
 

มีกำรสื่อสำรแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก่บุคลำกร ทั้ง
โดยกำรประชุมบุคลำกรและเป็นเอกสำร เช่น แนว
ทำงกำรสรรหำหัวหน้ำฝ่ำย แนวทำงกำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น มีกำรเปิดเผยรำยงำน
กำรประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ โดยบุคลำกร
สำมำรถเปิดดูได้จำกระบบอินทรำเน็ตของส ำนักฯ 
มีระบบรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จำกหน่วยงำนระดับคณะ  
มีนโยบำยในกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูล และ
สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมำกที่สุด  
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 1.2ก(2) คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรซึ่งเป็น
ผู้น ำสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใชข้้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ข้อมูลจำกกำร
สอบถำมบุคลำกร ข้อมูลจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกำรประเมินได้รับกำรป้อนกลับเป็นลำยลักษณ์อักษร
เพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป นอกจำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้รับกำรประเมินโดย
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีอธิกำรบดีเป็นประธำนทุกรอบ 6 เดือน และประเมินโดย
บุคลำกรส ำนักฯ ในด้ำนต่ำง ๆดังนี้ ลักษณะผู้น ำและภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์กร กำรเป็นผู้ก ำกับดูแลที่ดี
ภำยใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ  ศิลปะในกำรครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  กำรจัดระบบ / กลไก  กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและรำยงำนผลกำร
ประเมินให้ผู้น ำสูงสุดรับทรำบ เพื่อน ำผลกำรประเมินไปทบทวนกำรด ำเนินงำน 

ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม  
ผลิตภัณฑ์/ 

บริกำร 
ปัญหำ/ ผล 

กระทบเชิงลบ 
กระบวนกำร
แก้ปัญหำ 

เป้ำประสงค์ ตัววัด กรอบเวลำ 

กำรบริกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

กำร 
download 
วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์
ผิดกติกำ 

มีระบบยืนยัน
ตัวตน 
มีข้อควำมเตือน
และรับทรำบ
กติกำกำร
download 
วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ป้องกันกำรท ำ
ผิดกติกำซึ่งมี
ผลท ำให้ผู้ให้
บริกำรยุติกำร
ให้บริกำรซึ่งจะ
กระทบต่อผู้ใช้
ในภำพ รวม 

กำรกระท ำผิด
ลดลง 

ทุกครั้งที่เข้ำใช้
วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 

กำรใช้
ซอฟต์แวร์ 

กำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

จัดหำOpen 
Source, 
Freeware 
และจัดหำ  
ซอฟต์แวร์ที่ถูก
กฎหมำย 

ไม่มีกำรใช้
ซอฟต์แวร์ที่ผิด
กฎหมำย 

จ ำนวน
ซอฟต์แวร์ที่
ผิดกฎหมำย
ลดลง 

มีกำร
ตรวจสอบปีละ 
2 ครั้ง 

กำรให้บริกำร  
 

กำรเลือก
ปฏิบัติ เช่นกำร
ลดหย่อน
ค่ำปรับ 

ก ำหนดกติกำ
กำรลดหย่อน
ค่ำปรับ 

ผู้รับบริกำร
ได้รับควำมเป็น
ธรรม 

ข้อร้องเรียน
ในเรื่องกำร
เลือกปฏิบัติ
ลดลง 

ตรวจสอบทุก
เดือน 
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ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ 

 1.2ค(1) ส ำนักฯ ตระหนักถึงบทบำทท่ีพึงมีต่อกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมตำมศักยภำพของ
ส ำนักฯ เช่น กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดอ่ืนๆ ในชุมชน ดังตัวอย่ำงกิจกรรม
ในตำรำง 1.2-2  

ตำรำง 1.2-2 แนวทำงในกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมำภิบำล 

ชุมชน กิจกรรม 

ห้องสมุดโรงเรียน  จัดห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ 
กำรบริจำคหนังสือ  
กิจกรรม Open library@your school 

ห้องสมุดชุมชน  
 

กำรจัดอบรมควำมรู้ใหม่ๆ แก่บรรณำรักษ์ และ
ผู้ปฏิบัติงำนของห้องสมุดชุมชน  

นักศึกษำของสถำบันต่ำงๆ  กำรรับเข้ำฝึกงำน  
นักเรียน  ใช้บริกำรของส ำนักฯ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
ประชำชนในชุมชน  
 

ใช้บริกำรของส ำนักฯ ทั้งในรูปของสมำชิก หรือเป็น
ผู้รับบริกำรเป็นครั้งครำว  
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หมวด 2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์  :  องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
ก.  กำรจัดท ำกลยุทธ์ 
 2.1ก(1) ส ำนักฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ มีวิสัยทัศน์คือ “เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ” และพันธกิจหลักคือ เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัย (ดูรำยละเอียดพันธกิจและเป้ำประสงค์หน้ำ 2) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 
ส ำนักฯ ได้มีกำรจัดท ำจัดท ำแผนกลยุทธ์ และด ำเนินกำรให้มีกำรน ำไปสู่แผนปฏิบัติกำร (ตำมรำยละเอียด
ในหน้ำ 33) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรขององค์กร ทั้งนี้ ส ำนักฯ  ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ใช้
มำแล้ว 3 ฉบับ โดยฉบับแรกได้ท ำร่วมกันกับส ำนักฯวิทยบริกำร ระหว่ำงปี 2546 - 2549 จำกนั้นได้
จัดท ำแผนกลยุทธ์เป็นของฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ชื่อหน่วยงำนในขณะนั้น ระหว่ำงปี 
2550 - 2553 และฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ระหว่ำงปี 2554 – 2558)  
 เนื่องจำกมหำวิทยำลัยก ำหนดนโยบำยให้ส ำนักฯ ย้ำยที่ท ำกำรจำกอำคำรหอสมุดหลังเก่ำ มำยัง
ที่ท ำกำรปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภำยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ เมื่อวันที่  16 ตุลำคม 2555 ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยน 
แปลงครั้งส ำคัญที่กระทบต่อกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจำกสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภำยนอกและภำยในพ้ืนที่ในกำรให้บริกำร แตกต่ำงจำกเดิมมำก โดยมีทั้งปัจจัยที่ส่งผลในทำงบวกและลบ  
ผู้บริหำรส ำนักฯ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับปี 2554 – 2558 เพ่ือให้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยก ำหนดนโยบำย 
และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

- บุคลำกรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

- น ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  
- มำพิจำรณำแก้ไข และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
- ให้มีกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่ได้รับกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติแล้ว ตำมควำมจ ำเป็นและ

โอกำสที่เหมำะสม 
- ใช้แนวทำงเกณฑ์คุณภำพ TQA เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกส่วนในองค์กร 
- มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรน ำไปสู่รำงวัล TQC ในปี 2557 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทำงส ำนักฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหลัก 2 
ชุด เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน คือ คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ และคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร ในครั้งนี้ทำงส ำนักฯ  ได้จัดให้มีกำรระดมควำมคิดเห็น รับข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้องค์กร “ในฝัน” ของบุคลำกรทุกคน จำกกำรสัมมนำที่ขนอม  ในกำรระดมควำม
คิดเห็นครั้งนี้ ผู้บริหำรได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญคือ ทุกคนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ 
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โดยไม่มีกำรชี้น ำจำกบุคคลอ่ืนใด จำกนั้นทำงส ำนักฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นมำพิจำรณำเป็น
ข้อมูลประกอบ/ปัจจัยกำรน ำเข้ำในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และกระบวนกำรท ำงำน นอกเหนือจำก
ข้อมูลเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ก่อนแล้ว  

 
ตำรำงที่ 1 แสดงกระบวนกำรและปัจจัยน ำเข้ำในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดกำร 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น 
ปัญหำที่เกิด
จำกกำร
ปฏิบัติงำนใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ 

- ประชุมสัมมนำบุคลำกรทั้ง
ส ำนักฯ ฯ 

- ให้บุคลำกรทุกคนแสดงควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่ำง
อิสระภำยใต้กรอบ “องค์กร
ในฝัน” 

- รำยกำร
ข้อเสนอ 
แนะที่เป็น
ประโยชน์  

- บุคลำกรทั้งส ำนักฯ
คณะ
กรรมกำรบริหำร 

 

มกรำคม 
2556 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อร้องเรียน
จำกผู้รับบริกำร 

- เสนอผ่ำนทำงช่องทำงกำรรับ
ข้อร้องเรียนของส ำนักฯ ฯ  

- ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจำรณำแก้ไข/
ปรับปรุง/แจ้งกลับ 

- พิจำรณำวำงกลยุทธ์ในกำร
ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 

- น ำเข้ำที่ประชุมกรรมกำร 
บริหำร เพ่ือแจ้งเพ่ือทรำบใน
กรณีท่ีสำมำรถแก้ไขได้ และ
พิจำรณำหำทำงแก้ไขร่วมกัน
ในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

- รำยกำร
ปัญหำ และ
ข้อเสนอ 
แนะ 

- แผนกำร
ป้องกันกำร
เกิดซ้ ำ 

 

- ผู้รับบริกำร 
- บุคลำกรส ำนักฯ 

ตลอดเวลำ 

ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ฯ 

- นโยบำย 
และ/หรือ
ข้อแนะน ำ
ในกำร
ด ำเนินงำน 

- คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

ปีละ 2 ครั้ง 

กำร
เปลี่ยนแปลง
ด้ำนเทคโนโลยี 

- ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องเสนอ
ผ่ำนฝ่ำยต่ำง ๆ  

- กำรด ำเนิน 
งำนที่ได้รับ
กำรรับ
เปลี่ยนให้
สอดคล้อง

- ผู้บริหำร 

- บุคลำกรทุกคน 

ตลอดเวลำ 
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ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดกำร 
กับกำร
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลัก
ขององค์กรร 

- กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

- รำยกำร
สมรรถนะ
หลัก 

- คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

ตำมรอบ
เวลำ 

ควำมท้ำทำย
และควำมได้ 
เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ 

- กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

- รำยกำร
ควำมท้ำ
ทำย 

- คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

ตำมรอบ
เวลำ 

 
ภำพที่ 1 ตัวแบบกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 (1) ส ำนักฯ มีแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำประสงค์ และกรอบเวลำกำรด ำเนินงำน
ชัดเจน โดยมีเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนทำงกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน 
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ตำรำง 2 เป้ำประสงค์และวัตถุประสงค์ส ำคัญของส ำนักฯ  
แผนพัฒนำส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

 
เป้ำประสงค์ 1. บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้ได้

บัณฑิตที่มีคุณภำพ 
 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1. บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภำพ 

1.1 มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมสอดคล้อง
กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
1.2 มีระบบกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ พร้อมทั้งกำรให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว 
1.3 มีระบบรองรับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ
อย่ำงเท่ำเทียม ทุกท่ี ทุกเวลำ 
1.4  มีกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำให้
ผู้รับบริกำรมีทักษะในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 
1.5  มีบริกำรเชิงรุก 

แผนงำน 

แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/
ทีมงำน 

ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ 

1.1 กระบวนกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

1 วิเครำะห์ต ำรำหลักที่
สอดคล้องกับกำรเรียน
กำรสอน (จำกหลักสูตร) 

2 ส ำรวจควำมต้องกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2.1 ควำมต้องกำรวำรสำร
และฐำนข้อมูล 

2.2 ควำมต้องกำรต ำรำ
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน (ที่ไม่ใช่ต ำรำหลัก) 

2.3  ควำมต้องกำรหนังสือ
และสื่ออ่ืน ๆ 

3 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

สุดำ + ทีมงำน 
80%  
 
 
 
ประไพ+ ทีมงำน 
80%  
สุดำ + ทีมงำน 
80%  
 
จินตำ + ทีมงำน 
80%  
ทั้งสำมทีม 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/
ทีมงำน 

ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ 

1.2 ระบบกำรกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

1 บ ำรุงรักษำทรัพยำกร
อย่ำงสม่ ำเสมอ   
 

2 พัฒนำคอลเลคชั่นวำรสำร
ย้อนหลัง โดยกำรจัดเก็บ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ำยบริกำร (ยืมคืน 
ขึ้นชั้น) +พัฒนำ 
(อ ำนวย) 
ประไพ + ฝ่ำยไอที 

 

1.3 กำรให้บริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว 
 

1 One stop service กำร
ให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว ทุกชั้นบริกำร 

2 Quick Cat กำรบริกำร
ด่วนทันใจ (รับบริกำร
ภำยใน 2 ชั่วโมง) 

3 จัดท ำผังดรรชนีรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

4 โครงกำรพัฒนำกำรจัด
ชั้นนวนิยำย 

5 มีแนวปฏิบัติในกำร
ให้บริกำร (เพ่ือให้ บริกำร
อย่ำงเป็นธรรม มีรูปแบบ
กำรให้บริกำรเป็นแนว
เดียวกนั ผู้ให้บริกำรมี
ข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกัน) 

หน.ฝ่ำยบริกำร 
 
 
 
 
 
หน.ฝ่ำยพัฒนำ 
 
 
 
สิทธิชัย + สมพงศ์ 
สวรส 
หน.ฝ่ำยบริกำร 
 

 

 

 

1.4 มีระบบรองรับกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียม ทุกท่ี ทุกเวลำ  

1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) 
และน ำมำใช้เป็นระบบ
หลักของกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2 มีระบบเข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศ ที่ส ำนักฯ
จัดหำเพื่อสนับสนุน
ภำรกิจหลักของ

ผอ. + รองผอ. 
 
 
 
 
กิตติพัฒน์ 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/
ทีมงำน 

ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ 

มหำวิทยำลัย (ฐำนข้อมูล
ต่ำงๆ) และมีระบบรองรับ
และแก้ไขปัญหำกำรใช้
งำน 

1.5 มีกระบวนกำรส่งเสริม
และพัฒนำให้ผู้รับบริกำรมี
ทักษะในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศ 
(กำรให้ควำมรู้แก่
ผู้รับบริกำร) 

1 กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่ 

2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ 

3 กิจกรรมห้องสมุดพบ
ผู้รับบริกำร (ตำมคณะ) 

หน.ฝ่ำยบริกำร 
 
รตำนำ 
 
รตำนำ 

 

1.6 บริกำรเชิงรุก  
(กระบวนกำรในกำร
ให้บริกำรเชิงรุกในแต่ละปี) 

- น ำข้อมูลสถิติกำรใช้
บริกำรของปีที่ผ่ำน
มำวิเครำะห์หำ
ปัญหำต่ำง ๆ  

- พิจำรณำวิธีกำร
แก้ปัญหำที่ผ่ำนมำ 

- ก ำหนดวิธีกำร
บริกำรเชิงรุกในแต่
ละป ี

1 กำรบริกำรผ่ำน Smart 
Phone (Reserve 
Room, Computer, 
Seat)  

2 ออกบูธงำนห้องสมุด กำร
สมัครสมำชิก 
ประชำสัมพันธ์ห้องสมุด / 
หนังสือคือเพ่ือน (My 
Best Friend 
“Reading”) (Road 
Show) ออกบูธงำน
ห้องสมุด กำร   สมัคร
สมำชิก ประชำสัมพันธ์ 
ห้องสมุด)   

3 Edutainment day 
ควำมรู้คู่บันเทิง 

      Books Fair  
4 Library Take care 
5 Books Delivery 
6 Promotion week 3 
7 Act Plaza 

กิตติพัฒน์ 
 
 
 
สวรส + วิทวำพร+
ทีมงำน 
 
 
 
 
 
คนึง 
ผอ. +ประไพ +
ทีมงำน 
คะนึง 
 
 
 
ฝ่ำยบริกำร +ผอ. 
 
อรจิรำ 
อรจิรำ 

2557 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/
ทีมงำน 

ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ 

8 มุม ASEAN  
9 มุมคุณธรรม 

ภชิสำ 
คนึง 

 
เป้ำประสงค์ที่ 2  สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 

สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้น
กำรวิจัย 
 

2.1 มีระบบจัดเก็บ และเผยแพร่ผลงำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย และข้อมูลภำคใต้ 
2.2 มีควำมร่วมมือกับคณะ/หน่วยงำน เพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัย 
2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ และทรัพยำกรเพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัย 
2.4 มีระบบแจ้งข่ำวสำร สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำย 

 
แผนงำน 

แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

1. จัดหำ พัฒนำ 
บ ำรุงรักษำระบบจัดเก็บ 
และเผยแพร่ผลงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัย และ
ข้อมูลภำคใต้ 
 

1 พัฒนำเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
PSU Knowledge Bank กับ 
ALIST 

2 พัฒนำกำรรำยงำนสถิติข้อมูล 
PSU Knowledge Bank 

3 ประเมินกำรใช้ PSU 
Knowledge Bank 

4 วิเครำะห์กำรใช้ ปัญหำ 
อุปสรรคกำรเข้ำถึง 

5 แก้ไข/ปรับปรุง 

คณะกก. PSU 
Knowledge Bank   
(ภชิสำ) 
 

 

2. กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ข้อมูลท้องถิ่น
ภำคใต้ 

1 เวทีเผยแพร่ผลงำนวิจัย สมอ 
และข้อมูลภำคใต้ 

พรทิพย์+ทีมงำน  
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

 2 ส ำรวจและสร้ำงเครือข่ำย
ข้อมูลภำคใต้ 

3 จัดกระบวนกำรให้มีกำร
บันทึกควำมรู้ลงใน PSU 
Knowledge Bank 

 

 

 

3. กระบวนกำรร่วมมือ
กับคณะ/หน่วยงำน เพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัย 

1 ส ำรวจควำมต้องกำรจำก
คณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยว 
กับกำรสนับสนุนกำรวิจัย  
1.1 พิจำรณำผลจำกกำร

ส ำรวจ 
1.2 น ำเสนอควำมต้องกำร

จำกคณะ/หน่วยงำนต่อ
ส ำนักฯ 

2 รวบรวมสำรสนเทศเพ่ือ
งำนวิจัย (Collection 
Highlight for PSU 
Research) 

3 อ ำนวยกำร  
3.1 จัดหำ/สนับสนุนตำม

ควำมต้องกำรที่ส ำรวจมำ 
(ในบริบทขององค์กร) 

ฝ่ำยบริกำร+ฝ่ำย
พัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

4. กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ และ
ทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุน
กำรวิจัย 
 

1 จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อย
ส ำหรับนักวิจัย 

2 จัดหำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรวิจัย (จำกข้อ 1.1) 

ฝ่ำยบริกำร+ฝ่ำย
พัฒนำ 

 

5. กระบวนกำรจัดหำ
ระบบแจ้งข่ำวสำร 
สำรสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลำกหลำย 
 

1 วิเครำะห์ปัญหำของกำรส่ง
ข่ำวสำรปัจจุบัน(ของแต่ละปี) 

2 ศึกษำกระบวนกำร/
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรรับส่ง
ข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพใน

ฝ่ำยบริกำร 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

ปัจจุบัน 
3 สร้ำง/ปรับปรุงระบบกำรส่ง

ข่ำวสำร 
 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 

บริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล 3.1 มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้ระบบ
คุณภำพ 
3.2 มีกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร 
3.3 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรตัดสินใจ     
3.4 มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
3.5 มีระบบส่งเสริมอำชีวอนำมัย 

แผนงำน 

แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

1. น ำระบบ TQA มำใช้ใน
องค์กร 

1.  อบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรทุกคนในองค์กร 
2. จัดท ำแผนงำนรวม
ทั้งหมด 
3. จัดผู้รับผิดชอบแผนงำน
ย่อย 

ผอ.+รองผอ.  

2. กระบวนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
(แผนพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร (training 
need/training want)) 

1. โครงกำรอบรมกำร
ท ำงำนเป็นทีมแบบเชิง
รุก (ได้งบพัฒนำปี 57) 

2. โครงกำรส่ง
ลูกจ้ำงประจ ำอบรม
นอกสถำนที่ 

3. โครงกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของบุคลำกร 

ผอ.+รองผอ.+กำร
เจ้ำหน้ำที่ 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

4. โครงกำรอบรมหลักสูตร
กำรดูแลรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน 

5. โครงกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร 

6. โครงกำรอบรมกำร
บริกำรที่เป็นเลิศ 

7. ให้ควำมรู้กำรใช้เครื่อง
โทรศัพท์มือถือสมัยใหม่
ให้สอดคล้องและเกิด
ประโยชน์กับกำรท ำงำน 
(กำรใช้งำนร่วมกับ
โทรศัพทส์ ำนักฯงำน 
เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือที่รองรับ,
ประโยชน์ที่ได้รับจำก 
ระบบ 3G) 

8. โครงกำรระบบพ่ีเลี้ยง
เพ่ือช่วยในกำรท ำ
ผลงำน 

9. โครงกำรศึกษำดูงำน 
3. มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ 

1. ปรับปรุงระบบลงเวลำ 
2. ปรับปรุงระบบกล้อง

วงจรปิด 
3. ปรับปรุงระบบประตู 
4. มีโปรแกรมในกำรจอง

และใช้ห้อง Study 
room 

5. ระบบกำรเงินเพ่ือกำร

ฝ่ำยไอที   
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

ตัดสินใจ (สถิติกำรใช้
เงิน,กำรตัดจ่ำยบัญชี,
ค่ำปรับ,ใบเสร็จต่ำงๆ 
เป็นต้น) 

6. ระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ 

4.  มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่
แล้วให้ยั่งยืน วิเครำะห์ปัญหำ 
จุดอ่อนที่พบ แก้ไข พัฒนำ 
ปรับปรุง เวอร์ชันที่แก้ปัญหำ
แล้ว  
 
 

1. โครงกำรควำมรู้สู่เพ่ือน 
2. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
3. Blog to you 
4. มีแผนระบบกำรจัดกำร

ควำมรู้ 
5. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล

แนวปฏิบัติต่ำงๆ 
6. มีแหล่งรวบรวมข้อมูลที่

ได้จำกกำรพัฒนำ
บุคลำกร (กำรอบรม,
ประชุม,ศึกษำดูงำน) 

7. เรื่องเล่ำจำกกำรเข้ำร่วม
กำรอบรม,ประชุม,
ศึกษำดูงำน เพ่ือน ำมำ
พัฒนำต่อยอด 

8. จัดกำรองค์ควำมรู้รุ่นสู่
รุ่น (องค์ควำมรู้ที่ฝังอยู่
ในตัวบุคคล,เทคนิคกำร
ท ำงำนต่ำงๆ) 

คณะกก. KM  

5. มีระบบส่งเสริมอำชีวอนำ
มัย 
น ำกฎหมำย
พระรำชบัญญัติ ควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
มำเป็นแนวทำงในกำรบริหำร

1. 5ส. 
2. ห้องสมุดสีเขียว 
3. แผนกำรปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 
4. โครงกำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปี(วิเครำะห์ควำม

คณะกก. 5 ส. 
คณะกก.อำคำร 
 
 
ฝ่ำยสนับสนุนฯ 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

ควำมปลอดภัย 
 
P1 :  กำรบริหำร กำรจัดกำร 
และกำรด ำเนินกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำน 

 

เสี่ยงของบุคลำกรแต่ละ
กลุ่ม เพื่อเน้นกำรตรวจ
สุขภำพตำมสภำพควำม
เสี่ยง) 

5. โครงกำรออกก ำลังกำย 
6. รักษำควำมสะอำดชั้น

หนังสือ 
7. มีเจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัย 
8. กำรซ้อมหนีไฟ 
9. ป้ำยแสดงต่ำง ๆ 

 
 
 
 
คณะกก.กิจกรรม
สัมพันธ์ 
คณะกก.อำคำร  
 

 

เป้ำประสงค์ที่ 4  บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 

บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
 

4.1 มีบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
4.2 มีบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ 
4.3 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน 

แผนงำน 

แผนงำน/งำน/
โครงกำร 

แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

1. มีบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
 

1. หนังสือเพ่ือน้อง 
2. ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
3. Open Library @ Your 

School 
4. มอ. วิชำกำร 
5. โครงกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 

45 ปี ม.อ. 
- ย้อนรอย 35 ปี หอสมุด

คณะกก.บริกำร
วิชำกำร 
หน.ฝ่ำยบริกำร + 
ทีมงำน 
 
 
 
จินตำ 
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แผนงำน/งำน/
โครงกำร 

แผนงำนย่อย ผู้รับผิดชอบ/ทีมงำน ก ำหนดกำรแล้ว
เสร็จ/KPI 

คุณหญิงหลงฯ 
- Book Fair 

6. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนใน
รูปแบบต่ำงๆ (ออกไปสู่
ชุมชน) 

 
ผอ. + ประไพ 
คณะกก.บริกำร
วิชำกำร 

2. มีบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ 

1. ULib M 
2. อบรมทักษะห้องสมุด 
3. ให้ควำมรู้กับบุคลำกรของ

หน่วยงำนรำชกำรในชุมชน
ใกล้เคียง หรือชุมชนด้อย
โอกำส ตำมที่บุคลำกรของ
ส ำนักฯ มีควำมรู้ เช่น ด้ำน IT 
, ด้ำนบรรณำรักษ์ , ควำมรู้ที่
สำมำรถต่อยอดเป็นอำชีพ
เสริมได้ เป็นต้น 

คณะกก.บริกำร
วิชำกำร 
 

 

3. มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับชุมชน 
 

1. ควำมร่วมมือสร้ำงห้องสมุด
เคลื่อนที่กับเทศบำลคอหงส์ 

2. เครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
ห้องสมุดชุมชน 

3. จัดห้องสมุดตำมค ำขอ 
4. ห้องสมุดเสียง เพ่ือ

ผู้ด้อยโอกำสทำงสำยตำ 
5. โครงกำรอบรม TDC (สกอ.

เป็นผู้สนับสนุนงบประมำณ)   
6. มีกำรจัดเก็บข้อมูลส ำหรับ

กำรติดต่อกลุ่มควำมร่วมมือ
แต่ละด้ำน เพ่ือสำนต่อ
ควำมสัมพันธ์ 

คณะกก.บริกำร
วิชำกำร 
 
 
สมพิศ 
 
 
สิทธิชัย 
 
ฝ่ำยสนับสนุน + ฝ่ำย
ไอที 
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2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
 ส ำนักฯ มีแผนกลยุทธ์ที่เป็นแผนระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นแผนระยะสั้นที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนกลยุทธ์และ
แผน ปฏิบัติกำรดังท่ีกล่ำวแล้วในหัวข้อ 2.1 ทั้งนี้ ได้มีกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วในที่ประชุม
บุคลำกรทุกคนที่จัดให้มีประจ ำทุกเดือนและน ำเสนอให้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องกับแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้ำนจัด
ผู้รับผิดชอบส ำหรับจัดกำรท ำแผนปฏิบัติกำรแล้วน ำเสนอต่อกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรประกัน
คุณภำพเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ และน ำแจ้งต่อที่ประชุมบุคลำกรทั้งส ำนักฯ ต่อไปเป็นกำรประกำศใช้แผน
กลยุทธ์ที่ทุกคนได้รับทรำบทั่วถึงกัน  
 ผู้บริหำรส ำนักฯ มีนโยบำยให้ใช้แผนกลยุทธ์ที่ไดป้ระกำศใช้แล้ว เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ของทุกฝ่ำย และให้หัวหน้ำฝ่ำยเป็นผู้ดูแล ก ำกับ และตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผน
กลยุทธ์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำที่พบ รวมทั้งวิธีกำรแก้ไขในเรื่องที่แก้ไขได้ หรือหำรือ
วิธีกำรแก้ปัญหำที่ยังค้ำงอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรที่ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมทุกเดือน 
จำกนั้นได้มีกำรแจ้งให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทรำบถึงปัญหำและวิธีกำรแก้ไขให้กับบุคลำกรทุกคนในที่
ประชุมประจ ำเดือนของบุคลำกร เพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตระหนักถึง
ปัญหำที่พบและแนวทำงในกำรแก้ไข เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

ในวิธีกำรด ำเนินงำนดังที่กล่ำวมำนี้ ช่วยท ำให้พบปัญหำแต่เนิ่น ๆ และสำมำรถแก้ไขแผนกลยุทธ ์
หรือแผนปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องได้ เนื่องจำกส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน ทั้ง
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และกำรประชุมบุคลกรทั้งส ำนักฯ นอกจำกจะช่วยให้สะดวกในกำร
ติดตำมปัญหำทีอ่ำจจะเกิดขึ้นในระยะเวลำอันรวดเร็วแล้ว ยังสำมำรถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
ท ำงำนได้ในกรณีท่ีสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอีกด้วย 
 ส ำหรับแผนงำนที่เป็นแผนระยะสั้นทุกแผน โดยเฉพำะโครงกำรต่ำง ๆ ทำงส ำนักฯ ได้ก ำหนด
นโยบำยให้มีกำรจัดท ำโครงกำรที่ระบุแนวทำงในกำรด ำเนินงำนชัดเจน และได้มีกำรประชุมร่วมกันของ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน และท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อเสร็จสิ้น รวมทั้ง
วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำที่พบ และข้อเสนอแนะหรือวิธีกำรที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ส ำหรับกำร
ท ำงำนในลักษณะเดียวกันที่อำจจะมีอีกในอนำคต เป็นกำรน ำวิธีกำรของ PDCA มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กร (ตัวอย่ำงเช่นโครงกำรควำมร่วมมือห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้ำนควน อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ)  
 แผนด้ำนบุคลำกร ส ำนักฯ มีกำรจัดท ำแผนระยะยำวต่อมหำวิทยำลัย และรับทรำบนโยบำย
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรทดแทนก ำลังคนที่เกษียณ แล้วน ำมำปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
ส่วนแผนกำรพัฒนำบุคลำกรนั้น ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสองส่วนคือ กำรพัฒนำตำม
ทักษะวิชำชีพของบุคลำกร และกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ทั้งนี้ ส ำนักฯ ได้มีนโยบำยใน
กำรจัดกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน หรือกำร
ปรับปรุงทักษะกำรด ำรงชีวิต โดยที่บุคลกรทุกคนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำที่เกี่ยวข้องได้ในวงเงิน
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งบประมำณท่ีก ำหนดในแต่ละปี (วงเงินนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของแต่ละปี 
โดยมีกำรก ำหนดตอนต้นปีงบประมำณ และแจ้งให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบในที่ประชุมบุคลำกร) 
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หมวด 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

 3.1ก (1) กำรรับฟังผู้รับบริกำรในปัจจุบัน ส ำนักฯ มีช่องทำงหลำกหลำยในกำรรับฟังสำรสนเทศ
จำกผู้รับบริกำรซึ่งส่วนใหญ่จะคล้ำยคลึงกัน แต่จะมีต่ำงกันไม่มำกในบำงกลุ่มดังรำยละเอียดในตำรำง 
3.1ก.(1.1) สำรสนเทศที่ได้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่ม
ต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงวิสัยทัศน์พันธ์กิจ ค่ำนิยม เป็นพื้นฐำนของกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้เกณฑ์ ควำมถี่ และควำมส ำคัญของปัญหำที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำรที่มีค่ำประเมินควำมพึง
พอใจต่ ำกว่ำ 4  และประเด็นควำมไม่พึงพอใจมำจัดล ำดับและพิจำรณำ โดยหัวหน้ำฝ่ำยแต่ละกลุ่ม จะ
เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องกับปัญหำในแต่ละเรื่องเพ่ือร่วมกันพิจำรณำ ก ำหนดเป็นแผนในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ส่วนเสียงของผู้รับบริกำรจะมีกระบวนกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนแขวนไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักฯ ตำมผัง
งำนในรูปที่ 1 ข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนมำก กิจกรรมที่เก่ียวข้องจะหำรือกันเพ่ือแก้ปัญหำสนองตอบต่อ
ผู้ใช้ในทันที อย่ำงช้ำไม่เกิน 15 วันแล้วแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบ แล้วน ำไปแขวนในเว็บเสียงสะท้อนจำก
ผู้รับบริกำรและติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ 1 ส ำเนำ ดังลิงค์
http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=83&Itemid=361&lang=th ส่วนเรื่องท่ีซับซ้อนขึ้นต้องใช้ระยะเวลำและทรัพยำกรมำก จะ
น ำสำรสนเทศเหล่ำนั้นเข้ำที่ประชุมบุคลำกรและคณะกรรมกำรบริหำรระดมควำมคิดเพ่ือจัดท ำแผนเพื่อ
แก้ปัญหำให้ผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ โดยพยำยำมด ำเนินกำรให้ผลออกมำดีท่ีสุด  ในส่วนของสื่อออนไลน์
ส ำนักฯมีช่องทำงรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรผ่ำนเว็บของส ำนักฯเช่น ผ่ำนกระดำนถำมตอบ ติดต่อ
ผู้อ ำนวยกำร ถำมบรรณำรักษ์ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ บริกำรเครือข่ำยสังคมเช่น 
เฟสบุ๊ค โดยเสียงเหล่ำนั้นจะได้รับค ำตอบในทันทีอย่ำงช้ำไม่เกิน 24 ชั่งโมง      

ตำรำง 3.1ก.(1.1) วิธีกำรรับฟังเสียงลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ 

กลุ่ม วิธีกำร 
-นักศึกษำมอ.ระดับปริญญำตรี 
- นักศึกษำมอ.ระดับบัณฑิตศึกษำ 
-อำจำรย์ อำจำรย์พิเศษบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
-นักวิจัยมอ. 
-บุคลำกรสำยสนับสนุน มอ. 
 

• เคำน์เตอร์บริกำร 
• e-mail 
• website (กระดำนถำมตอบ, ติดต่อผอ.,ถำม
บรรณำรักษ์) 
• โทรศัพท์ 
•บริกำรเครือข่ำยสังคม 
•แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
•หนังสือรำชกำร 
•กล่องรับฟังคิดเห็น 
•แบบประเมินกิจกรรมต่ำงๆ 
•วิจัยสถำบัน 
เว็บไซต์ 
• e-mail 
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กลุ่ม วิธีกำร 
-กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรบริหำร
มูลนิธิ 
กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
- นักเรียน และบุคคล ทั่วไป 

• โทรศัพท์ 
•หนังสือรำชกำร 
•สัมภำษณ์ 
•แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
•กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
• เคำน์เตอร์บริกำร 
•เว็บไซต์ 
• e-mail 
• โทรศัพท์ 
•บริกำรเครือข่ำยสังคม 

 

ตำรำง 3.1ก.(1.2) แผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

 
กลยุทธ์ 

แผนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ (2555 – 2557) 

1.1 มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุม  
สอดคล้องกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

- มีแผนปรับปรุงนโยบำยในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- จัดหำต ำรำหลักให้ครบถ้วน (รำยวิชำละไม่ต่ ำ
กว่ำ 2 ชื่อ) 

- มีกำรส ำรวจว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำม
สอดคล้องกับหลักสูตรเพียงใด 

- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดระบบพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- พัฒนำมุมอำเซี่ยน (ASEAN Corner) 
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ผงังานในรูปท่ี 1 

 

                  3.1 ก.(2) ส ำนักฯ รับฟังลูกค้ำในอดีตหลำยช่องทำงดังนี้ โดยกำรส ำรวจ เช่น ศึกษำปัญหำ
และสำเหตุของอำจำรย์ที่ไม่ใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักฯ ผลกำรส ำรวจบัณฑิตท่ีจบ
ใหม่ช่วงรับพระรำชทำนปริญญำบัตรถึงควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของส ำนักฯ บริกำรเครือข่ำยสังคม 
โทรศัพท์ ส ำหรับลูกค้ำในอนำคต ส ำนักฯ รับฟังโดยออกไปพบปะกับนักเรียนระดับมัธยม ในพ้ืนที่ เช่น 
ผ่ำนโครงกำร Open library@your school กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร ส่วนกำรรับฟังลูกค้ำของ
คู่แข่ง รับฟังผ่ำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของคู่แข่ง เว็บไซต์คู่แข่ง ข้อมูลทั้งหมดใช้
ประกอบในกำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
 
ข. การประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของผู้ รับบริการ 

 3.1ข (1) ส านกัฯ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจของผู้ รับบริการตอ่

การให้บริการของส านกัฯ ปีละ 1 ครัง้ โดยมีระบบประเมินความพงึพอใจดงัตาราง 3.2 ข (1)-1 
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ตาราง 3.1 ข(1)-1 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักฯ ประเมินระดับควำมพึงพอใจ (เทียบจำกค่ำ 5 ระดับ)  5 ประเด็นหลัก คือ 1 ด้ำน
ทรัพยำกรห้องสมุด 2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4. ด้ำน
สถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ 5. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยใช้แบบสอบถำมเหมือนกันในทุก
กลุ่มประเภทผู้รับบริกำร แต่จ ำแนกตำมประเภทกลุ่มผู้รับบริกำร พร้อมทั้งเปรียบเทียบควำมพึงพอใจ
ระหว่ำงกลุ่มซึ่งผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำง 3.2 ข(1)-2 

เร่ิมตน้ 

ส ารวจความพึงพอใจ 
(ฉบบัพิมพ/์ออนไลน์) 

เก็บรวมรวม 

วิเคราะห์/สรุปผลการประเมิน 

ผูเ้ก่ียวขอ้งท าแผนพฒันา 

ปฏิบติัตามแผน 

จบ 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 

บริการ 
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ตำรำง 3.1ข(1)-2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำร 

นักศึกษำ
ปริญญำตรี 

นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ 

อำจำรย์ บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

บุคคล 
ภำยนอก 

รวมทุก
กลุ่ม 

1.ด้ำนทรัพยำกร/กำร
บริกำรสำรสนเทศ 

3.95 3.91 3.84 3.82 3.95 3.91 

2.ด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรบริกำรของ
ห้องสมุด 

4.11 4.07 4.20 4.10 4.19 4.20 

3.ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

4.18 4.19 4.29 4.26 4.06 4.21 

4.ด้ำนสถำนที่/สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

3.93 4.04 4.08 4.02 3.91 3.99 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับ
ผู้รับบริกำร 

3.79 3.93 4.01 4.02 3.89 3.98 

เฉลี่ยทุกด้ำนและทุก
กลุ่ม 

     4.06 

 

 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพบว่ำผู้รับบริกำรประเภทอำจำรย์ นักศึกษำปริญญำตรี นักศึกษำ
ปริญญำโท/เอก บุคลำกรสำยสนับสนุน  และบุคคลภำยนอกมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ 
ไม่แตกต่ำงกัน ได้น ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำวิเครำะห์และรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร  และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบไปท ำแผนพัฒนำเพื่อให้ได้ควำมพึงพอใจที่สูงขึ้นและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร  

ตำรำง3.2 ข(1)-3 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร 

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร กิจกรรมเพื่อปรับปรุง 

1.ด้ำนทรัพยำกร/กำรบริกำรสำรสนเทศ ตำรำง 3.1ก.(1.2) 
2.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด กลุ่ม CoP 

3.ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด มีกำรประชุมบุคลำกรเดือนละครั้ง พัฒนำหน่วยงำนโดยกิจกรรมกลุม่ 
สนับสนุนให้เข้ำร่วมประชุม สมัมนำ 

4.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีกำรย้ำยที่ท ำกำรใหม่ ปรับภูมิทศัน์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหม่ 
ปรับปรุงแก้ไขใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร มีช่องทำงสื่อสำรที่หลำกหลำย จดัอบรมกำรสื่อสำรด้วยหัวใจให้กับ
บุคลำกร 
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ตำรำง3.1ข(1)-3 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร 

กิจกรรม ผู้รับบริกำร ลักษณะกำรจัดกจิกรรม ตอบสนองควำมคำดหวัง
ผู้รับบริกำร 

กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บริกำร 

นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกรสำย
สนับสนุน และ
บุคคลภำยนอก 

-ค้นหำยอดนักยืม (1ครั้ง/เดือน) 
-อ่ำนให้เต็มอิ่ม (2 ครั้ง/ปี) 
-บริกำรสำรบญัวำรสำรใหม่ทันใจ 
 

ผู้รับบริกำรเกดิควำมพึงพอใจ และ
ผูกพัน 

Road Show 
 
 
 
 

นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกรสำย 

สนับสนุน 

-อบรมกำรสืบค้นข้อมูลแก่
นักศึกษำท่ีลงเรียนวิชำสมัมนำ 
-แนะน ำบริกำรต่ำงๆ ของส ำนัก
ฯ 

 

ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมลูและ
บริกำรตำ่งๆ ของส ำนักฯ
ตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 

เพิ่มช่องทำงกำร
สื่อสำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 

นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร และ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

-ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน 
Social network 

-ผู้ใช้ได้รับข้อมลู ข่ำวสำรที่ต้องกำร
อย่ำงรวดเร็ว  และถูกต้อง 

บริกำรสู่ชุมชน นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำ 

-Openlibrary@Your School 
-free corner 
-อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 

-โครงกำรสมเด็จพระเทพฯกับ
กำรส่งเสริมกำรอ่ำน 

-กิจกรรมมอ. วิชำกำร 
-จัดท ำห้องสมดุโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนบ้ำนควน 

-บริกำรน ำชมห้องสมุด 

-ฝึกงำนนักศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

-ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลและ
บริกำรตำ่งๆ ของส ำนักฯ-
ผู้รับบริกำรเกดิควำมพึงพอใจ และ
ผูกพัน 

 

 3.1ข(2)  ส ำนักฯ เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมกับคู่เทียบ ที่อนุเครำะห์
ข้อมูลคือ ส ำนักฯวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักฯหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ  พบว่ำค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ ส ำนักฯวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักฯทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และส ำนักฯหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เท่ำกับ 4.44, 4.06, 3.93 
ตำมล ำดับ 

