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คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีนโยบายชัดเจนท่ีจะยกระดับคุณภาพมุงสูความเปนเลิศในระดับสากล 
เพ่ือใหสอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีมีเปาหมาย “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน   และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางความรูและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมท้ังการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของทองถ่ินไทย...” โดยใชเครื่องมือตาง ๆ ในการพัฒนาบริหารจัดการเพ่ือใหองคกรพัฒนา และประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ในการดําเนินการ
พัฒนาดังกลาว สําหรับการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ การจัดทํารายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ประจําปการศึกษา 2557 
ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต 1 สิงหาคม 
2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ไดมีการแตงตั้งคณะดําเนินงานเพ่ือรวมกันศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และ
ประมวลสรุปผลการประเมินตนเองในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 โดยไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝายในการจัดเตรียม จัดหา และรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการรายงาน  
 
 ในการนี้สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะ
ดําเนินงาน ตลอดจนบุคลากรทุกทานท่ีไดรวมมือ รวมแรง และรวมใจกัน จัดทํารายงานประจําป 2557 เลมนี้จน
สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยตางมีจิตสํานึกตระหนักวาผลการดําเนินงานของสํานักฯ จะเปนสวนหนึ่งของการรวมกาว
ไปสูมาตรฐานสากลและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดในท่ีสุด  
  
 
 
 
        
       (นายเจษฎา  โมกขกุล) 
       ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 
               7  กันยายน 2558  
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โครงรางองคกร 
(Organizational Profile) 

1. ลักษณะองคกร (Organizational Description) 

 สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  (ซ่ึงตอไปนี้จะแทนดวยคําวา สํานักฯ) เปน
แหลงใหบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เดิมมีชื่อ
วา หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กอตั้งข้ึนตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในสมัยท่ี นพ.สวัสดิ์ 
สกุลไทย เปนอธิการบดี (พ.ศ. 2516 – 2518) โดยการรวมหองสมุดคณะตางๆ อันไดแก หองสมุดคณะ
วิทยาศาสตรและหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกันเปนหอสมุดกลาง  และตั้งชื่อเพ่ือเปนอนุสรณแด
คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซ่ึงเปนผูบริจาคท่ีดินเริ่มตน จํานวน 690 ไร แกมหาวิทยาลัยสําหรับการกอสราง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปดดําเนินการอยางเปนทางการ  เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 ไดรับการปรับ
ฐานะเปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการในวันท่ี  21 มิถุนายน พ.ศ. 2532 
ตอมา ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2550  มหาวิทยาลัยไดรวมฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพเขาดวยกัน และประกาศจัดตั้งเปน สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร โดยใหเปน
หนวยงานเทียบเทาคณะ  มีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
 สําหรับฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพซ่ึงใหบริการสารสนเทศการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยใหปรับการบริหารงานฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ จากความรับผิดชอบดานการบริหารของ
ผูอํานวยการสํานักฯ มาอยูภายใตการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร และใหมีอํานาจ
การบริหารบุคลากรท่ีสังกัดภายใตฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพและงบประมาณไดอยางเต็มรูปแบบ  เพ่ือให
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด (ตามท่ีระบุไวใน MOU ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553)  

ก. สภาพแวดลอมองคกร (Organizational Environment) 

 711ก(1) ผลิตภัณฑ (Product Offerings)  สํานักฯ มีภารกิจหลักในการใหบริการสารสนเทศท้ังใน
รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสื่อดิจิตอล (วารสารออนไลน  ฐานขอมูลออนไลน  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สํานักฯ สงมอบการบริการดวยหลากหลายวิธีการ ดังนี้ 
 1) ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ณ สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resource Center : LRC)  
 2) ใหบริการสารสนเทศออนไลนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีท้ังท่ีจํากัดการใช
เฉพาะภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลออนไลน/วารสารออนไลน ตําราฉบับอิเล็กทรอนิกส ท่ี
บอกรับเปนรายป และมีสัญญาใหใชเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น และท่ีใชบริการไดจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ัวไป 
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 721ก(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission)  สํานักฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไวดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 เปนศูนยกลางการเรียนรูระดับชาติ ดวยบริการท่ีเปนเลิศ ภายในป 2560 
 