 3.1ข(3)  ส ำนักฯ มีกำรส ำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยน ำผลกำรส ำรวจประเด็น
ควำมไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง โดยจะพิจำรณำทั้ง 5 ประเด็นหลัก ดังตำรำง 3.2 ข
(1-1)หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศน ำข้อมูลไปพิจำรณำปรับปรุง  กรณีปัญหำที่ไม่ซับซ้อนมำก จะหำรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหำสนองตอบต่อผู้รับบริกำรในทันที อย่ำงช้ำไม่เกิน15 วันแล้วแจ้งให้
ผู้รับบริกำรทรำบ และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักฯ พร้อมทั้งติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ส่วนกรณีปัญหำที่
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ซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลำและทรัพยำกรมำก จะน ำปัญหำเข้ำท่ีประชุมบุคลำกรและคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ พิจำรณำจัดท ำแผนและแนวทำงแก้ปัญหำให้ผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ โดยพยำยำมด ำเนินกำรให้ผล
ออกมำดีที่สุด ในส่วนของกำรให้บริกำรหน้ำเคำน์เตอร์หำกพบปัญหำจะรวบรวมน ำมำทบทวนทุกวันศุกร์
ของสัปดำห์ (Morning Talk ชำวบริกำร) เพื่อให้บริกำรเหนือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
3.2ก(1) ส ำนักฯ มีวิธีกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศช่องทำง

ต่ำง ๆ ในกำรจ ำแนกควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร กลุ่มต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 3.2ก(1.1) โดยค ำนึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป็นพื้นฐำน ประกอบกับข้อมูลสำรสนเทศของผู้รับบริกำร สัมมนำบุคลำกร 
แล้วคณะกรรมกำรบริหำรจะระดมควำมคิด เพ่ือจัดท ำแผน เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริกำร โดยใช้
ประเด็นมีค่ำประเมินน้อย โดยพยำยำมด ำเดินกำรให้ผลออกมำดีที่สุด เพ่ือให้เหนือควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร  โดยมีแผนประเด็นที่ส ำคัญดังนี้ 

- จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของต ำรำกับหลักสูตร เพ่ือศึกษำควำมสอดคล้องของ
เนื้อหำหนังสือต ำรำที่มีให้บริกำรกับรำยวิชำตำมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดหำหนังสือต ำรำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น ในปีนี้
ด ำเนินไปได้ 2 หลักสูตร 

- โครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำรและฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำรวิจัยให้ครบทุกสำขำที่เป็น
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

- กระบวนกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก ำหนดให้มีกำรศึกษำร้อยละที่ลดลงของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสืบค้น/ดำวน์โหลดฐำนข้อมูลต่อครั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือ
พิจำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรเข้ำใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลซึ่งในปี 2555 ผลกำรวเิครำะห์
พบว่ำค่ำใช้จ่ำยฯ ลดลงได้เฉพำะบำงฐำน  

- จัดท ำโปรแกรมกำรจ่ำยค่ำปรับหนังสือค้ำงส่งด้วยตนเองผ่ำนเครื่องเติมเงิน Happy print เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร  

- กำรขยำยเวลำบริกำรของส ำนักฯในช่วงสอบ และดูแลกำรจองโต๊ะ 
- สร้ำงกลุ่ม CoP กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
- จัดให้มีบริกำรในลักษณะ One Stop Service มำกขึ้น เช่น บริกำรหนังสือด่วน ยืมต่อและจอง
ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ และ Happy Print 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เช่น บริกำรตำมตัวเล่ม บริกำร
เพ่ือนช่วยหำหนังสือ และออกบูธประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตำมคณะต่ำงๆ 

จำกกำรปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเข้ำถึงผู้รับบริกำรในเชิงรุก ส่งผลต่อ
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริกำรปัจจุบันและผู้รับบริกำรใหม่  
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ตำรำง 3.2ก(1.1) สำรสนเทศผู้รับบริกำรที่ใช้ในกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรและท ำให้เหนือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มผู้รับบริกำร 
สำรสนเทศเพ่ือใช้
ประกอบกำรสร้ำง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

ประชุมฝ่ำยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ผู้เกี่ยวข้องกลไกใน

กำรสนับสนุน 

อำจำรย ์  แบบส ำรวจควำมพึง
พอใจและควำม
แตกต่ำงจ ำแนกตำม
ประเภทสมำชิก 

 ผู้ปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ 
Front 

 กำรสนทนำกับลูกค่ำ
ในโอกำสต่ำงๆ 

 แบบบันทึกรำยงำน
บัญหำที่พบจำกกำร
ปฏิบัติงำน 

 กำรประชุมบคุลำกร 

 ข้อร้องเรียน 

 น ำขอเสนอแนะ
มำวิเครำะห ์
ปรึกษำหำรือ 
เพื่อปรับปรุง/
ออกแบบ
นวัตกรรม  

 บริกำรท่ำนขอมำ
เรำจัดให ้

 สื่อสำรสนเทศ
ใหม่ๆที่ผูร้ับบรกำร
เสนอแนะ 

 บริกำรสำรบญั
วำรสำรใหม่ทันใจ 

 

 

บุคลำกร รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

  บริกำรท่ำนขอมำ
เรำจัดให ้

 กำรอบรมกำร
สืบค้นเพื่อกำรท ำ
ผลงำน 

 

นักศึกษำบัณฑิต
วิทยำลัย 

รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

 - Happy print  

นักศึกษำ ป.ตร ี รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย์ และเชิญตัวแทน
นักศึกษำมำประชุมหำรือ 

  Happy print 

 ยอดนักยืม 

 บูธประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที ่

 คัดแยกหนังสือเก่ำ
เพื่อจ ำหนำ่ยออก
และจัดหำใหม ่

 แยกหนังสือเก่ำเข้ำ
ห้อง Store 
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กลุ่มผู้รับบริกำร 
สำรสนเทศเพ่ือใช้
ประกอบกำรสร้ำง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

ประชุมฝ่ำยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ผู้เกี่ยวข้องกลไกใน

กำรสนับสนุน 

บุคคลทั่วไป รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

  มกีำรขยำยสิทธิใน
กำรยืมให้มำกข้ึน 

 

 ส ำนักฯ สนับสนุนให้ลูกค้ำสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศ และได้รับกำรสนับสนุนโดยจัดมีกำรสืบค้น
ระบบออนไลน์ สำมำรถสืบค้นได้ทุกท่ีทุกเวลำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยที่จัดให้มีระบบ
อินฟรำสตรัคเจอร์ที่ดีมีประสิทธิภำพ เป็นคู่ควำมร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Alist จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในส ำนักฯประมำณ 200 เครื่องที่สำมำรถใช้สืบค้นข้อมูลได้ 
จัดอบรมวิธีกำรสืบค้น กำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด เช่น ปฐมนิเทศ ออกไป
อบรมตำมคณะหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีคู่มือในกำรสืบค้นทั้งรูปกระดำษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Tutorials) ลูกค้ำสำมำรถป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ หลำกหลำย รูปแบบและกลไก
เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันไม่มำกระหว่ำงกลุ่มผู้รับบริกำรดังแสดงไว้ในตำรำง 3.1.1 และ 3.2ก (2.1) 
ส ำนักฯ มีควำมเชื่อม่ันเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อก ำหนดดังกล่ำวได้ถ่ำยทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้อง เพรำะกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทั้งหมด และส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญใน
เรื่องดังกล่ำวด้วย โดยจัดให้มีกำรวิจัยสถำบัน เรื่องกำรรับรู้และควำมต้องกำรข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
ห้องสมุดของนักศึกษำและอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ โดยนำงสำวประไพ 
จันทร์อินทร์ ในปี 2552 
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 3.2 ก (3) ส ำนักฯ ใช้สำรสนเทศเกี่ยวกับลูกค้ำโดยค ำนึงนโยบำยและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
บทบำทหน้ำที่ควำมต้องกำรในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้ำ ทรัพยำกรที่มีอยู่ ข้อมูลลูกค้ำ สถิติกำรใช้
สำรสนเทศ กำรวิจัยสถำบันในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำ ส ำนักฯ ใช้ข้อมูลข้อเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรพื้นฐำนกับส ำนักฯวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือมองตัวเองและจุดเด่นมำพัฒนำทั้งใน
ส่วนของกำรตลำดลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ 
 
 3.2 ก (4) ส ำนักฯ ใช้ข้อมูลสถิติกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ข้อมูลป้อนกลับผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ของลูกค้ำดังแสดงไว้ในตำรำง 3.2ก (2.1) กำรวิจัยสถำบัน เช่นศึกษำเฉพำะกรณี
ผู้รับบริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก (ปี 2544) ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ ปี (2548) 
วิจัยเรื่องปัญหำและสำเหตุกำรไม่ใช้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศของฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
(ปี 2551) ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเช่น บริกำรตำมตัวเล่ม บริกำรเพื่อน
ช่วยหำหนังสือ บริกำรท่ำนขอมำเรำจัดให้ บริกำรจัดซื้อหนังสือตำมค ำขอ บริกำรสืบค้นและจัดส่งข้อมูล
ทำงอีเมล์ ตอบค ำถำมออนไลน์ นิทรรศกำรออนไลน์ Happy print ฯลฯ 
 3.2ข(1)  ส ำนักฯ มีวิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ส ำหรับนักศึกษำใหม่ที่
เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
แล้ว หรือบุคลำกรใหม่มีชื่อในฐำนข้อมูลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยแล้ว ระบบจะถ่ำยโอน
ข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลของส ำนักฯ โดยอัตโนมัติ นั่นหมำยควำมว่ำ มีชื่อเป็นสมำชิกของส ำนักฯ ทันที และ
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เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำใหม่และบุคลำกรใหม่ ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมให้กำรศึกษำแก่
ผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักฯ ทุกปีเช่น กิจกรรม Road Show กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม
กำรใช้ฐำนข้อมูล กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลงเรียนวิชำสัมมนำ กำรอบรมกำรสืบค้นเพ่ือท ำวิจัย
ให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน กิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่  ฯลฯ 

            ส ำนักฯ ตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจร
ชีวิตของกำรเป็นผู้รับบริกำรโดยเมื่อเข้ำมำเป็นนักศึกษำใหม่ หรือเป็นบุคลำกรใหม่ของมหำวิทยำลัย ทุก
คนจะจะได้รับเกียรติเป็นสมำชิกของส ำนักฯ โดยอัตโนมัติ และนักศึกษำที่จบกำรศึกษำออกไป สำมำรถ
สมัครเป็นสมำชิกของส ำนักฯ ได้โดยสมัครเป็นสมำชิกประเภทสมทบให้เครดิตโดยไม่ต้องมีเงินค่ำประกัน
ของเสียหำย และบุคลำกรที่เกษียณจะได้รับสิทธิเป็นสมำชิกประเภทเกษียณโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ทั้งสิ้น ขยำยสิทธิ์ในกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศของสมำชิกทุกประเภทให้มำกข้ึน นอกจำกนี้ส ำนักฯ ได้มี
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำมำปรับปรุงบริกำรของส ำนักฯ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวัง เช่น ส ำรวจควำมคำดหวังในทรัพยำกร
สำรสนเทศ และคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด : ศึกษำเฉพำะกรณผีู้รับบริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก 
ฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปี 2544 ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดคุณหญิหลงฯในปี 2548 วิจัยเรื่อง
ปัญหำและสำเหตุกำรไม่ใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ในปี 2551 
วิจัยเรื่องกำรรับรู้และควำมต้องกำรข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษำ อำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ปี 2553 วิจัยเรื่องกำรใช้ฐำนข้อมูลดัชนีวำรสำรไทยของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักฯทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรทุกปี จัดกิจกรรมโดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมเช่นโครงกำรแลหนังและตน  Openlibrary @ your 
school ออกบูธประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ เปิดช่องทำงหลำกหลำยให้ผู้ใช้ได้เสนอแนะ โดยเฉพำะ Social 
Network  ที่ผู้รับบริกำรเข้ำถึงสะดวกและง่ำย น ำสำรสนเทศเหล่ำนี้จัดท ำแผนในกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นผลให้ส ำนักฯ จัดให้มีบริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) จ ำนวน 11 
บริกำร กำรมีบริกำรเชิงรุก 16 บริกำร นอกเหนือจำกนี้ ยังจัดให้มีบริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีก 23 
บริกำร บริกำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS ส่งผลให้ส ำนักฯ ได้ แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
เรื่องด้ำนบริกำรวิชำกำร กำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำรและกำรให้บริกำรเชิงรุก จำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับคณะ/หน่วยงำน และกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2546/ปีงบประมำณ 2547  

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร ส่งผลให้ผู้รับบริกำรไม่น้อยมีควำมผูกพันกับองค์กร 
หลำยคนที่จบไปแล้ว และท ำงำนในจังหวัดสงขลำ หรือละแวกใกล้เคียง ยังคงแวะเวียนมำใช้บริกำรของ
ส ำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง และนักศึกษำจ ำนวนไม่น้อยที่เลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ และกลับมำใช้บริกำรของส ำนักฯ ในที่สุด 

 
กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ผู้รับบริกำรใหม่ ผู้รับบริกำรปัจจุบัน ผู้รับบริกำรในอดีต ควำมถี่ 

1. ปฐมนิเทศผู้รับบริกำรใหม่   - 2 สัปดำห์ 
2. Road Show   - 5-10 ครั้ง 
3. กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร   - ทั้งปี 
4. โครงกำรแลหนังแลตน   - 7 เรื่อง 
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กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ผู้รับบริกำรใหม่ ผู้รับบริกำรปัจจุบัน ผู้รับบริกำรในอดีต ควำมถี่ 

5. กำรน ำชมส ำนักฯ    ทั้งปี 
6. กำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ 
   เป็นระบบ 

   ทั้งปี 

7. กำรรับฟังข้อเสนอ 
    ของผู้รับบริกำรผ่ำนช่อง 
    ทำงต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 

   ทั้งปี 

8. ขยำยเวลำเปิดบริกำรช่วง 
   ก่อนสอบและช่วงสอบ 

  - 4 ครั้ง 

9. ขยำยห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม 
   จำก 4 ห้องเป็น 28 ห้อง 

  - - 

10.จัดให้มีห้องดูซีดี 3 มิติ    - 
11.จัดให้มีห้องจ ำหน่ำย 
    อำหำรว่ำง 

  - - 

12.จัดให้มีพื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือ  
     ลำนหน้ำส ำนักฯ 24 ชั่วโมง 

  - - 

13.จัดให้มีมุมคุณธรรม  
    มุม AEC เพ่ิม 

  - - 

14.คัดแยกหนังสือเก่ำจ ำหน่ำย 
    ออก น ำไปบริจำคให้ 
    ผู้รับบริกำร 

   - 

15.ย้ำยส ำนักฯ โดยให้ผู้รับบริกำร 
    มีส่วนร่วม 

-  - - 

16.ท ำบุญทักษิณำนุประทำน 
    แด่คุณหญิงหลง 

-  - - 

17.จัดซุ้มให้บัณฑิตถ่ำยรูปหน้ำ 
    ส ำนักฯ 

-   1 ครั้ง 

18.เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ  
    ของมหำวิทยำลัย 

  - 3 ครั้ง 

 

 3.2ก(3) ส ำนักฯ ได้ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อร้องเรียนดังนี้ 

1) รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น ตู้รับฟังควำมคิดเห็น e-mail เว็บไซต์
ห้องสมุด แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ เป็นต้น 

2) หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร 

3) บันทึกข้อร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบกำรแก้ไขข้อร้องเรียน 
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4) วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและข้อร้องเรียน โดยจ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อร้องเรียนที่
อยู่นอกเหนือกำรควบคุมและไม่สำมำรถแก้ไขได้  และข้อร้องเรียนที่สำมำรถแก้ได้  

5) กำรแก้ไขปัญหำจะต้องมีกำรสืบค้นข้อเท็จจริง เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม หำกปัญหำไหน
เร่งด่วนและต้องแก้ไขทันที น ำเสนอข้อมูลผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

6) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน มีระบบกำรสื่อสำรกับผู้ร้องเรียน ทั้งกำรแจ้งเจ้ำตัวโดยตรง กรณี
ผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ หรือ e-mail address รวมทั้งกำรติดประกำศท่ีบอร์ดเสียง
สะท้อนกลับจำกผู้รับบริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรทั่วไปทรำบ 

7) มีกำรทบทวนข้อปฏิบัติด้ำนข้อร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรให้บริกำร
ส ำนักฯ มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร โดยมี
แผนปฏิบัติงำนตลอดปี  
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4.  กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
4.1 ก(1) ส ำนักฯ คัดเลือก ทบทวนตัวชี้วัด รวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระยะสั้นระยะยำวทั้งปี (ภำพที่ 4.1-1) 
ส ำนักฯ มีนโยบำยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยก ำหนดให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติงำนและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 2 ครั้ง/ปี พร้อมทั้งกำรจัดท ำ TOR รำยบุคคล 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 2 ครั้ง/ปี เช่นเดียวกัน  

ส ำนักฯ น ำกลไกกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบที่ประชุมบุคลำกร คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือร่วมกันพิจำรณำวิเครำะห์และตัดสินใจวำงแผนบริหำรจัดกำรในระดับ
องค์กร โดยใช้ข้อมูลและสำรสนเทศหลำยประเภท เช่น ข้อมูลด้ำนกำรเงินและงบประมำณ บุคลำกร กำร
ให้บริกำรและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำร (2.1ข แผนกลยุทธ์ขององค์กร (แผนพัฒนำส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ )) 
และติดตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย โดยให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง
กับกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ข้อมูลในทุกกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำน และให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีตอบสนองกำรใช้งำน ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 
(ภำพที่ 4.1-1, 6.1-3) กำรพัฒนำองค์ควำมรู้องค์กร ข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรถูกจัดเก็บไว้
ในอินทรำเน็ต เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดของส ำนักฯ รวบรวมจำกกิจกรรมผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของฝ่ำยต่ำง ๆ  
ข้อมูลควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำร กำรสำรสนเทศด้ำน
กำรเงินและงบประมำณ รวมทั้งผลจำกกำรด ำเนินงำนจำกโครงกำรต่ำง ๆ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำวันรับผิดชอบโดยหัวหน้ำฝ่ำยฯ  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส ำนักฯ รับผิดชอบโดย
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน มีกำรทบทวนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 2 ครั้ง/ป ี
และหรือ 1 ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตำรำง 4.1-1 ตัวชี้วัดกำรประเมินด้ำนปฏิบัติกำร 
รำยละเอียด สิ่งที่ท้ำทำย ตัวชี้วัดที่วิเครำะห ์ รอบเวลำ ติดตำม/ทบทวน 
ด้ำนธุรกิจ - ผู้รับบริกำรมีทำงเลือกใน

กำรเข้ำถึงสำรสนเทศท่ี
เป็นควำมรูม้ำกขึ้นเช่น
อินเตอร์เนต็ โทรทัศน์ 
และสื่อทำงเลือกอื่นๆ 
ฯลฯ  

- พฤติกรรมกำรใช้บริกำร

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
ลูกค้ำ 

- จ ำนวนบริกำรใหม่ที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำรอย่ำงมี
นวัตกรรม 

- ระดับควำมพึงพอใจของ

 
 
1 ปี 
 
 
1 ป ี
 

-ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

-ส ำนักฯ 
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รำยละเอียด สิ่งที่ท้ำทำย ตัวชี้วัดที่วิเครำะห ์ รอบเวลำ ติดตำม/ทบทวน 
ของผู้รับบริกำรที่
เปลี่ยนไป 

- ระบบกำรบริหำรจดักำรที่
มีควำมเข้มแข็ง 

- กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศอย่ำงคุ้มคำ่ 

- ได้รับรำงวัล TQC ปี2557 

ผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 
- จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำง

ควำมสัมพันธ์และควำม
ผูกพันกับผู้รับบริกำร 

- ร้อยละของข้อร้องเรยีน
ที่ได้รับกำรแก้ไข 90%(
ดูแล100%) 

3-6 เดือน 
1ปี 
 
 
2 สัปดำห ์

ด้ำน
ปฏิบัติกำร 

- กำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีสอดคล้อง
กับภำรกิจควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร  

 
 

- ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์
และกระบวนกำร 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศ
สอดคล้องกับกำรเรยีน
กำรสอน(ร้อยละ) 

- ฐำนข้อมูลและวำรสำร
สอดคล้องกับกำรวิจัย
(ร้อยละ) 

1 ป ี
 
1 ป ี
 
 
1 ป ี
 

-ฝ่ำยพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศ 

 

- กำรบริกำรทีส่ะดวก 
รวดเร็ว  ถูกต้องทันสมยั 

 

- ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผล
ของกระบวนกำร 

- จ ำนวนกระบวนกำร
ท ำงำนท่ีส ำคัญที่มีกำร
จัดท ำข้อก ำหนด 

- จ ำนวนควำมผดิพลำด
ของกำรให้บริกำรยมื-
คืน 

1 ป ี
 
1 ป ี
 
 
1 สัปดำห ์
 

-ส ำนักฯ 

- กำรบริกำรรวดเร็ว ถูกต้อง 
 

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและ
ตลำด 

- ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของ
กำรใช้ (cost per use)
ฐำนข้อมูล 

- จ ำนวนกิจกรรมที่เป็น
กำรตลำดเชิงรุก 

1 ป ี
 
1 ป ี
 
 
1 ป ี
 

-ส ำนักฯ 

ด้ำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

-บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข  

-ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  
-วัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร 

- จ ำนวนกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณค่ำและควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 

- ร้อยละของควำมพึง
พอใจและควำมผูกพัน
ต่อองค์กร 

1 ปี 
 
1 ป ี
 
 
1 ปี 

-ฝ่ำยสนับสนุน
บริหำร 

 

-เป็นผู้น ำกำรบริกำรวิชำกำร - ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำ 1 ป ี -ส ำนักฯ 
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รำยละเอียด สิ่งที่ท้ำทำย ตัวชี้วัดที่วิเครำะห ์ รอบเวลำ ติดตำม/ทบทวน 
ด้ำนห้องสมุดของชุมชน องค์กร 

- ร้อยละของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของตัวบ่งช้ี
ของผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้ำน 

- จ ำนวนกิจกรรมที่แสดง
ถึงควำมรับผดิชอบต่อ
สังคม 

 
1 ป ี
 
1 ปี 
 

 

ข. กำรวิเครำะห์ และกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักฯ น ำ SIPOC Diagram และวงจรคุณภำพ PDCA มำเป็นเครื่องมือด ำเนินกำรและทบทวนผล

กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร (2.1ข แผนกลยุทธ์ขององค์กร (แผนพัฒนำ
ส ำนักฯทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ)) และตัวชี้วัดตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย (ภำพที ่
4.2-1) ซึ่งผลกำรทบทวนจะถูกน ำไปสื่อสำรผ่ำนที่ประชุมระดับต่ำงๆ เพ่ือใช้ประเมินผลส ำเร็จขององค์กร 
ควำมก้ำวหน้ำเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมสำมำรถขององค์กรที่จะ
ตอบสนอง ต่อควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อม
ด้ำนเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ ซึ่งที่ประชุมจะให้ข้อเสนอแนะ และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ จะน ำไปบูรณำ
กำรเข้ำสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร ต่อไป 

 
ค กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
4.1ค ทุกปีส ำนักฯ จะน ำเอำสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่ส ำคัญ

ทั้งด้ำนกำรบริกำร กำรเงินและกำรจัดกำรทรัพยำกร ที่ได้จำกกำรเทียบเคียงกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยคู่เทียบ 
มำระบุจุดอ่อนจุดแข็งของส ำนักฯ และใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และวำงแผน
ปฏิบัติกำรระยะสั้นประจ ำปีในปีถัดไป โดยก ำหนดให้มีกำรท ำแผนปฏิบัติกำรที่ร่วมกันท ำทั้งองค์กรนอก
สถำนที่ปีละ 1 ครั้ง ในปีกำรศึกษำ 2555 มีแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นที่ขนอม 

ส ำนักฯ ร่วมกับทีมงำน ALIST จำกศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดให้มีกำรประชุม ALIST ในห้องสมุดวิทยำ
เขตหำดใหญ่ 2 เดือน/ครั้ง (วันพฤหัสบดทีี่ 4 ของเดือนนั้นๆ) ซึ่งประกอบด้วยบรรณำรักษ์ พนักงำนห้องสมุด
จำกส ำนักฯ ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ ห้องสมุดคณะและสถำบัน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับและควำม
ต้องกำรใหม่ๆ ของผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ส ำหรับพัฒนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้มี
ควำมทันสมัย ใช้ง่ำย และสร้ำงนวัตกรรม ร่วมกับทีมงำน ALIST ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและ
ยกระดับคุณภำพบริกำร เพ่ือกำรแข่งขันในอนำคต 

จำกผลกำรทบทวนกำรด ำเนินกำร และกำรประเมินคุณภำพภำยในขององค์กร โดยทั่วไปจะสำมำรถ
แบ่งผลกำรประเมินออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 2) เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่งหัวหน้ำ
ฝ่ำยฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบและก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยด ำเนินกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในจะน ำข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรประเมินมำจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
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เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อผู้รับบริกำรไปจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงสร้ำงนวัตกรรม และ
น ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงต่อส ำนักฯ 2 ครั้ง/ปี นอกจำกนี้มีกำรสื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบทั้งองค์กรโดยผ่ำนทำงอีเมล์ 

 
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ก. กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.2ก(1) ส ำนักฯ ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูล สำรสนเทศส ำหรับกำรให้บริกำรและข้อมูลใน
กำรปฏิบัติงำนที่มีกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ โดยเน้นควำมแม่นย ำ ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ทันกำล ปลอดภัยและ
เป็นควำมลับ   โดยมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/แนวปฏิบัติ มีกำรตรวจสอบข้อมูลจำก 3 ด้ำน คือ ผู้ให้บริกำร 
ผู้รับบริกำร และผู้ปฏิบัติงำน  ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลนั้นนอกจำกผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดจะบันทึกข้อมูลและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว บรรณำรักษ์จะตรวจสอบควำมถูกต้องซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจำกส ำนักฯ ได้ก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูล ที่ร้อยละ 95  จำกกำรสังเกต พบว่ำข้อผิดพลำดในกำรบันทึกข้อมูลมี
จ ำนวนน้อยมำก จึงไม่ได้มีกำรบันทึกควำมผิดพลำดไว้ แต่ในอนำคตจะมีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร
เพ่ือไว้พิจำรณำแก้ไขข้อผิดพลำดต่อไป  

      - กำรให้บริกำรยืม-คืนหนังสือ  ผู้ปฏิบัติงำนจะบันทึกสถิติข้อผิดพลำด และทุกเช้ำวันศุกร์  
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรจะน ำข้อมูลที่บันทึก หำรือในกิจกรรม Morning Talk เพ่ือพิจำรณำแก้ไข  แล้วสรุปแจ้ง
เวียนแนวทำงปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงำน หรือกรณีนักศึกษำยังไม่ช ำระค่ำปรับของห้องสมุด ก็จะไม่สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนได้  เป็นต้น 

ส ำหรับกำรควบคุมควำมปลอดภัยทั้งในด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และฐำนข้อมูลนั้น    จะก ำหนด
สิทธิในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ นอกจำกนี้ยังมีกำรส ำรองข้อมูลด้วยตนเองลงบนฮำร์ดดิสก์ให้ทันสมัยทุกเดือน 
และใช้งำนควบคู่กับระบบคู่ขนำนที่บันทึกข้อมูลจ ำนวน 2 ชุดทุกครั้งที่มีกำรจัดเก็บ ส่วนข้อมูลที่ไม่มีกำร
เคลื่อนไหวจะเก็บส ำรองไว้ในฮำร์ดดิสก์ จ ำนวน 1 ชุด แล้วน ำมำเก็บไว้ในที่ท่ีเหมำะสม 

4.2ก(2) ส ำนักฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้ผู้รับผิดชอบจะต้องดูแลตรวจสอบข้อมูลและสำรสนเทศที่
จ ำเป็นให้พร้อมใช้ประโยชน์ในกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนในตอนเช้ำของทุกวัน     ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลโดยกำรยืนยันตัวตนด้วย  PSU passport  ผ่ำนระบบเครือข่ำยทุกที่ ทุกเวลำ  ตัวโปรแกรมจะเป็น
ตัวก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล ตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรซึ่งก ำหนดโดยคณะท ำงำนและผู้ดูแล
ระบบ    หำกผู้รับบริกำรพบปัญหำระบบกำรให้บริกำรไม่พร้อมใช้งำน สำมำรถแจ้งกลับผู้รับผิดชอบเพ่ือ
ด ำเนินกำรแก้ไขทันที  นอกจำกนี้ยังมีระบบตรวจสอบควำมถูกต้องของเส้นทำงเว็บไซต์ต่ำงๆแบบอัตโนมัติ 
และแบบแจ้งกลับจำกผู้รับบริกำรอีกด้วย   ส ำหรับข้อมูลและสำรสนเทศที่จ ำเป็นซึ่งอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนใหญ่ จะจัดเก็บในเครื่องแม่ข่ำย   และจะท ำส ำเนำเป็นสองชุดทุกครั้งที่มีกำรจัดเก็บ เมื่อข้อมูลใด
ช ำรุด ข้อมูลส ำรองจะท ำหน้ำที่โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งส่งข้อควำมเตือนผู้ดูแลระบบ     รวมทั้งมีกำรตั้งเวลำ
ท ำส ำเนำข้อมูลไปยังอีกสถำนที่หนึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลปัจจุบันสูญหำย  มีกำรตรวจสอบอำยุกำรใช้งำนของ
อุปกรณ์และปรับเปลี่ยนตำมวงรอบระยะเวลำที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันปัญหำที่เกิดจำกควำมเสื่อมสภำพของ
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อุปกรณ์ มีระบบส ำรองไฟฟ้ำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยสำมำรถให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
ปิดระบบเมื่อหมดพลังงำน 

4.2ก(3) ส ำนักฯ จัดเก็บและแสวงหำองค์ควำมรู้จำกผลกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงกำรท ำงำนของ
บุคลำกร ซึ่งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยในกลุ่มกิจกรรมและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
(6.1ข(1)) องค์ควำมรู้ที่ได้ เช่น รำยงำนกำรประชุม ข้อสรุปกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
และแผนงำนเป็นต้น ซึ่งจะเก็บไว้ในอินทรำเน็ตเพ่ือให้กับบุคลำกรสำมำรถน ำมำใช้ได้ตลอดเวลำ นอกจำกนี้
องค์ควำมรู้ที่รวบรวมไว้จะน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร และปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดต่ำงๆ  

ส ำนักฯ จัดให้มีกำรประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับคู่ควำม
ร่วมมือที่เป็นห้องสมุดคณะและทีมงำน ALIST ซึ่งเป็นช่องทำงแบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์ทั้งด้ำนบริกำร 
กำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนหรือบริกำรให้สะดวก รวดเร็ว  

ข. กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.2ข(1) ส ำนักฯ ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ภำยในส ำนักฯ   มีกำรติดตำม 
ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้มั่นใจในระบบที่เกี่ยวข้องว่ำมีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัย 
และใช้งำนง่ำย ดังแสดงในตำรำง 4.2-1 

ตำรำง 4.2-1 วิธีกำรท ำให้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งำนง่ำย 

วิธีกำรท ำให้เชื่อถือได้ วิธีกำรท ำให้ปลอดภัย 
วิธีกำรท ำให้ใช้ 

งำนง่ำย 

บุคลำกร 
ที่

รับผิดชอบ 
ฮำร์ดแวร์ 
1) ตรวจสอบดูแลและ

บ ำรุงรักษำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2) มีคอมพิวเตอร์ส ำรองใน
กรณีท่ีคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งำนเกิดขัดข้อง 

3) เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ตำม
อำยุกำรใช้งำนผ่ำน
ระบบกำรเช่ำของส ำนัก
ฯ ทุก 3 ปี 

1) มีเครื่องส ำรองไฟและมีระบบส ำรอง
ข้อมูล 

2) มี Password ในกำรเข้ำใช้เครื่อง 
3) ท ำกำรตรวจสอบดูแลรักษำเครื่องมือ

เป็นประจ ำก่อนเปิดเทอม และมีแบบ
บันทึกปัญหำในแต่ละห้องที่มีเครื่องมือ
หรอือุปกรณ์ 

4) มีระบบป้องกันผู้ไม่หวังดีกับระบบข้อมูล 
(Permission access) 

5) จ ำกัด IP address ในกำรเข้ำระบบ
เครือข่ำย (Application filter) 

1) พิมพ์ป้ำยวิธีใช้
งำน ณ จุดที่มี
เครื่องมือติด
ตั้งอยู่ 

2) มีเอกสำร/คู่มือ
กำรใช้งำน 
สำมำรถศึกษำ
ได้ด้วยตนเอง 

3) มีเจ้ำหน้ำที่คอย
ให้ค ำแนะน ำในกำร
ใช้งำน 

ทีมงำนไอ
ที 
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วิธีกำรท ำให้เชื่อถือได้ วิธีกำรท ำให้ปลอดภัย 
วิธีกำรท ำให้ใช้ 

งำนง่ำย 

บุคลำกร 
ที่

รับผิดชอบ 
ซอฟต์แวร์ 
1) ใช้ Software มีลิขสิทธิ์

ถูกต้อง 
2) ใช้ Software open 

source เพ่ือให้บริกำร
กับผู้ใช้  

3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
และโปรแกรมกำร
ประยุกต์ใช้งำนเพ่ือ
จัดเก็บและสะดวกต่อ
งำนประจ ำทุก6 เดือน 

4) ร่วมมือกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ในกำร
พัฒนำโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

1) Update software ให้เป็น version 
ปัจจุบัน เพ่ือลดปัญหำข้อผิดพลำดของ
โปรแกรม 

2) ยืนยันตัวตนด้วยกำรเข้ำรหัส 
3) มีโปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์

และระบบป้องกันภัยคุกคำมทำง
อินเตอร์เน็ต (Firewall) 

4) ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอในกำรดูแล
ระบบเครือข่ำยและกำรป้องกันควำม
ปลอดภัย 

1) ออกแบบ 
Website ให้มี
ลักษณะง่ำยต่อ
กำรใช้งำน  

2) ใช้บัญชีรำยชื่อ
และรหัสผ่ำนชุด
เดียวในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลหรือ
โปรแกรมท่ีมีกำร
จ ำกัดสิทธิกำรใช้
งำน 

3) มีระบบตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
เส้นทำงเว็บไซต์
ต่ำงๆ แบบ
อัตโนมัติและแบบ
แจ้งมำจำก
ผู้รับบริกำร 

4) จัดท ำคู่มือกำรใช้
งำนระบบต่ำงๆ 
ซึ่งสำมำรถดำวน์
โหลดผ่ำน 
Website ของ
ส ำนักฯ ได้ เช่น 
กำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุด 

ทีมงำนไอ
ที 

 
ส ำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีกระบวนกำรพัฒนำระบบที่เป็น

มำตรฐำน มีข้ันตอนที่ชัดเจน สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ ของระบบ ISO9001:2008  โดย
ระบุควบคุมถึงข้ันตอนทุกขั้นตอนในกำรท ำงำน เช่น 
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กำรรับควำมต้องกำร  จะรับควำมต้องกำรจำกกรรมกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่ง สกอ แต่งตั้ง
จำกบรรณำรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศที่มีองค์ควำมรู้ในศำสตร์ของบรรณำรักษ์และประสบกำรณ์ใช้งำน
ระบบห้องสมุดชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ  นอกจำกนั้นยังรับควำมต้องกำรจำกผู้ใช้ระบบผ่ำนกำรสัมมนำ User 
group ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ส่วนนี้จะมีควำมต้องกำรปรับปรุงกำรใช้งำนและเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำน
ได้ง่ำยตรงตำมต้องกำร 

กำรพัฒนำระบบ   มีทีมพัฒนำที่มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบ ดูแลโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัย ซึ่งมีกระบวนกำรในกำรจัดกำรบุคลำกรที่ดี มีกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเกือบทั้งหมดของมหำวิทยำลัยมำเป็นเวลำนำน 

กระบวนกำรตรวจสอบระบบ  จะมีขั้นตอนกำรตรวจสอบระบบ  คือ Unit test ซึ่งผู้พัฒนำส่วน
ต่ำงๆ จะทดสอบระบบส่วนที่ตนพัฒนำก่อนที่จะส่งให้ทีม Support เพ่ือท ำ Acceptance test กำรใช้งำนอีก
ครั้งในมุมมองของระบบและผู้ใช้งำน จำกนั้นส่งข้อมูลกลับให้ทีมพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

กระบวนกำรส่งมอบระบบ  จะมีข้อผูกพันกับ สกอ.ตำมเงื่อนไขว่ำ จะต้องพัฒนำและส่งมอบตำม
ข้อก ำหนดควำมต้องกำรต่ำงๆ ตำมเวลำที่ก ำหนดโดยแผนกำรปฏิบัติงำน 

มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปี กำรตรวจรับจะมีกำรทดสอบตำมข้อก ำหนดที่กรรมกำรก ำหนด
ขึ้นเป็นข้อๆ มีเอกสำรก ำกับ ทั้งในทำงเทคนิคและคู่มือกำรใช้งำนระบบ มีบริกำรหลังกำรติดตั้ง คือ มีทีม 
Support ที่คอยรับควำมต้องกำร รับทรำบปัญหำและแก้ไข โดยก ำหนดตัวชี้วัดในกำรตอบกลับผู้รับบริกำร
ภำยใน 2 วัน ข้อค ำร้องเรียนหรือควำมต้องกำรที่แจ้งมำทำงทีม Support จะถูกบันทึกเข้ำระบบรับค ำ
ร้องเรียนและมีกระบวนกำรติดตำมท่ีชัดเจนเพ่ือให้ปิดหรือแก้ปัญหำนั้นๆได้ครบถ้วน 

กระบวนเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบ ทุกกระบวนกำรที่ให้บริกำรที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะถูก
ตรวจสอบด้วยระบบกำรควบคุมคุณภำพภำยใน ตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 โดยมีแผนกำรตรวจประเมิน
ชัดเจน พร้อมส่งข้อมูลย้อนกลับเมื่อพบปัญหำกำรให้บริกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงแก้ไขตำมกระบวนกำรต่อไป 

4.2ข(2) ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลและสำรสนเทศ รวมทั้งระบบฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักฯ จึงมีกำรจัดกำรดังต่อไปนี้ 

-  ก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
-  ก ำหนดผู้ดูแลระบบและมีกำรตรวจสอบระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
-  มีกำร Upgrade คอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ   

         คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นฝ่ำยวิเครำะห์/พิจำรณำทบทวนและตัดสินใจในกำรที่จะท ำให้มีกลไกที่
สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง/พัฒนำกำรที่รวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยได้ข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำน ข้อมูลจำกบริษัท/ส ำนักฯ พิมพ์ต่ำงๆ หรือกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือจะเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจอันจะน ำควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนมำสู่ส ำนักฯ 
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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
5.1 ควำมผูกพันของบุคลำกร 
ก. กำรเพิ่มคุณค่ำแก่บุคลำกร 
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
5.1ก(1) ส ำนักฯ มีแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ ควำมช ำนำญ หรือเชี่ยวชำญใน

สำขำวิชำชีพ โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล ท ำให้บุคลำกรของส ำนัก
ฯ มีสมรรถนะในกำรท ำงำน สำมำรถพัฒนำงำนเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร และกำรท ำให้บุคลำกร
คงอยู่กับองค์กร ตำมกรอบแนวทำงของมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมบริหำรประชุมเพ่ือประเมินอัตรำก ำลังบุคลำกรที่สอดคล้องกับปริมำณงำนทั้งในปัจจุบัน
และในอนำคต โดยวิธีกำรก ำหนด/ทบทวน เพ่ือทดแทนต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก หรือต้องกำร
อัตรำเพิ่มใหม่ โดยให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบภำรกิจก ำหนดคุณสมบัติของต ำแหน่งที่ต้องกำร ซึ่งพิจำรณำจำกภำระ
งำนและค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ที่ต้องกำร แล้วก ำหนดคุณสมบัติ ระดับกำรศึกษำ 
สำขำวิชำ และควำมสำมำรถพิเศษ ในแต่ละต ำแหน่ง เพ่ือน ำมำจัดท ำอัตรำก ำลังและเสนอกรอบอัตรำก ำลัง
ต่อมหำวิทยำลัย ตำมโครงสร้ำงแผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี และทบทวนทุก 1 ปี  

5.1ก(2) ส ำนักฯ มีวิธีกำรสรรหำ เพ่ือให้ได้บุคคลเข้ำมำท ำงำนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน ทั้งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ โดยมีงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ 
ว่ำจ้ำงและบรรจุ แต่งตั้ง ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล ตำมทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด ทุก
ขั้นตอน เริ่มจำกกำรขออนุมัติสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ จำกนั้นก็ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์รับสมัครผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รับสมัครและด ำเนินกำรคัดเลือก ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมลักษณะงำนเชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบื้องต้น โดยผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในเบื้องต้นจะถูกสัมภำษณ์โดย
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรสอบ เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมและประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนที่
ผ่ำนมำของผู้สมัคร เมื่อผ่ำนกำรทดสอบทุกกระบวนกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ หลังจำกนั้นเข้ำสู่ขั้นตอนกำรท ำสัญญำจ้ำง กำรทดลองปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 6 เดือน โดยในช่วง
ทดลองปฏิบัติงำนจะมีพ่ีเลี้ยงสอนงำนให้แก่บุคลำกรใหม่ และอ่ืน ๆ ที่พึงทรำบ เช่น เกี่ยวกับระบบคุณภำพ 
กฎระเบียบ สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ   

ในด้ำนกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรใหม่นั้น ส ำนักฯ จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ โดยมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน บริหำรค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม โดยบุคลำกรสำขำขำดแคลนก็จะได้รับเงินตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
เช่น เงินสมนำคุณสำขำขำดแคลน เดือนละ 2,000 บำท เป็นเงินตอบแทนตำมสมรรถนะเมื่อผ่ำนกำรทดลอง
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ปฏิบัติงำน 6 เดือนแล้ว และผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ส ำนักฯ เปิดรับบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำย เช่น ทำงศำสนำ วัฒนธรรม ภูมิล ำเนำ และสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งระดับกำรศึกษำที่
แตกต่ำงกันตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพจนถึงระดับปริญญำโท ซึ่งท ำให้ส ำนักฯ มั่นใจว่ำ บุคลำกรที่มี
ควำมหลำกหลำยสำมำรถสะท้อนควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ทำงวัฒนธรรม ได้เป็นอย่ำงดี โดยวัดได้จำก
สถิติกำรลำออกของบุคลำกรของส ำนักฯ 

 5.1ก(3) ส ำนักฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงของบุคลำกร เพื่อลดภำระงำนที่ซ้ ำซ้อน หลังจำกวิเครำะห์ระบบ 
ได้ทดลองจัดองค์กรภำยในใหม่เป็น 3 กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศ กลุ่มงำนเทคนิค และกลุ่มงำน
ธุรกำร จำกนั้นได้เริ่มทดลองปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2543 ต่อมำ เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกำยน 2550  มหำวิทยำลัยได้ประกำศจัดตั้งเป็นส ำนักฯ ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร ซึ่งเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 4 สิงหำคม 2550 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ 1) ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 2) ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 3) ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 4) ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ โดย 3 ฝ่ำยแรก มุ่งเน้นบริกำรทำงด้ำนสหศำสตร์ ส่วนฝ่ำย
หอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ มุ่งเน้นบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้ำงและมุ่งเน้น
ผู้รับบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร กำรบริหำรบุคลำกรตำมภำรกิจขององค์กรโดยมีผู้อ ำนวยกำรเป็น
ผู้บริหำรสูงสุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ และหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
 ส ำนักฯ มีระบบบริหำรงำนบุคคล ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจของ
หน่วยงำน มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำก ำหนดแผนและแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
นอกจำกนั้นยังก ำหนดให้มีระบบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงเป้ำหมำยของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ 
 ส ำนักฯ ได้น ำประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร คือ ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ควำมรู้และ
เทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ มำใช้เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
บรรลุควำมส ำเร็จบนพ้ืนฐำนกำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร โดยกำรสรรหำและมอบหมำย
งำนบุคลำกรให้ตรงกับลักษณะงำน ให้บุคลำกรใช้ศักยภำพของตนอย่ำงเต็มที่ พร้อมทั้งให้มีระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้และมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
และท่ีส ำคัญคือ กำรมีจิตบริกำร  
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 ส ำนักฯ มีภำรกิจในกำรจัดหำจัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสำรสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อโสตทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วัฒนธรรม 
 ส ำนักฯ มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและวิจัย บริกำรวิชำกำร และมุ่งเน้นลูกค้ำ ทั้งกำร
บริกำรแบบให้เปล่ำและแบบหำรำยได้ โดยมีกำรพัฒนำหรือมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่และควำม
ช ำนำญของบุคลำกร เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้ำให้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในกำรน ำไปใช้พัฒนำงำนของลูกค้ำ 
หรือกิจกำรลูกค้ำได้รับกำรพัฒนำในเชิงบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือมีผลประกอบกำรที่เป็นบวก 
 ส ำนักฯ มีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหมำยคือกำรที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ซึ่งเป็นทีมงำนที่ส่งเสริม ผลักดัน และขับเคลื่อนองค์กร ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนเชิงกลยุทธ์และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับวิธีกำรในกำรบริหำรและจัดกำรบุคลำกร 
เพ่ือให้งำนของส ำนักฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น คือ  

1) มอบหมำยงำนและจัดบุคลำกรให้ตรงกับลักษณะงำนและศักยภำพของบุคลำกร  
2) จัดฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ใหม่ ๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 

 ส ำนักฯตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรในด้ำนควำมคล่องตัวต่อกำรเปลี่ยน 
แปลงของควำมต้องกำรขององค์กร คือ มีหลักกำรและนโยบำยเพื่อแสดงศักยภำพของบุคลำกรในกำรเตรียม
ควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น มีกำรโยกย้ำยอัตรำก ำลัง ไปช่วยกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมอ่ืน เช่น มี
กำรโยกย้ำยบุคลำกรจำกกิจกรรมวิเครำะห์เลขหมู่และท ำรำยกำร ไปปฏิบัติงำนกิจกรรมวำรสำร หรือย้ำย
บุคลำกรข้ำมฝ่ำย เช่น ย้ำยบุคลำกรจำกฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศมำปฏิบัติงำนฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 

5.1ก(4) ส ำนักฯ มีแผนกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคลเพื่อส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรทั้งด้ำน
วิชำชีพและด้ำนกำรพัฒนำพฤติกรรม โดยจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ปีละไม่
ต่ ำกว่ำ 1,200,000 บำท เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรไปศึกษำต่อระดับสูงขึ้นที่ตรงตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ โดยส ำนักฯ ยังจ่ำยค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน เงินรำงวัล และสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับค่ำครองชีพ เพ่ือให้บุคลำกรมีรำยได้สอดคล้องกับค่ำ
ครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ ควำมผูกพัน และลดอัตรำกำรลำออกและโอนย้ำยของบุคลำกร 
รวมถึงก ำหนดวำงแผนให้บุคลำกรทุกคนต้องพัฒนำตนเองตลอดเวลำในทุกด้ำน เพ่ือให้สำมำรถรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยน แปลง โดยเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน และมอบหมำยงำนให้บุคลำกร 1 คน สำมำรถท ำงำนได้ 2-3 
งำนเป็นอย่ำงน้อย เพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 

 5.1ข(1) ส ำนักฯ ได้จัดสถำนที่ท ำงำนตำมบริบทของแต่ละงำน โดยกำรจัดหำโต๊ะ เก้ำอ้ี ฉำกกั้น และ
จัดสรรพื้นที่เพ่ือควำมสะดวกคล่องตัวในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน และมีจัดท ำแผนป้องกัน
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และแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนหนีภัยประจ ำปีทุกปี พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบ คือ 
คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ ำส ำนักฯ มีคณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ท่ีคอยดูแลปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสุขอนำมัยตำมข้อเสนอแนะของบุคลำกร และผู้รับบริกำร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้จะช่วยผลักดันให้
บุคลำกรทุกคนในส ำนักฯ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนทุกกระบวนกำร และมีส่วนร่วมในกำร
ติดตำมตรวจสอบ เช่น สอดส่องดูแลเฝ้ำระวัง ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำประจ ำปี ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงให้เพียงพอ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งหน่วยงำน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพร้อม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุ นอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีกำรท ำกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงำน เพรำะฉะนั้น ตัววัดและเป้ำประสงค์ใน
กำรปรับปรุง ได้แก่ จ ำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีห้องปฐมพยำบำล ส ำหรับบุคลำกรที่
เจ็บป่วย มีที่พักส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนสุขภำพ ควำม
ปลอดภัย และสวัสดิภำพของบุคลำกร ส ำหรับตัวชี้วัดและเป้ำประสงค์ด้ำนสภำพแวดล้อมได้อ้ำงอิงใช้ตัวชี้วัด
ของมหำวิทยำลัยฯ คือ จ ำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งต้องรำยงำนข้อมูลให้
มหำวิทยำลัยปีละ 1 ครั้ง  

ส ำนักฯ ก ำหนดให้จัดท ำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลำกรทุกคน และส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปีทุกปี โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่บุคลำกรเบิกไม่ได้ทั้งหมด โดยเน้นกำรตรวจสุขภำพ
ตำมเกณฑ์ที่ทำงโรงพยำบำลก ำหนดตำมช่วงอำยุ ส่วนในเรื่องควำมสะอำด สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงำม เช่น รณรงค์กำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน โดยผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ของส ำนักฯ เป็นผู้ดูแลควบคุมควำมสะอำดของส ำนักฯ อีกประเด็นหนึ่งส ำนักฯ 
เล็งเห็นถึงควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร จึงมีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักฯ และ
มีสัญญำณเตือนภัย เป็นต้น 

 5.1ข(2) ส ำนักฯ มีนโยบำย ดูแลตำมเกณฑ์ระเบียบของมหำวิทยำลัย โดยมีฝ่ำยสนับสนุนงำน
บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ ส ำนักฯ ก็สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรบำงส่วนเข้ำ
ร่วมเป็นตัวแทนของบุคลำกร เพ่ือรับทรำบข่ำวสำร และสิทธิที่พึงมีพึงได้ รวมถึงกองทุนของส ำนักฯ มี
สวัสดิกำรหลำยอย่ำง ซึ่งมีคณะกรรมกำรกองทุนฯ เป็นผู้ดูแล ในส่วนค่ำครองชีพ ส ำนักฯ ให้สวัสดิกำรแต่
พนักงำนเงินรำยไดส้ ำนักฯ เดือนละ 1,000 บำท เฉพำะบุคลำกรที่มีเงินเดือนไม่ถึง 8,200 บำท และต่อมำ
ปรับเพิ่มเป็น 1,500 บำท ส ำหรับบุคลำกรที่มีเงินเดือนไม่ถึง 12,285 บำท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 
บำท   

ส ำนักฯ สนับสนุนบุคลำกรด้ำนกำรบริกำรและผลประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยจัดให้
มีกิจกรรมต่ำง ๆ ขึ้น ดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลำ 

ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร ปีละ 1 ครั้ง 

ประกันอุบัติเหตุ ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร ปีละ 1 ครั้ง 

ตรวจสุขภำพประจ ำปี ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร ปีละ 1 ครั้ง 

ห้องปฐมพยำบำล คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ ตลอดปีงบประมำณ 

ประกวดห้องน้ ำสะอำด คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ ปีละ 1 ครั้ง 

ห้องคำรำโอเกะ คณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์ ตลอดปีงบประมำณ 

ออกก ำลังกำย โยคะ/ร ำกระบอง คณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์ ทุกวันองัคำร/พุธ/พฤหัสบดี ครั้ง
ละ 1 ชั่วโมง 

สังสรรค์ปีใหม่ คณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์ เดือนธันวำคมของทุกปี 

เลี้ยงส่งผู้เกษียณอำยุรำชกำร คณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์ เดือนกันยำยนของปีที่มีผู้เกษียณ 

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย รวมถึงวันส ำคัญต่ำง ๆ 
เช่น วันพ่อแห่งชำติ, วนัแม่
แห่งชำติ, วันมำฆบูชำ, วัน
อำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

คณะกรรมกำรกิจกรรมสัมพันธ์ ประมำณก่อนถึงวันส ำคัญดังกล่ำว
ประมำณ 3-7 วัน 
 

   
  ส ำนักฯ ได้ออกแบบ กำรบริกำร และสิทธิประโยชน์ ตำมควำมเหมำะสมและตำมควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในแต่ละกลุ่มดังนี้ 

 รำยกำร บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมุด 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

นักวิทยำศำสตร์ 

กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำตำมสมัคร
ใจ 

บริกำรตอบ
ค ำถำม 

 

บริกำรยืมคืน 
ตรวจเช็คประตู 
น ำหนังสือข้ึน

ชั้น 

บริกำรยืมคืน 
ตรวจเช็คประตู 
น ำหนังสือข้ึน

ชั้น 

ดูแลระบบ 

สวัสดิกำรค่ำตอบแทนต ำแหน่ง
บุคลำกรขำดแคลน 

- - - เดือนละ 2,000 
บำท/คน/เดือน 
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 รำยกำร บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมุด 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

นักวิทยำศำสตร์ 

จัดสรรให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ตนเองเฉพำะรำยบุคคล 

ระดับช ำนำญ
กำรข้ึนไป

ได้รับจัดสรร 
13,000 บำท/

คน/ปี 

ต่ ำกว่ำระดับ
ช ำนำญกำร
ได้รับจัดสรร 
9,000 บำท/

คน/ปี 

ระดับช ำนำญ
กำรข้ึนไปได้รับ
จัดสรร 13,000 

บำท/คน/ปี 
ต่ ำกว่ำระดับ
ช ำนำญกำร
ได้รับจัดสรร 
9,000 บำท/

คน/ปี 

ต่ ำกว่ำระดับ
ช ำนำญกำร
ได้รับจัดสรร 
9,000 บำท/

คน/ปี 

 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร  

 5.2ก(1) ส ำนักฯ มีวิธีกำรก ำหนดองค์ประกอบส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันโดยมีกำรส ำรวจปัจจัยที่มี
ผลต่อควำมผูกพันขององค์กรแล้วน ำผลกำรวิเครำะห์ มำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และน ำ
ผลมำจัดท ำเป็นแผน สร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือให้บรรลุควำม ส ำเร็จ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล ดังนี้ 

 
1. กำรได้รับกำรพัฒนำ  ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในวิชำชีพ และหน้ำที่กำรงำน  
2. กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
3. กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม  
4. กำรได้รับมอบหมำยงำนตำมควำมเชี่ยวชำญ  
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร 
6. ควำมรักและควำมภูมิใจในองค์กร 

 ดังนั้น ส ำนักฯ จึงก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กรทั้งกลยุทธ์
ในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำศักยภำพทำงวิชำชีพและทักษะในกำรท ำงำนและกำรบริกำรโดยกำร
วเิครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือหำปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรรวมถึงกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร และข้อเสนอแนะของบุคลำกรในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำร
พัฒนำองค์กรและกำรส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันและควำมพึงพอใจต่อองค์กรส ำหรับบุคลำกรทุกคน โดยมี
กำรด ำเนินกำรปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งกำรจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกสวัสดิกำรของ
มหำวิทยำลัย 



 

                                                                                     ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       62 
 

 ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร กำรดูแลสุขภำพ กำรมีส่วนร่วม กำร
รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกำสผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กำรสันทนำกำร และกำรส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เช่น 

1) กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ภำยในส ำนักฯ โดยแบ่งเป็น 3 สี 
2) กิจกรรมส่งเสริมกำรแบ่งปันเพ่ือสังคม เช่น กำรบริจำคเงินเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน

ผู้ด้อยโอกำส 
3) กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ โดยเชิญวิทยำกรซึ่งเป็นบุคลำกรของส ำนักฯ ให้ควำมรู้ในกำร

ดูแลสุขภำพ ด ำเนินกำรให้บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี  
4) ส่งเสริมกิจกรรมสันทนำกำร สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ 
5) กำรจัดสัมมนำนอกสถำนที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยำกำศกำรเรียนรู้นอกสถำนที่และผ่อนคลำย

ควำมเครียด 
6) กิจกรรมพิเศษต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ กำรจัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี

ใหม่ 
 

 5.2ก(2) ส ำนักฯ มีวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและกำรมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ และให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร โดยก ำหนดนโยบำยในกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กร
ผ่ำนระบบเครือข่ำย มีกำรตั้งกรุ๊ปเมล์เพ่ือควำมสะดวกคล่องตัวในกำรสื่อสำรถึงบุคลำกรทุกคนภำยในส ำนักฯ 
หรือภำยในฝ่ำยต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังมีระบบกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองและกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
ส่งผลต่อควำมรู้สึกกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเกิดควำมผูกพัน โดยก ำหนดรอบเวลำในกำรส ำรวจปี
ละ 1 ครั้ง 
 วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักฯ ได้มำจำกกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกร เพ่ือได้มำซึ่ง
ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยของทุกคนในองค์กร จำกนั้นน ำมำจัดท ำแผนในเรื่องกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร และมี
กำรสื่อสำรให้บุคลำกรตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ  
 ส ำนักฯ มีวัฒนธรรมกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กร ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
KM, กำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรน ำองค์ควำมรู้ของตนเองมำ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 5.2ก(3)  ส ำนักฯ ใช้ระบบกำรจัดกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็น 2 ส่วนคือ 
1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง (TOR) ด ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำร ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูง หัวหน้ำฝ่ำย และตัวแทนบุคลำกรของแต่ฝ่ำย โดยใช้ตัวชี้วัดระดับส ำนักฯ 
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ระดับฝ่ำย และระดับตัวบุคคลเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนเขียนค ำ
รับรองกำรปฏิบัติงำน (TOR) เพ่ือระบุขอบเขตของงำนและเป้ำหมำยพร้อมตัวชี้วัด ตำมรอบระยะเวลำ 6 
เดือนโดยมีขัน้ตอนกำรประเมิน ดังภำพที่ 5.2-1 

2) กำรประเมิน Competency ด ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำร ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำย และ
ตัวแทนบุคลำกรของแต่ละฝ่ำย ด ำเนินกำรประเมินตำมรูปแบบที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนด และผลกำร
ประเมินทุกคนจะถูกรวบรวมโดยกำรเจ้ำหน้ำที่ทั้งระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำน เพ่ือน ำมำก ำหนด
แผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุงต่อไป 

ส ำนักฯ น ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรจัดสรรโบนัส กำรยก
ย่องชมเชย แจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  

 
ภำพที่ 5.2-1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมพึงพอใจ/ 
กำรสร้ำงแรแรงจูงใจ 

บุคลำกร 

KPIs ส านกัฯ 

TOR 
กำรประเมิน Competency Online 

ผู้บริหำร 

ภำระงำนบริหำร 
(30%) 

คณะกรรมกำร 
ประเมิน 

ภำระงำนเชิงพัฒนำ 
(20%) 

 

ภำระงำนประจ ำ 
(80%) 

ผู้ปฏิบัติงำน คณะกรรมกำร 
ประเมิน 

กำรประเมินปริมำณและคุณภำพงำน (TOR) 

กำรเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 

กำรพัฒนำ 

ภำระงำนประจ ำ 
(70%) 

ผลกำร 
ประเมิน 
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ข.  กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร 
5.2ข(1) ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงเป็นทำงกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
2) ด้ำนกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจของหน่วยงำน 
3) ด้ำนกระบวนกำร 

 ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรในแต่ละด้ำน เท่ำกับ 3.88, 
3.88 และ 3.74 ตำมล ำดับ  ดังนั้น ค่ำของควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร เท่ำกับ 3.85 คิดเป็น
ร้อยละ 77 และมีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของบุคลำกรเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ และทีป่ระชุมบุคลำกรส ำนักฯ เพ่ือร่วมก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 

ส่วนกำรประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ กำรประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วยด้ำนสันทนำกำร เช่น จัดให้มีกำรแข่งกีฬำสีภำยในส ำนักฯ โดยแบ่ง
บุคลำกรทั้งหมดเป็น 3 สี ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมทั้งระดับผู้บริหำรและบุคลำกร จำกจ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร
ทั้งสิ้น 55 คน เข้ำร่วมประมำณ 52 คิดเป็นร้อยละ 94.55 

 
ค.  กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 

 5.2ค(1) ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำรหน่วยงำนเข้ำร่วมอบรมงำนบริหำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรอบรม กำรดูงำน และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยครอบคลุมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ และมุ่งให้บุคลำกรทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมต ำแหน่งงำนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยส ำนักฯ ด ำเนินกำรเอง จ ำนวน 3  
หลักสูตร และส่งไปเข้ำร่วมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนอื่นภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 18 หลักสูตร ที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน  42  หลักสูตร และได้ส่งบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ไปเป็นวิทยำกรให้หน่วยงำน
ต่ำง ๆ อีก 3 หลักสูตร จ ำนวน 50 ครั้ง 

ส ำนักฯ มีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้น ำองค์กร จำกกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรของคณะ/หน่วยงำน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะมีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนต่อไป ส ำหรับกำรเรียนรู้ของบุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง วิธีกำรที่ส ำนักฯ น ำมำใช้พัฒนำ
บุคลำกร คือ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพ่ือเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ/ฝึกอบรม หรือ
กิจกรรมที่เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ต่อบุคลำกร โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของภำระหน้ำและควำมรับผิดชอบของแต่ละ
ต ำแหน่ง หรืองำนที่เก่ียวข้อง 

 ส ำนักฯ มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อกำรศึกษำต่ำง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่ำงๆ 
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้รับบริกำรภำยในส ำนักฯ ในส่วนของกำรจัดระบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำบุคลำกร 
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โดยค ำนึงถึงปัจจัยทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ และทำงด้ำนกำรท้ำทำยกลยุทธ์ เพ่ือสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติ
ไปสู่องค์กร และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรมำเป็นแนวทำงในกำรจัดอบรม 

ส ำนักฯ มีกำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุรำชกำร โดยกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน โดยมีหัวหน้ำหรือบุคลำกรที่ลำกออกหรือเกษียณอำยุรำชกำรและ
เพ่ือนร่วมงำนที่มีประสบกำรณ์ช่วยดูแล ให้ค ำแนะน ำในกำรท ำงำน  

  ส ำนักฯ สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิชำชีพของ
ต ำแหน่งงำนและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร และสนับสนุนให้บุ คลำกรที่มีควำมช ำนำญงำนและ
ประสบกำรณ์ ถ่ำยทอดควำมรู้ บอกเล่ำประสบกำรณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงำนในรูปแบบของกำรฝึกอบรม กำร
สอนงำน และกำรเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่บุคลำกรที่บรรจุใหม่หรือบุคลำกรที่ยังไม่มีควำมช ำนำญในเรื่องนั้น และกำร
บันทึกองค์ควำมรู้เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงำนได้เข้ำไปศึกษำได้ ส่วนผู้บริหำรจะเข้ำร่วมฝึกอบรม/สัมมนำในหลักสูตร
ด้ำนกำรบริหำร เช่น หลักสูตรนักบริหำร, PMQA, TQA 

 5.2ค(2) ส ำนักฯ ก ำหนดให้บุคลำกรทีเ่ข้ำรับกำรฝึกอบรม กลับมำถ่ำยทอดควำมรู้ที่รับจำกกำร
ฝึกอบรม สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยวิธี แจ้งทำง mail รูปแบบประชุม และระบบ KM เพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยหัวหน้ำฝ่ำย จะประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่สืบเนื่องมำจำกกำรได้รับกำร
อบรม ในรูปแบบกำรสังเกต  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมินประมำณ 6 เดือน  ผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น มี
ข้อผิดพลำดน้อยลง 

ตำรำงที่ 5.2-1 ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร 
   

กิจกรรม ตัวอย่ำง 
กำรพัฒนำทักษะ  กำรสนับสนุนให้เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ เช่น อบรม

กำรจัดท ำฐำนข้อมูล  

 สนับสนุนเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำชีพ เช่น กำรเข้ำร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของบรรณำรักษ์ ในส่วนสำยสนับสนุนก็ส่ง
เข้ำอบรมในสำยวิชำชีพของต ำแหน่งต่ำง ๆ 

 กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องตำมภำรกิจของ
องค์กร เช่น กำรจัดสอนภำษำอังกฤษแก่บุคลำกรเพ่ือเตรียมเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน 

 กำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือน ำควำมรู้
ที่ได้มำพัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรบริกำรขององค์กร 
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กิจกรรม ตัวอย่ำง 
กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำน  กำรประเมินสรรถนะบุคลำกร 

 กำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำนด้วยระบบกำรลดขั้นตอน
กระบวนกำรท ำงำน (Lean) 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  สนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้จัดหำอุปกรณ์และ IT ใหม่มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

 
5.2ค(3) ส ำนักฯ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกรอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรเน้นกำรมี

สมรรถนะของบุคลำกรที่สูงขึ้น โดยกำรแสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ผลงำนตีพิมพ์ทำงวำรสำรในส่วนของกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งของผู้น ำจะพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรท ำงำนและส่งเสริมให้มีอบรมและเรียนรู้งำนสม่ ำเสมอ  

ส ำนักฯ มีกำรดูแลควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ซึ่งวิธีกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย 
ซึ่งมีระเบียบรองรับอยู่ ในส่วนของส ำนักฯ ก็มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมในด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่ถึงเวลำที่ควร
จะพัฒนำในเชิงกระตุ้นให้ท ำผลงำน ในรูปแบบของกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลี้ยง 

ส ำนักฯ มีแผนกำรจัดท ำตำรำงทะเบียนประวัติบุคลำกร โดยพิจำรณำทุกปี กระตุ้นและส่งสัญญำณ
แจ้งไปยังเจ้ำตัวเพ่ือรับทรำบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำผลงำน ส ำนักฯ สนับสนุนให้มีกำรท ำผลงำน
ทำงวิชำกำรเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งแต่ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 

 
ตำรำงที่ 5-2-2 แสดงแนวทำงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกร 

กลุ่มบุคลำกร แสดงแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

บรรณำรักษ์ ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำต่อและต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักฯ ได้เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนใน
กำรด ำเนินกำรส ำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้เป็นผู้รู้แจ้ง ช ำนำญ
กำรและช ำนำญกำรพิเศษตำมควำมถนัด เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

ผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมดุ 

ส ำนักฯ เปดิโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ และสนับสนุนงบประมำณ กำรฝึกอบรม ดูงำน
และน ำเสนอผลงำนเพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบันส ำหรับบุคลำกร เพ่ือให้
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กลุ่มบุคลำกร แสดงแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำน และน ำผงวำนวิจัยไปเสนอขอ
ผลงำนวิขำกำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนต่อไป เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ 
ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

ส ำนักฯ เปดิโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ และสนับสนุนงบประมำณ กำรฝึกอบรม ดูงำน
และน ำเสนอผลงำนเพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบันส ำหรับบุคลำกร เพ่ือให้
บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำน และน ำผงวำนวิจัยไปเสนอขอ
ผลงำนวิขำกำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนต่อไป เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ 
ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

นักวิทยำศำสตร์ ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำต่อและต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักฯ ได้เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนใน
กำรด ำเนินกำรส ำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้เป็นผู้รู้แจ้ง ช ำนำญ
กำรและช ำนำญกำรพิเศษตำมควำมถนัด เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

 

 ส ำนักฯ ได้เตรียมกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำร โดยกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในด้ำนกำรมีภำวะผู้น ำ และมอบหมำยงำนให้ผู้ที่มีศักยภำพเพ่ือฝึกทักษะในกำรท ำงำนที่ยำกข้ึน และ
ให้หัวหน้ำฝ่ำยมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในฝ่ำย  
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หมวด 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 

6.1 ระบบงำน องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบระบบ จัดกำร และปรับปรุงระบบงำน 

6.1ก(1) กำรออกแบบระบบงำนของส ำนักฯ ค ำนึงถึงกระบวนกำรท ำงำนตำมพันธกิจ ค่ำนิยม 
ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร ซึ่งมีระบบกำรจัดกำรตำมล ำดับโครงสร้ำงกำรบริหำร ที่เน้นกระบวนกำรท ำงำน
เป็นทีมหรือเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของส ำนักฯ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรออกแบบ กำรทบทวนหรือปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ภำพที่ 6.1-1)  
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6.1ก(2) ส ำนักฯ ใช้ข้อมูลจำกกำรรับฟังเสียงลูกค้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ มำ
วิเครำะห์ด้วย SIPOC Diagram ประกอบกำรจัดท ำข้อก ำหนดระบบงำน และกระบวนกำรท ำงำนหลัก มีกำร
ทบทวนระบบงำนหรือกระบวนกำรท ำงำนด้วยวงจรคุณภำพ PDCA เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในกำรส่งมอบ
บริกำรที่ดี (ภำพที่ 6.1-2) 

 
6.1ข(1) กำรปฏิบัติงำนประจ ำของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ใช้ระบบและกระบวนกำรท ำงำนที่ออกแบบด้วย SIPOC 

Diagram และระบบวงจรคุณภำพ PDCA (ภำพที่ 6.1-1 และ 6.1-2) มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำน
มำประเมินและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ทันกับควำมต้องกำรและเป็นไปตำมทิศทำงของหน่วยงำน พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูลส ำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเก็บไว้ในอินทรำเน็ตบนระบบแม่ข่ำย ซ่ึงบุคลำกรสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำง
รวดเร็วทันตำมควำมต้องกำรตลอดเวลำ กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่น ำมำปรับปรุงจะถูกถ่ำยทอดในที่ประชุมบุคลำกร 2 
ครั้ง/ปี และผ่ำนที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ เพ่ือให้ทุกคนรับทรำบและน ำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้ด้วยกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอีเมล์ เว็บไซต์ KM Social Network เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอยู่
เสมอ 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่จัดตั้งมีควำมสอดคล้องและส่งเสริมกระบวนกำรท ำงำนหลัก เช่น 
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ท ำหน้ำที่วำงแผน ควบคุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ

เป้ำประสงค์  น ำผลกำรประเมินประกันคุณภำพมำปรับปรุงกำรท ำงำน และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยก ำหนดให้มีกำรประชุม อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/เดือน  

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบและเสนอแนะแนว
ทำงกำรจัดท ำแผน ซ้อมแผนและปรับปรุงแผนป้องกันฯ ให้เกิดควำมปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ  

คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ประจ ำส ำนักฯ ควบคุมดูแลรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ ควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ รับ
ฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ โดยก ำหนดให้มีกำรประชุม 1 ครั้ง/เดือน 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน มีหน้ำที่จัดท ำแผนป้องกันหรือลด
ควำมเสี่ยง รวมทั้งเสนอมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักฯ  

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด เช่น ให้ค ำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดชุมชน ฯลฯ  

6.1ข(2) กำรควบคุมต้นทุน ส ำนักฯ ใช้ระบบวงจรคุณภำพ (PDCA) เป็นแนวทำงในกำรออกแบบ 
ปรับปรุง และพัฒนำงำน อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรท ำกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ระบบ Lean มำเป็น
เครื่องมือช่วยในกำรด ำเนินงำน และได้น ำระบบ Lean มำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือลดขั้นตอนซ้ ำซ้อนลด
รอบเวลำ และควำมสูญเสียของวัสดุส ำนักงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

 
ค.  กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

6.1ค (1) ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน เพ่ือ
ด ำเนินกำรก ำกับดูแลในเรื่องควำมเสี่ยงภำวะฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้นได้ โดยคณะกรรมกำรชุดนี้ ก ำหนดให้มีกำร
ควบคุมภำยใน 5 เรื่องหลักดังนี้ 1.กำรป้องกนัและระงับอัคคีภัย 2. ด้ำนระบบกำรส ำรองข้อมูล 3. ด้ำนอำชีวอนำ
มัย 4. ด้ำนทรัพย์สินของผู้รับบริกำร 5. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนัก โดยวิเครำะห์จำกกำรควบคุมที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม ก ำหนดผู้รับผิดชอบ วิธีกำรประเมิน จำก
กระบวนกำรดังกล่ำวจึงเชื่อมั่นว่ำมีควำมพร้อมในกำรรับต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน 

6.1ค(2) จำกกำรส ำรองข้อมูลดังกล่ำว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ระบบงำนจะไม่เสียหำย 
นอกจำกนี้ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกรป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังตำรำง 6.1-2 

ตำรำง 6.1-2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ล ำดับ เรื่อง บริเวณที่ปฏิบัติ วิธีด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 พื้นที่ควบคุม
อัคคีภัย 

ส ำนักทรัพยำกรกำร
เรียนรูคุ้ณหญิงหลงฯ 

1. ก ำหนดเขตพื้นท่ีตรวจ 
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรตรวจ 
3. ก ำหนดหน้ำท่ีตรวจตรำพื้นที ่
4. ด ำเนินกำรตรวจ 2 เดือนต่อ 1 

ครั้ง 
5. สรุปผลกำรตรวจและรำยงำนในที่

ประชุม 

คณะกรรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

2 ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม ้

ส ำนักทรัพยำกรกำร
เรียนรูคุ้ณหญิงหลงฯ 

1. มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
2. ทดสอบระบบท ำงำน 2 เดือนต่อ 1 

ครั้ง 
3. สรุปผลกำรทดสอบ และรำยงำน

ในที่ประชุม 

คณะกรรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

3 เครื่องดับเพลิง ส ำนักทรัพยำกรกำร
เรียนรูคุ้ณหญิงหลงฯ 

1. ส ำรวจพ้ืนท่ี และจ ำนวนเครื่อง
ดับเพลิงท่ีต้องจัดให้มไีว ้

2. จัดหำและตดิตั้งเครื่องดับเพลิง 
3. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 2 เดือน

ต่อ 1 ครั้ง 
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
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นอกจำกนี้จะจัดให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรดับเพลิงขั้นต้น กำรฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิง กำรฝึกซ้อมแผนอพยพ จัดให้มีอุปกรณ์ถังดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ มีกำรตรวจควำมพร้อมใช้
งำนของอุปกรณ์ดบัเพลิง 2 ครั้ง/เดือน หำกกรณีเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ จะมี
คณะกรรมกำรเข้ำไปประเมินควำมเสียหำย และเสนอแผนซ่อมบ ำรุงจัดหำส่วนที่เสียหำยเพิ่มเติมเพ่ือให้คืนสู่สภำพ
เดิมโดยเร็ว 

6.2 กระบวนกำรท ำงำน องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงกำรบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ 
ก. กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 

6.2 ก (1) แนวคิดในกำรออกแบบ ส ำนักฯ ออกแบบกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงนวัตกรรม ให้มีควำม
เชื่อมโยงโดยตรงกับพันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร ค่ำนิยม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งใช้ SIPOC Diagram และ วงจรคุณภำพ PDCA มำพิจำรณำกำรออกแบบกระบวนกำรหรือ
นวัตกรรมใหส้นับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ  

6.2 ก (2) ข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญหรือกระบวนกำรท ำงำนหลัก ก ำหนดขึ้นจำกภำรกิจ
หลัก ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ผลควำมพึงพอใจ ข้อมูลข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำร  น ำมำพิจำรณำร่วมกันใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ หรือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน และทีมงำนที่ปฏิบัติงำนประจ ำ  
จนได้ข้อสรุปเป็น ตัววัดและดัชนีชี้วัดในกระบวนกำร  ดังปรำกฏในตำรำงที่ 6.1-3  นอกจำกนี้กำรทบทวน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จะกระท ำทุกรอบ 6 เดือน ในที่ประชุมผู้บริหำร/บรรณำรักษ์และนักวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้
สำมำรถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอยู่
เสมอ 
 

ตำรำงท่ี 6.1-3 กระบวนกำรท ำงำนหลัก 
1. กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

กระบวนกำรท ำงำน  
ที่ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดใน
กระบวนกำร  

ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

1.1 กำรจดัหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ (แหล่ง
ภำยนอก)  

 
- มีขั้นตอนกำรจัดหำที่
ถูกต้องครบถ้วน  
- มีกำรสื่อสำรระหว่ำง
ผู้รับบริกำร และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี  
 

 
-มีกำรด ำเนินกำร
ถูกต้องทุกขั้นตอน  
-มีควำมเข้ำใจที่
ตรงกันระหว่ำง
หอสมุดฯ กับ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 
-ทรัพยำกรที่จัดหำมี
ควำมถูกต้อง และ
ตรงตำมควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร ไม่น้อย
กว่ำ 95%  

 
-โปรแกรมสั่งซื้อ
วำรสำร 
-โปรแกรมสั่งซื้อ
หนังสือออนไลน์
ผ่ำนโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST  

1.2 กำรวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 
- วิเครำะห์และลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศตำม
มำตรฐำนสำกล  

 
- มีกำรปฏิบัติงำน
ถูกต้องตรงตำม
มำตรฐำนสำกล  
 

 
- วิเครำะห์ทรัพยำกร
ได้ไม่น้อยกว่ำ 14 ช่ือ
เรื่อง/วัน  
 

 
-PSU 
Knowledge 
Bank 
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1.3 กำรบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่
ในสภำพพร้อมให้บริกำร  
 

 
-ทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำม
สมบูรณ ์พร้อม
ให้บริกำร  
-ส ำรวจสภำพของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
-ทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำม
สมบูรณ์ พร้อม
ให้บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 98 
- บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ให้แล้วเสร็จภำยใน 3 
วันท ำกำร  
- มีกำรส ำรวจสภำพ
ของทรัพยำกรทุกวัน 

- 

2. กำรบริกำรสำรสนเทศ 
กระบวนกำรท ำงำน  

ที่ส ำคัญ  
ข้อก ำหนด  ตัววัดใน

กระบวนกำร  
ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง

นวัตกรรม  
2.1 บริกำรยมืคืน   

- ได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศ
ถูกต้อง รวดเร็ว  
- ปฏิบัติตำมขั้นตอนระบบ
กำรยืมคืน  
- เป็นไปตำมกฎ/สิทธ์ิกำรยมื
คืน  
 

 
-รวดเร็ว  
-ควำมครบถ้วนและ
ถูกต้อง  
-เป็นไปตำมกฎ 
 

 
-เวลำในกำร
ให้บริกำร  
-ควำมถูกต้องไม่
น้อยกว่ำ 80%  
-ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 
80%  
 

 
-บริกำรหนังสือ
ด่วนหน้ำเว็บ 
-บริกำรสำรบัญ
วำรสำรด่วนทันใจ 
-สุดยอดนักอ่ำน
นัก&นักยืม 
อ่ำนให้เต็มอิ่ม 
 

2.2 บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ  

 
-ผู้รับบริกำรได้รับข้อมลูตรง
ควำมต้องกำร ถูกต้อง 
รวดเร็ว  
-ผู้รับบริกำรได้รับข้อมลูจำก
แหล่งที่น่ำเชื่อถือ  
 

 
-ควำมถูกต้อง  
-รวดเร็ว  
-น่ำเชื่อถือ  
 

 
-เวลำในกำร
ให้บริกำร 24 ช.ม.
(ขึ้นกับช่องทำง) 
-ควำมถูกตอ้งไม่
น้อยกว่ำ 98%  
-ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 
80%  
 

 
-กำรใช้ 2 จอใน
กำรให้บริกำร  
-Ask Librarian, 
Chat 
-กระดำนถำม-
ตอบ  
ขบริกำรตอบ
ค ำถำมบน 
Facebook 

2.3 บริกำรให้กำรศึกษำ
แก่ผู้ใช้  

 
-ผู้รับบริกำรมีควำมรู้และ
ทักษะในกำรสืบค้น
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ 

 
-ควำมรู้ที่ไดร้ับมี
ควำมถูกต้อง 
สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 
-ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 
80%  

 
-คู่มือกำรสืบค้น
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
แบบออนไลน ์ 

2.4 บริกำร IT-Zone   
-ผู้รับบริกำรได้รับควำม
สะดวกใช้งำนเครื่อง

 
-ควำมสะดวกในกำร
ใช้งำน  

 
-ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 

 
-ระบบควบคุมกำร
พิมพ์ (Happy 
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กระบวนกำรท ำงำน  
ที่ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดใน
กระบวนกำร  

ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อื่นๆ ได้ด้วยตนเอง ตำม
เวลำที่ก ำหนดไว ้ 
 

-ควำมพร้อมใช้งำน
ของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์

80%  
 

Print)  
-ระบบควบคุมกำร
ใช้บริกำร 
-โปรแกรมติดตำม
และเฝ้ำระวัง 
เครื่องแม่ข่ำยและ
เน็ตเวิรค์ 

2.5 บริกำร e-Services   
- ผู้รับบริกำรได้รับควำม
สะดวกในกำรใช้บริกำร  
- ผู้รับบริกำรได้รับ
สำรสนเทศตรงตำมควำม
ต้องกำร ถูกต้อง ทันเวลำ 
เชื่อถือได้  
 

 
-ควำมสะดวกในกำร
ใช้งำน  
-ควำมถูกต้อง  
-รวดเร็ว  
-เชื่อถือได้  
 

 
-ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 
80%  
-โปรแกรมกำรแจ้ง
กลับสถำนภำพกำร
เข้ำถึง วำรสำร 
ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(check link) 
-บริกำร e-form 
เช่นระบบน ำส่ง
บทควำมวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส ์กำร
ขอISBN/ISSN 
-ระบบสืบค้น
ฐำนข้อมูลวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส ์

 

2.6 กำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร  

 
-กำรประเมินครอบคลุมงำน
บริกำรทุกด้ำน 
-ผลควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
-ทรำบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร  
-ทรำบควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

 
-ควำมพึงพอใจ
ถูกต้องและเชื่อถือ
ได ้

 
-ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลไม่น้อย
กว่ำ 80%  
 

 
-แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
ออนไลน ์ 
 

 
3. กระบวนกำรสนับสนุน 

กระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดใน
กระบวนกำร  

ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

3.1 ระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิALIST 

-ระบบมีควำมน่ำเชื่อ 
ถูกต้อง  
-ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมคู่มือ

-ควำมถูกต้อง  
-รวดเร็ว  
-เชื่อถือได้  

-ควำมถูกต้องในกำร
ท ำงำนของระบบ ไม่
น้อยกว่ำ 98% 
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ที่ก ำหนดไว ้
-ครอบคลุมกำรใช้งำน 
-พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

 

   
 

3.2 ระบบสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

-ระบบมีควำมน่ำเชื่อ 
-ถูกต้อง  
-ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมคู่มือ
ที่ก ำหนดไว ้ 
-เข้ำถึงง่ำย ใช้งำนง่ำย  

 

-ควำมถูกต้อง  
-รวดเร็ว  
-เชื่อถือได้  

 

-ควำมถูกต้องในกำร
ท ำงำนของระบบ ไม่
น้อยกว่ำ 98% 
 

 

3.3 กำรบริกำร  
โสตทัศนูปกรณ ์ 

 
-โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 

 
-จ ำนวนครั้งของกำร
ตรวจ สอบสภำพ
ของ  
-โสตทัศนูปกรณ ์
 มีควำมสมบูรณ์ 
พร้อมให้บริกำร 
 

 
-มีกำรตรวจสอบ
โสตทัศนูปกรณ์วัน
ละ 1 ครั้ง 
-โสตทัศนูปกรณ์อยู่
ในสภำพสมบูรณ์ 
พร้อมให้บริกำร ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 98 
 

 

 
4. งำนบริหำร 

กระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดในกระบวนกำร  ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

4.1 กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  

มีแผนท้ังระยะสั้นและระยะ
ยำว  

 
-ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภำรกิจ  
 

 
-แผน 1 ปี  
-แผน 3 ปี  
 

 
 

4.2 กำรบริหำรบุคคล 
 4.2.1 กำรวำงแผน
อัตรำก ำลัง  
 
 
4.2.2 กำรก ำหนด
ต ำแหน่ง 

 
-สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ก ำลังคน  
-สอดคล้องกับมำตรกำร
ก ำหนดอัตรำก ำลังภำครัฐ  
 
-กำรก ำหนดประเภท
ต ำแหน่งและสำยงำนต้อง
สอดคล้องกับลักษณะงำนท่ี
ก ำหนด รวมทั้งมำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ี ก.พ. 
ก ำหนด  
-กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่ง

 
-ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภำรกิจ  
 
 
-ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภำรกิจและตรง
ตำมควำมต้องกำร  
 

 
-มแีผนอัตรำก ำลัง  
 
 
 
-ต ำแหน่งตรงตำม
ภำระงำน อย่ำง
น้อยร้อยละ 90 
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กระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดในกระบวนกำร  ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

ต้องสอดคล้องกับปรมิำณ
งำนและมำตรฐำนระยะเวลำ
ในกำรปฏิบัติงำน  
-เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่ก ำหนด  
 

4.3 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
(กำรฝีกอบรม)  

 
-ตรงกับควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม
สอดคล้องกับปญัหำทิศทำง 
และสมรรถนะของบุคลำกร  
-สำมำรถตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรว่ำบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ (ผลผลติและ
ผลลัพธ์)ตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

 
-หลักสูตรสอดคล้อง
กับภำรกิจ  
-สัมฤทธิผล  
 

 
-ควำมพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
85  
-ผลสมัฤทธ์ิในกำร
อบรม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80  
 

 

4.4 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรประเมิน
สมรรถนะและกำร
วำงแผนพัฒนำรำยบุคคล  

 
-กำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกรรำยบุคคลต้อง
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
เชิงสมรรถนะที่องค์กร
คำดหวังตำมประเภท
ต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง  
-ด ำเนินกำร ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมระเบยีบที่
ก ำหนด  
-มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
สำมำรถจ ำแนกควำม
แตกต่ำงของบุคลำกรไดต้ำม
ผลกำรปฏิบตัิงำนและ
สมรรถนะ  
 

 
-ประเด็นกำรประเมิน
ครอบคลมุสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะ
เฉพำะลักษณะงำน  
-เกณฑ์กำรประเมินท่ี
ชัดเจน  
 

 
-ผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ  
80 
-ประเมินปลีะ 2 
ครั้ง  
 

 
 

4.5 กำรจัดสวสัดิกำร   
-ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสมำชิก  
-เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจดั
สวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร พ.ศ. 2547  
-เสริมสรำ้งควำมผำสุก 
ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจ

 
-สอดคล้องตำมควำม
ต้องกำรของบุคลำกร 
และเป็นไปตำม
ระเบียบที่ก ำหนด  

 
-มีสวัสดิกำรแก่
บุคลำกร อย่ำง
น้อย 3 รำยกำร  
-บุคลำกรมคีวำม
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่ำ 80  
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กระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดในกระบวนกำร  ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

ของบุคลำกรต่อกำร
ปฏิบัติกำร  

4.6 ดำ้นกำรเงินและ
บัญช ี 

 
-บริหำรจดักำรเงิน
งบประมำณของหน่วยงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
-ใช้จ่ำยงบประมำณได้
ตำมแผนที่ก ำหนด  

 
-มีควำมถูกต้อง
100%  
-ตรงตำมแผนท่ี
ก ำหนดไว ้อย่ำง
น้อย 95%  
 

 
-ฐำนข้อมูล
ค่ำตอบแทน 
-ระบบควบคุม
รำยรับรำยจ่ำย 
 

4.7 ด้ำนพัสด ุ  
-บริหำรจดักำรพสัดุของ
หน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

 
-จัดหำพัสดไุด้
สอดคล้องตำมแผนท่ี
ก ำหนด  
 

 
-มีควำมถูกต้อง
100%  
-ตรงตำมแผนท่ี
ก ำหนดไว้ 95 
 

 

4.8 ด้ำนอำคำรและ
สถำนท่ี  

 
-อำคำร สถำนท่ี และ
อุปกรณ ์สำธำรณูปโภค มี
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
-มีควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำน  
 

 
-จ ำนวนครั้งในกำร
ตรวจสอบพ้ืนท่ีและ
อุปกรณ์กำรใช้งำนของ
หน่วยงำน  
 

 
-มีกำรตรวจสอบ
พื้นที่และอุปกรณ์
กำรใช้งำน อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/
สัปดำห ์ 
-ไม่มีเหตุควำมไม่
ปลอดภัย  
-มีแผนควำม
ปลอดภัยในอำคำร
และสถำนท่ี  
 

 
-ระบบสแกนบตัร
ผู้รับบริกำร  
-ระบบกล้องวงจร
ปิด  
-ระบบประตู
อัตโนมัตสิ ำหรับ
บุคลำกร 

4.10 ด้ำนธุรกำร/  
สำรบรรณ  

 
-ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
ระเบียบงำนสำรบรรณ  

 
-มีควำมถูกต้องตำม
มำตรฐำนและระเบยีบ
งำนสำรบรรณ  

 
-มีควำมถูกต้อง 
99%  
-มีกำรด ำเนินกำร 
ไม่เกิน 24 ชม.  
-สำมำรถ
ตรวจสอบและค้น
คืนเอกสำรได ้ 

 
-ระบบเอกสำร e-
office 
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กระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ  

ข้อก ำหนด  ตัววัดในกระบวนกำร  ตัววัดและตัวชี้วัด  ตัวอย่ำง
นวัตกรรม  

4.11 ด้ำนประชำสัมพันธ ์  
-มีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง
ทั่วถึงทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรถูกต้อง และ
ทันเหตุกำรณ ์ 

 
-มีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ที่
หลำกหลำย  

 
-ข้อมูลมีควำม
ถูกต้อง 99%  
-ข้อมูลมีควำมทัน
เหตุกำรณ ์ 
-มีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ 
อย่ำงน้อย 5 
ช่องทำง  
 

 
-ป้ำย
ประชำสมัพันธ์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

 
ข. กำรจัดกำรกระบวนกำรท ำงำน  

ส ำนักฯ มีกระบวนกำรท ำงำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนด คือ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ และ
ท ำงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน มีกำรถ่ำยทอด สอนงำน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงขั้นตอนกำรท ำงำนให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ และน ำควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรมำพิจำรณำเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไข กระบวนกำรท ำงำน ในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือทีมงำนชุดต่ำง ๆ 1 ครั้ง/เดือน 

ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนในกำรรำยงำนรำยรับและรำยจ่ำย โดยจะน ำเสนอในที่ประชุมทีม
ผู้บริหำร 1 เดือน/ครั้ง เพ่ือบริหำรจัดกำรรำยรับและรำยจ่ำยให้เหมำะสม และรำยงำนให้บุคลำกรทรำบในที่
ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ 1 ครั้ง/เดือน และเผยแพร่ในอินทรำเน็ต 

ส ำนักฯ มีแนวปฏิบัติกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในกำรสนับสนุนกระบวนกำร
หลักของส ำนักฯ โดยประเมินกำรให้บริกำรของผู้ส่งมอบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร มี
สินค้ำครอบคลุมที่ต้องกำร รำคำยุติธรรม มีส่วนลด และส่งมอบตรงเวลำ กำรทบทวนวัสดุคงคลังและพัสดุครุภัณฑ์ 
โดยฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร เพ่ือช่วยในกำรควบคุมต้นทุนโดยรวมของหน่วยงำน 1 ครั้ง/ปี 

ส ำนักฯ มีกระบวนกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหลำยกระบวนกำร โดยใช้ SIPOC Diagram 
และระบบวงจรคุณภำพ PDCA (ภำพที่ 6.1-1 และ 6.1-2) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน มีแผนติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (ตำรำงที่ 4.2-1) และน ำผลกำรประเมินส ำนักฯ มำปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน โดยท ำหน้ำที่ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนท ำงำนเพ่ือบรรลุผลกำรท ำงำนที่ดีข้ึน ท ำให้มั่นใจว่ำ 
ส ำนักฯ มีกำรควบคุมกำรท ำงำนตำมกระบวนกำรที่ออกแบบ มีผลลัพธ์ที่ทันกับควำมต้องกำรและเป็นไปตำม
ทิศทำงของหน่วยงำน รวมถึงมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริกำร 
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7. ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 
กระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือกำรเรียนกำรสอนและกำร

วิจัย เป็นควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุพันธกิจของส ำนักฯ เพ่ือบริกำรสำรสนเทศ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิจัย และให้กำรสนับสนุนภำรกิจที่ส ำคัญด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิตและกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย  

ส ำนักฯ มีกลไกกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและมีตัวชี้วัดจ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ  
1. มีระบบจัดหำทรัพยำกรที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ปี 2554 จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของต ำรำกับหลักสูตร เพ่ือศึกษำควำม
สอดคล้องของเนื้อหำหนังสือต ำรำที่มีให้บริกำรกับรำยวิชำตำมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดหำหนังสือต ำรำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น 
ด ำเนินกำรได้ 2 หลักสูตร คือ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต ำรำหลักได้ร้อยละ 35.79 ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้เท่ำกับร้อยละ 50 

ปี 2555 ส ำนักฯ ได้เปลี่ยนวิธีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกำรจัดหำทรัพยำกร โดยส ำรวจ
ควำมสอดคล้องของต ำรำในส ำนักฯ กับหลักสูตรตำมรำยวิชำ ที่เปิดสอนจ ำนวน 12 คณะ ใน
มหำวิทยำลัยสงขลำ นครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ พบว่ำผลกำรศึกษำควำมสอดคล้องของต ำรำกับ
หลักสูตรตำมรำยวิชำฯ ด ำเนินกำรจัดหำต ำรำหลักได้ 12 คณะ ยกเว้นคณะแพทยศำสตร์  คณะ
พยำบำลศำสตร์ และคณะทันแพทยศำสตร์ สำมำรถจัดหำต ำรำหลักได้จ ำนวน 280 ชื่อ จำกกำรเสนอ
รำยชื่อต ำรำหลัก จ ำนวน 294 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 95.24 จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำได้
เนื่องจำก ยกเลิกกำรผลิตจ ำนวน 4 ชื่อ และต ำรำไม่มีจ ำหน่ำย จ ำนวน 10 ชื่อ รวมจ ำนวนต ำรำที่ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 14 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 4.76 

2. มีระบบจัดหำทรัพยำกรที่สอดคล้องกับกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
ปี 2554 จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัย เพ่ือ

เป็นข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำรและฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำรวิจัยให้ครบทุกสำขำที่เป็น
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กิจกรรมวำรสำรสำมำรถจัดหำวำรสำรครอบคลุม
ทุกสำขำวิชำที่มีกำรวิจัยคิดเป็นร้อยละ 100 เกินเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้เพียงร้อยละ 60 พบว่ำมีบทควำม
ที่เก่ียวกับจังหวัดชำยแดนใต้มำกท่ีสุด รองลงมำเรื่องอำหำรและกำรท่องเที่ยวตำมล ำดับ 

ปี 2555 ได้เปลี่ยนวิธีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกำรจัดหำทรัพยำกร เช่นเดียวกัน โดยส ำรวจ
ควำมสอดคล้องและกำรใช้ของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย รวบรวมรำยชื่อ
วำรสำรฉบับออนไลน์และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละชื่อที่มีบริกำรในห้องสมุดจ ำนวน 11 สำขำกำร
วิจัย ได้แก่ 1.ทะเลสำบสงขลำ 2.ปำล์มน้ ำมัน / ไบโอดีเซล/ พลังงำนทดแทน และอนุรักษ์พลังงำน 3. 
อำหำร  4. ทะเลและชำยฝั่ง 5. ยำงพำรำ 6. จังหวัดชำยแดนใต้ 7. กำรท่องเที่ยว      8. โลจิสติก 9. 



 

 

                                                                                     ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       79 
 

กำรพัฒนำสังคมสู่ประชำคมอำเซียน 10. กำรจัดกำรภัยพิบัติพื้นท่ีภำคใต้ 11. ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

พบว่ำผลกำรเข้ำใช้ในสำขำจังหวัดชำยแดนใต้มำกที่สุด รองลงมำสำขำ กำรท่องเที่ยวและทะเลสำบ
สงขลำตำมล ำดับ ซึ่งผลกำรส ำรวจใกล้เคียงกับปี 2554 

ภำพที่ 7.7-1 ผลลัพธ์ด้ำนผลติภัณฑ์  

 

 

ภำพที่ 7.7-2 ผลลัพธ์ด้ำนผลติภัณฑ์  
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7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2ก(1) ส ำนักฯ จัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรปีละครั้ง โดยส ำรวจควำมพึงพอใจต่อ
กำรรับบริกำรของส ำนักฯ 5 ด้ำน ดังนี้  

1) ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศ 
2) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด 
3) ด้ำนบุคลำกรห้องสมุด 
4) ด้ำนอำคำรสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
5) ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 

จ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร พบว่ำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในทุกด้ำนภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก คือ 4.06, 4.09, และ
4.08 ในปีกำรศึกษำ 2555, 2554, 2553 ตำมล ำดับ จะเห็นว่ำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ลดลง
เล็กน้อยทีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะควำมคำดหวังในกำรใช้บริกำรของรับบริกำรสูงขึ้น (ผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจดูที่ตำรำง 7.2ก(1-1)  ผลลัพธ์เหลำ่นี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับควำมพึงพอใจกับคู่เทียบใน
ภำพรวม เช่น ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
และส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เท่ำกับ 4.44, 4.06, 3.93 ตำมล ำดับ  ส ำหรับควำมไม่พึงพอใจและข้อ
ร้องเรียนต่ำงๆจะได้รับกำรแก้ไขในทันที่ หรืออย่ำงช้ำไม่เกิน 15 วัน ข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขอยู่ที่ร้อยละ 

98.36 ,91.66, 100 ในปีกำรศึกษำ 2555, 2554, 2553 ตำมล ำดับ 

ส่วนผลกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัดที่ส ำนักฯ ทีไ่ด้ตกลงกับมหำวิทยำลัยตำมกรอบคุณภำพ TQA ด้ำน
มุ่งเน้นผู้รับบริกำรผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมดดังตำรำง 7.2ก(1-2) 
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ส่วนผลกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัดที่ส ำนักฯ ทีไ่ด้ตกลงกับมหำวิทยำลัยตำมกรอบคุณภำพ TQA ด้ำน
มุ่งเน้นผู้รับบริกำรผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมดดังตำรำง 7.2ก(1-1) 
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ตำรำง 7.2ก(1-2) 

ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัด้ำนมุ่งเน้นผู้รับบริกำร  2555 
(แผน) 

2555 (ผล) 

2.1 จ านวนบริการใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการอยา่ง
นวตักรรม 

1 2 

 2.1.1 Library on tours   

 2.2.2 บริการสารบาญวารสารใหมท่นัใจ   

2.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ(ร้อยละ) 80 81.2 

2.3 จ านวนกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนักบั
ผู้ รับริการ 

2 7 

 2.3.1 บธูประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี   

 2.3.2 Open library @your school   

 2.3.3 Library on tours   
 2.3.4 แลหนงัแลตน   

 2.3.5 : โครงการสมเดจ็พระเทพฯกบัการสง่เสริมการอ่าน   

 2.3.6 จดัพิธีบ าเพ็ญกศุลทกัษิณานปุทานแดค่ณุหญิงหลง   

 2.3.7 การย้ายส านกัฯ โดยให้ผู้ รับบริการมีสว่นร่วม   

2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข 90 98.36 

3.2 จ านวนกิจกรรมท่ีเป็นการตลาดเชิงรุก 2 18* 
5.2 จ านวนความผิดพลาดของการให้บริการยืม-คืน 1 0.49 

 

7.2ก(2) ผลกำรด ำเดินกำรมุ่งเน้นลูกค้ำด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรในระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัววัดที่ส ำคัญมีดังนี้ 

1) จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันกับผู้รับบริกำรมี 7 กิจกรรม ตำรำง 7.2ก(1-
2) กิจกรรมเชิงรุก 19 กิจกรรม บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว11 และบริกำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อีก 19 บริกำร ดังตำรำง7.2ก(2-1) ส่วนแนวโน้มของตัววัดจ ำนวนกิจกรรม
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำดังตำรำง7.2ก(2-1) 

 

 



 

 

                                                                                     ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       83 
 

 

ดังตำรำง7.2ก(2-1) 

จ ำนวน กิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ 

กิจกรรมเชิง
รุก 

บริกำรแบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว 

บริกำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2554 4 

 

15 

 

11 23 

2555 7 19 11 19 

2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในทุกด้ำนในภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก 
4.06(ร้อยละ81.2) ส่วนควำมพึงพอใจรำยด้ำนดูที่ ดังตำรำง7.2ก(1-2)ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ข้อตกลงตำม
กรอบคุณภำพ  TQA ก ำหนดไว้ที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับคู่เทียบ ควำมพึง
พอใจน้อยกว่ำส ำนักวิทบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่นอยู่ 0.38 และมำกกว่ำส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ 0.13 แนวโน้มตัววัดควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส ำนักฯ เองมอง
ย้อนไป 3 ปีจะใกล้เคียงกันดังที่กล่ำวไว้ในข้อ 7.2ก(1-2) ทุกๆข้อร้องเรียนที่ได้รับส ำนักฯ จะมีกำร
พิจำรณำทั้งหมด และข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขคิดเป็นร้อยละ 98.36 เมื่อเทียบปีทีผ่ำนมำมี
แนวโน้มใกล้เคียงกันดังตำรำง7.2ก(2-2) 

ปี พ.ศ. 2555 2554 2553 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไข 

98.36 91.66 100 

 ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของผู้รับบริกำรพบว่ำจ ำนวนผู้รับบริกำร และกำรเข้ำใช้
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ครั้ง(เฉพำะฐำนที่ทำงส ำนักฯ บอกรับ) มำกข้ึนกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

มำกขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดังแสดงในตำรำงตำรำง 7.2ก(2-3) 

7.2ก(2-3) สถิติจ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุดและเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ปี พ.ศ. 2555 2554 2553 

จ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุด (คน) 544,116 479,699 732,272 

กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ครั้ง
(เฉพำะฐำนที่ทำงส ำนักฯ บอกรับ) 

509,989 501,516 233,748 
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7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

7.3ก(1) ส ำนักฯ เล็งเห็นถึงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร จึงมีกำรประเมินควำมสำมำรถเฉพำะ
ต ำแหน่ง ด้ำนทักษะและสมรรถนะของลูกจ้ำงประจ ำ ในปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 5 รำย ดังนี้ 

 1) ต ำแหน่งพนักงำนเข้ำเล่ม เปลี่ยนเป็น พนักงำนซ่อมเอกสำร จ ำนวน 1 รำย 
 2) ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงทั่วไป บ 1 เพ่ิมระดับเป็น ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป บ 2 จ ำนวน 1 รำย 
 3) ต ำแหน่งพนักงำนเก็บเอกสำร บ 1 เพ่ิมระดับเป็น พนักงำนเก็บเอกสำร บ 2 จ ำนวน 3 รำย 

 ในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง จ ำนวน 5 รำย จำกบุคลำกร
ทั้งหมด 53 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.43 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักฯ มีกำรประเมิน
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง จ ำนวน 1 รำย จำกบุคลำกรทั้งหมด 56 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.79 แสดงว่ำ ขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักฯ ในภำพรวมเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในตำรำง 7.3-1 และภำพ 7.3-1 
ตำรำง 7.3-1 บุคลำกรที่ได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง ปีกำรศึกษำ 2554-2555 

ต ำแหน่ง ปีกำรศึกษำ (จ ำนวนคน) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

2554 2555 2554 2555 
บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ 1 - - - 
พนักงำนซ่อมเอกสำร บ 2 - 1 - - 
พนักงำนเก็บเอกสำร บ 2 - 3 - - 
ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป บ 2 - 1 - - 

รวม 1 5 1.79 9.43 
 
ภำพ 7.3-1 ร้อยละของขีดควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งของบุคลำกรส ำนักฯ 
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7.3ก(2) ส ำนักฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักฯ เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีทุกปี เพ่ือให้
บุคลำกรมีสุขภำพอนำมัยดี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) บรรณำรักษ์           เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 1 คน 
2) ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 3 คน 
3) สนับสนุนงำนบริหำร เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 2 คน 
4) นักวิทยำศำสตร์      เพิ่มข้ึนจำกปี  2554 จ ำนวน – คน  
บุคลำกรส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมขึ้น ดังแสดงใน

ตำรำง 7.3-2 และภำพ 7.3-2 

ตำรำง 7.3-2 บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรตรวจสุขภำพ (แบ่งตำมกลุ่ม) 

บุคลำกร ปีกำรศึกษำ (จ ำนวนคน) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

2554 2555 

บรรณำรักษ์  11 12 8.33 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  14 17 17.65 

สนับสนุนงำนบริหำร 10 12 16.67 

 นักวิทยำศำสตร์ 2 2 - 

ภำพรวม 37 43  
 
ภำพที่ 7.3-2 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบุคลำกรที่เข้ำร่วมตรวจสุขภำพ (แบ่งตำมกลุ่ม) 
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7.3ก(3) ส ำนักฯ ได้ประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2555 ผลกำร
ประเมิน เท่ำกับ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 77 ปีกำรศึกษำ 2554 ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 81 เมื่อ
เปรียบเทียบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร พบว่ำ ลดลง ร้อยละ 5.19 ดังตำรำง 7.3-3 
และภำพ 7.3-3 

ตำรำง 7.3-3 ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ ร้อยละที่ลดลง 

2554 2555 

แผน 90 90       5.19  

ผล 81 77 

 

ภำพ 7.3-3 ร้อยละที่ลดลงของควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร 

 

 

 7.3ก(4) ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ จำก
ตัวชี้วัดคือ จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักฯ มีจ ำนวน
กิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 3 โครงกำร ซึ่งสูงกว่ำตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ 
จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำ 2554 จ ำนวนกิจกรรมลดลง เนื่องจำกมีกำรย้ำยส ำนักฯ ในช่วงปี
กำรศึกษำ 2555 ดังตำรำง 7.3-4 และภำพ 7.3-4 

 

 



 

 

                                                                                     ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       87 
 

ตำรำงที่ 7.3-4 จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ ร้อยละที่ลดลง 

2554  2555  

แผน 2  2       40 

ผล 5 3 

 

ภำพที่ 7.3-4 ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร 

 

 
 

 ส ำนักฯ มีระบบกลไกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ส่งเสริมสมรรถนะในกำรให้บุคลำกรและผู้น ำองค์กร 
เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร โดยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น  
 1) ส ำนักฯ จัดเอง  
 2) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
 3) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย  
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะต ำแหน่ง โดยจ ำแนกตำมกลุ่ม ในปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับจ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมในปี
กำรศึกษำ 2554  ดังตำรำง 7.3-5 และภำพ 7.3-5 
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ตำรำงที่ 7.3-5 บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร (แบ่งเป็นกลุ่ม) 
 

กลุ่ม ปีกำรศึกษำ (จ ำนวนครั้ง) ร้อยละที่ลดลง 

2554 2555 

บรรณำรักษ์  39 39 - 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  20 12 40 

สนับสนุนงำนบริหำร 17 15 11.76 

นักวิทยำศำสตร์ 7 6 14.29 

ผู้น ำองค์กร 16 11 31.25 

ภำพรวม 99 83  
*หมำยเหตุ เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักฯ มีกิจกรรมขนย้ำยจึงไม่สำมำรถจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วม  
              อบรมสัมมนำ ดังกล่ำวได้ในช่วงระยะหนึ่ง จึงท ำให้สถิติกำรเข้ำร่วมลดน้อยลง 
 
ภำพที่ 7.3-5 ร้อยละที่ลดลงของบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร  
                (แบ่งเป็นกลุ่ม) 
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร 
 7.4 ก. (1) กำรน ำองค์กร 
 ในกำรประชุมกับบุคลำกรทุกเดือน ผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนักถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กร   
 ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันของบุคลำกรในส ำนักฯ เช่น ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จะแนบข้อควำม 
“วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กร” พร้อมจดหมำยทุกฉบับ 

ผู้บริหำรระดับสูงได้ปฏิบัติตนให้ดูเป็นแบบอย่ำง 
 ผลของกำรสื่อสำรให้บุคลำกรตระหนักถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กรท ำให้
เกิดกิจกรรมและกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆในองค์กรได้ เช่น  
 กำรร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลำกรทุกคนในกำรขนย้ำยส ำนักฯ จำกอำคำรเก่ำมำยังอำคำรใหม่โดยไม่ได้
จ้ำงบริษัทในกำรขนย้ำย(ได้ก ำลังทหำรจำกค่ำยเสนำณรงค์ วันละ 15-30 นำย)  ใช้เวลำขนย้ำยเพียง 2 สัปดำห์ 
และมีกำรปรับปรุงอำคำรใหม่จำกสภำพที่ไม่พร้อมใช้ (ขณะนั้น บริษัทผู้รับเหมำยังไม่ได้ส่งมอบอำคำร มีกำรส่ง
มอบอำคำรเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2556)ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน ให้บริกำรผู้ใช้ได้ โดยบุคลำกรของส ำนักฯ ซ่ึง
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กร 

กำรร่วมแรงร่วมใจกันขยำยจุดบริกำรยืม-คืนทรัพยำกร จำกกำรให้บริกำรเพียง 2 จุด เป็นให้บริกำร 3 จุด  
ซึ่งเป็นกำรตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร และในอนำคตจะขยำยกำรให้บริกำรยืมหนังสือด้วยตนเอง เป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรให้สำมำรถยืมหนังสือได้สะดวกมำกยิ่งข้ึน 

กำรร่วมแรงร่วมใจกันอ่ำนชั้นหนังสือ เพ่ือให้หนังสืออยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้องบนชั้นหนังสือ ท ำให้
ผู้รับบริกำรหยิบหนังสือที่ต้องกำรจำกชั้นหนังสือได้ง่ำยและรวดเร็ว และเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่
ผู้รับผิดชอบในกำรข้ึนชั้นหนังสือให้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรขึ้นชั้นหนังสือให้ถูกต้อง ในปีนี้ ใช้เวลำในกำรอ่ำนชั้น
หนังสือ จ ำนวน 4 วัน คำดว่ำในกำรอ่ำนชั้นหนังสือครำวต่อ ๆไป ใช้เวลำในกำรอ่ำนชั้นหนังสือไม่เกิน 3 วัน และ 2 
วันตำมล ำดับ เนื่องจำก คำดว่ำบุคลำกรขึ้นชั้นหนังสือประจ ำวันได้ถูกต้อง  และจะมีกำรก ำหนดให้ต้องอ่ำนชั้น
หนังสือทุกก่อนเปิดภำคกำรศึกษำปกติ 

กำรร่วมแรงร่วมใจกัน ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กร ท ำให้สำมำรถ
แก้ปัญหำในเรื่องของกำรอยู่เวรให้บริกำรช่วงพักเท่ียงได้ โดยทุกคนมีควำมเสียสละเพ่ือองค์กร 
  
 7.4 ก. (2) กำรก ำกับดูแลองค์กร  

ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร โดยให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม
กรรมกำรบริหำรส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือน 
 ผู้น ำระดับสูงได้มีกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยพัสดุ กำรเงิน โดยมีกำรซักซ้อมถึงแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 

มีกำรรำยงำนผลกำรใช้เงินทุกหมวดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯและที่ประชุมบุคลำกรทุกเดือน 
 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบด้ำนกำรเงินและพัสดุโดยหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งพบว่ำมีข้อผิดพลำดเล็กน้อยในประเด็นที่ไม่ส ำคัญ เช่น ไม่ได้ลงลำยมือชื่อในใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วย
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เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ส่อถึงกำรทุจจริต  กำรค้ำงค่ำปรับและไม่คืนหนังสือตำมก ำหนดของผู้ใช้ซึ่งเป็นควำม
บกพร่องของกลไกกำรบังคับใช้ระเบียบของมหำวิทยำลัย(กองทะเบียนและประมวลผลไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
ระงับกำรออกใบรับรองทุกชนิดแก่นักศึกษำที่ค้ำงค่ำปรับและไม่คืนหนังสือตำมก ำหนด ท ำให้ส ำนักฯ ไม่สำมำรถ
ทวงหนังสือและค่ำปรับได้)   

เป้ำหมำยในอนำคต คือ ไม่พบข้อบกพร่องด้ำนกำรเงินและพัสดุ แม้ในประเด็นที่ไม่ส ำคัญ 
 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้  คือ เงินรำยได้ที่จัดสรรให้จริงน้อยกว่ำที่จัดสรรให้
ตำมแผนและล่ำช้ำมำก  ท ำให้กำรใช้จ่ำยเงินตำมหมวดต่ำง ๆติดลบ  ในปีงบประมำณ 2557 จึงวำงแผนกำรใช้เงิน
โดยลดงบประมำณในส่วนของค่ำวำรสำรลงประมำณ 30 % และจะเสนอให้คณะ/หน่วยงำนที่ใช้วำรสำรมีส่วน
รับผิดชอบในกำรจัดซื้อวำรสำรที่คณะ/หน่วยงำนใช้(จำกเดิมที่ไม่ได้รับผิดชอบด้ำนค่ำใช้จ่ำย) ผลพลอยได้จำก
มำตรกำรนี้ จะท ำให้คณะ/หน่วยงำนรับผิดชอบในวำรสำรที่สั่งซื้อมำกข้ึน และ ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของวำรสำรลดลง  
 
 7.4 ก(3) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ  

ในปีกำรศึกษำ 2555 มีกำรละเมิดข้อตกลงของผู้รับบริกำร โดยมีกำร download วำรสำรผิดเงื่อนไข 
จ ำนวน 2 รำย ส ำนักฯ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน โดยกำรก ำหนดให้ผู้รับบริกำรที่ตอ้งกำรค้นหำวำรสำรหรือ
ฐำนข้อมูลต้องอ่ำนข้อตกลงในกำรใช้วำรสำรหรือฐำนข้อมูล และแสดงกำรยอมรับข้อตกลงก่อนเสมอ คำดว่ำ ในปี
ต่อ ๆไป กำรละเมิดข้อตกลงของผู้รับบริกำร ด้ำนกำร download วำรสำรผิดเงื่อนไขเท่ำกับศูนย์ 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมำยเท่ำนั้น ส ำหรับซอฟต์แวร์ที่มีรำคำแพง ได้ส่งเสริมให้ใช้ 
Open Source, Freeware แทน คำดว่ำ ในปี 2557 บุคลำกรและนักศึกษำจะคุ้นเคยกับกำรใช้ Open Source, 
Freeware มำกขึ้น กำรใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมำยจะหมดไป 
 
 7.4 ก(4) จริยธรรม  
 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และผู้รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้ำน กำรดูแลและส่งเสริมกำรมีจรรยำบรรณของบุคลำกรในองค์ และเป็นสมำชิกของเครือข่ำยคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย 
 ส ำนักฯ ได้มอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับข้อร้องเรียน และมีข้ันตอน/วิธีกำร
พิจำรณำข้อร้องเรียนอย่ำงมีระบบ ในปีที่ผ่ำนมำ มีข้อร้องเรียน จ ำนวน 122 เรื่อง สำมำรถแก้ไขได้ 120 เรื่อง  
แก้ไขไม่ได้ 2 เรื่อง (เนื่องจำก เป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้  เช่น ระบบปรับอำกำศเย็นมำก ในชั้น 3 และชั้น 4 
เนื่องจำกเป็นปัญหำจำกลักษณะของโครงสร้ำงที่มีโถงต่อถึงกันตั้งแต่ชั้น 3 ถึงชั้น 7 เมื่อปรับอุณหภูมิให้ชั้น 3 
เหมำะสมชั้น 7 จะรู้สึกร้อน อบอ้ำว แต่ถ้ำหำกปรับให้อุณหภูมิชั้น 7 เหมำะสม ชั้น 3 และ ชั้น 4 จะรู้สึดเย็น 
นอกจำกนี้ กำรรับรู้ควำมเย็นของผู้รับบริกำรแต่ละคนไม่เท่ำกัน บำงคนบอก อุณหภูมิเหมำะสมแต่บำงคนกลับ
บอกว่ำเย็นมำก จึงไม่สำมำรถปรับให้อุณหภูมิเหมำะกับควำมรู้สึกของแต่ละคนได้) 

ที่ประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ได้มีมติยกเลิกกำรลดหย่อนค่ำปรับ   เนื่องจำกกำรลดหย่อนค่ำปรับมี
ควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรได้ เช่น อำจเกิดข้อร้องเรียนในเรื่องของกำรเลือกปฏิบัติ  กรณี
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นักศึกษำมีปัญหำเรื่องค่ำปรับ ให้เขียนค ำร้องและน ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ท ำให้ลด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้อร้องเรียน 

ส ำนักฯ ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องบุคลำกรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่และท ำควำมดีโดยก ำหนดให้มีกำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่นด้ำนต่ำง ๆเป็นประจ ำทุกปี  
 
 7.4ก(5) สังคม  
 ส ำนักฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชุมชน โดยพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ชุมชนด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ใหม่แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชนตำม พันธกิจของส ำนักฯ ดังนี้ 

1. จัดห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนควน ในอนำคต จะ
ขยำยห้องสมุดต้นแบบ ปีละ 1 โรงเรียน  ได้รับกำรประเมินจำก ผู้บริหำรโรงเรียนและคุณครูที่ดูแล
รับผิดชอบ อยู่ในระดับ ดีมำก  จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบกิจกรรมและผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม พบว่ำ ต้องปรับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรใหม่ เช่น หลังจำกเลือกพ้ืนที่แล้ว จะต้องให้ครูที่
รับผิดชอบเข้ำรับกำรอบรมโปรแกรม ULibM  พร้อมน ำหนังสือมำท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลที่ส ำนักฯ ให้
เสร็จก่อน และจึงไปจัดห้องสมุดพร้อมน ำหนังสือที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วขึ้นชั้นหนังสือเพ่ือให้บริกำรที่
ห้องสมุดของโรงเรียน เป็นต้น 

2. กำรจัดอบรมควำมรู้ใหม่ๆ แก่บรรณำรักษ์ และผู้ปฏิบัติงำนของห้องสมุดชุมชน จ ำนวน 1 ครั้ง และมี
แผนที่จะกำรจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง 

3. รับเข้ำฝึกงำน จ ำนวน  13  คน  แผนที่จะรับนักศึกษำจำกสถำบันต่ำง ๆ ปีละ 18 คน 
4. ให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกใช้บริกำรในลักษณะสมำชิก จ ำนวน 713 คน คำดว่ำในอนำคต มี

บุคลำกรภำยนอกใช้บริกำรในลักษณะสมำชิก เพ่ิมข้ึนปีละ 9 คน 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 
 7.5ก(1) ส ำนักฯ มีภำรกิจหลักในกำรจัดหำ จัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศท้ังในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วำรสำรออนไลน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
โดยส ำนักฯ ได้น ำงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ มำใช้ในกำรบริหำรงำน กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบภำรกิจ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น และมีผลกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมแผน/วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบทุกเดือน ข้อมูลกำรเงินเป็นปัจจุบัน มีกำร
กลั่นกรอง ตรวจสอบ จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินคงเหลือประจ ำวัน หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร และผู้อ ำนวยกำร ตำมล ำดับ  
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 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินที่แสดงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของส ำนักฯ ด้วยร้อยละของงบที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มข้ึน โดยเปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณปัจจุบันกับค่ำเฉลี่ยของเงินที่ได้รับจัดสรร 3 
ปีงบประมำณย้อนหลัง ดังตำรำง  
 
ตำรำงที่ 7.5-1 ร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึนเทียบกับเป้ำหมำย 

รำยกำร ปีงบประมำณ ค่ำเฉลี่ยรวมปี 
2553-2555 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น (%) 2553 2554 2555 2556 

เงินงบประมำณ 25,174,200 25,848,700 29,168,700 29,978,600 26,730,533.33 10.83 

เงินรำยได้ 19,321,400 27,932,300 22,066,500 24,404,600 23,106,733.33 5.32 

  
ภำพที่ 7.5-1 แสดงงบที่ได้รับจัดสรรจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
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 ส ำนักฯ มีสัดส่วนของงบที่ได้รับจัดสรรต่อเงินเดือนของบุคลำกร เป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญหนึ่งที่ส ำนักฯ ใช้วัด
สมรรถนะขององค์ที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังแสดงในตำรำงที่  
 
ตำรำง 7.5-2 แสดงงบที่ได้รับจัดสรรต่อเงินเดือนบุคลำกรที่เพ่ิมข้ึน 
 

รำยกำร เงินเดือนบุคลำกรแต่ละปีงบประมำณ   
2553 2554 2555 2556 

ข้ำรำชกำร 15,955,200 16,708,000 18,803,900 20,066,800 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1,728,100 1,630,800 1,743,900 1,520,900 

พนักงำนเงินรำยได้ 746,400 844,200 899,600 968,500 
*พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่รวมอยู่ในเงินงบประมำณ เงินรำยได้ เพรำะตัดจำกเงินส่วนกลำงมหำวิทยำลัย 
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ภำพ 7.5-2 แสดงงบที่ได้รับจัดสรรต่อเงินเดือนบุคลำกรที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
   ส ำนักฯ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินที่แสดง ปริมำณเงินรำยได้สะสมของส ำนักฯ ร้อยละของเงินรำยได้สะสม
ที่เพ่ิมขึ้นโดยเทียบกับงบรำยได้สะสมในปีงบประมำณปัจจุบันกับค่ำเฉลี่ยของเงินรำยได้สะสม 3 ปีงบประมำณ
ย้อนหลัง ที่มีค่ำเพ่ิมข้ึนดังแสดงใน 
  
ตำรำง 7.5-3 ร้อยละของเงินรำยได้สะสมที่เพ่ิมข้ึนเทียบกับงบรำยได้สะสมของ 3 ปีงบประมำณย้อนหลัง 
 

รำยกำร ปีงบประมำณ ค่ำเฉลี่ยรวมปี 
2553-2555 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 

(%) 
2553  2554  2555  2556 

เงินรำยได้สะสม 2,307,323.92 6,863,253.88 11,218,255.17 8,572,615.89 6,796,277.66 20.72 

*หมำยเหตุ  เนื่องจำกมหำวิทยำลัยไม่ได้จัดสรรครุภัณฑ์ให้ในปีงบประมำณ 2556  ส ำนักฯ จึงมีควำมจ ำเป็น  
               ต้องใช้เงินรำยได้สะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์บำงรำยกำรเพ่ิมเติมเพ่ือให้สำมำรถเปิดใช้บริกำรได้  
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ภำพ 7.5-3 แสดงงบรำยได้สะสมปีงบประมำณ 2553 - 2556 
 

 
 
 7.5ก(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด มีตัวชี้วัดด้ำนค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (cost 
per use) ฐำนข้อมูล เพ่ือกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรบริกำรและกำรบริหำรงบประมำณกำรจัดหำ
วำรสำรฐำนข้อมูลที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง  

 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (cost per use) ฐำนข้อมูล โดย
ค ำนวณค่ำร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรสืบค้น/ดำวน์โหลดฐำนข้อมูลต่อครั้ง เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินกำรย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำร/ฐำนข้อมูลและสร้ำงคุณค่ำ
ด้ำนกำรบริกำร จำกกำรศึกษำพบว่ำค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ ปี 2553 ร้อยละ 62.89 ปี 2554 ร้อย
ละ69.84 และปี 2555 ร้อยละ 61.31 เนื่องจำกจ ำนวนกำรเข้ำใช้วำรสำรฐำนข้อมูลเพ่ิมขึ้น ค่ำใช้จ่ำยต่อ
หน่วยของกำรใช้จะลดลง 

ภำพที่ 7.5 ก(2)-1 ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (cost per use) ฐำนข้อมูล ปี 2553-55 

รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยกำรใช้/ปี 

2553 2554 2555 

วำรสำร/ฐำนข้อมูล 62.89 69.84 61.31 
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ภำพ 7.5 ก(2)-2 สถิติค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (cost per use) 

ปี 2553 

 

ปี 2554 

 

ปี2555  
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ตัวช้ีวัดหมวดที ่7 แผน

ผล 2555 2556 2557 2558

1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และกระบวนการ

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน(ร้อยละ) แผน 60 70 80 90

ผล 95.24

1.2 ฐานขอ้มลูและวารสารสอดคลอ้งกบัการวิจยั(ร้อยละ) แผน 70 80 90 95

ผล 100

1.3 จ านวนกระบวนการท างานท่ีส าคญัท่ีมีการจดัท าขอ้ก าหนด แผน 4 5 6 6

ผล

1.4 จ านวนความผิดพลาดของการให้บริการยมื-คืน แผน 1 0.2 0.15 0.13

         ผล 0.49

2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

2.1 จ านวนบริการใหมท่ี่ตอบสนองความตอ้งการอยา่งมีนวตักรรม แผน 1 1 1 1

ผล 2

2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ(ร้อยละ) แผน 80 80 85 85

ผล 81.2

2.3 จ านวนกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนักบัผูรั้บบริการ แผน 2 3 3 3

ผล 7

2.4 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข แผน 90 90 90 90

ผล 98.36

3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

3.1 จ านวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา่และความผกูพนัของบุคลากร แผน 2 2 3 3

ผล 2

3.2 ร้อยละของความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์ร แผน 90 90 90 90

ผล 77

4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดูแลองค์กร

4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ีของผลลพัธ์ทั้ง 6 ดา้น แผน 90 90 90 90

ผล 92.86

4.2 จ านวนกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม แผน 2 2 2 2

ผล 3

5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

5.1 คา่ใช้จ่ายต่อหน่วย (cost per use) ของการใช้ฐานขอ้มลู (บาท/คร้ัง) แผน 25 25 25 25

ผล 61.31

5.2 จ านวนกิจกรรมท่ีเป็นการตลาดเชิงรุก แผน 2 2 3 3

ผล 18
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