  เปนศูนยกลางการเรียนรูระดับชาติ หมายถึง หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปน 1 ใน 10 หองสมุดท่ีจะเปน
แหลงความรูเม่ือผูใชท่ัวไปคิดถึง เม่ือตองการคนควาหาความรูจากหอสมุดในประเทศ   
  ดวยบริการท่ีเปนเลิศ หมายถึง ใหบริการสารสนเทศทุกประเภท ดวยจิตบริการ บริการท่ีเกินความ
คาดหวัง) 
 
พันธกิจ  
 เปนองคกรท่ีใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
 
เปาประสงค 
 1. เปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย และศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศ  สื่อการเรียนรู
ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 2. เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหสามารถสืบคนขอมูลไดอยาง
กวางขวางไรขอบเขต โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเชื่อมโยงเปนเครือขาย  
 3. เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนแหลงบริการองคความรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทันตอความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม ๆ มีจิตบริการ มี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 5. จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการใหบริการสารสนเทศ 

 
คานิยมองคกร 
 ซ่ือสัตย พัฒนา สามัคคี มีจิตบริการ เพ่ือเปาหมายองคกร  
 
วัฒนธรรมองคกร 
 มุงเนนผูรับบริการ  
 
สมรรถนะหลักขององคกร  

มีความเชี่ยวชาญในดานการสรางนวัตกรรมในการใหบริการสารสนเทศ 

 1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  สํานักฯ ประกอบดวยบุคลากรหลักๆ 2 ฝาย 
คือ ฝายบริหาร และฝายปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 1-1, 1-2 และ 1-3  
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 ตาราง 1-1 ประเภทของบุคลากร 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม (คน) 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 

ฝายบริหาร 0 3 2 5 
ฝายปฏิบัติการ 7 32 9 48 
รวม 7 34 11 53 

  
 ตาราง 1-2 อายุบุคลากร        ตาราง 1-3 อายุงานของบุคลากร 

อายุ จํานวน % 

 

อายุงาน จํานวน % 
<30 9 16.67 < 10 ป 13 24.07 

31 – 40 3 5.56 11 – 20 ป 8 14.82 
41 – 50 15 27.77 21 – 30 ป 19 35.18 

> 51 27 50.00 > 31 ป 14 25.93 
 
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร  ประกอบดวย  

- การไดรับการพัฒนา  ความกาวหนาและความม่ันคงในวิชาชีพ และหนาท่ีการงาน 
- การไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม 
- การไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม  
- การไดรับมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญ  
- การมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
- ความรักและความภูมิใจในองคกร 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 ผลลัพธ ดูตาราง 7.3-7.4 
 
 สํานักฯ ไดใหความสําคัญดานการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร ดังนี้  
ดานการดูแลสุขภาพ   
 - จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป  
 - ทําประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากร  
ดานความปลอดภัย   
 - มีระบบโทรทัศนวงจรปด และมีแผนบริหารความเสี่ยงดานการรักษาความปลอดภัย    
 - จัดใหมีการซอมการหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม เปนประจําอยางนอย  2 ป/ครั้ง    

 7 41ก(4) สินทรัพย (Assets) ปจจุบันสํานักฯ มีอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร ซ่ึงมีรายละเอียดของเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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เทคโนโลยีและอุปกรณ 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ทรัพยากรสารสนเทศ เชน ตําราและวารสาร
ท่ีเปนฉบับพิมพและฉบับอิเล็กทรอนิกส และท่ีเปนระบบ E-Database, E-Journal, E-Book, Digital Library, 
Open Access Links และ PSU Knowledge Bank เปนตน  

อุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน ระบบประตูอัตโนมัติ  ระบบจําหนายคูปองอัตโนมัติเพ่ือเขาใชหองสมุด  
ระบบการเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติ (รวมท้ังตรวจสอบโควตาการพิมพ ประวัติการเติมเงิน และประวัติการพิมพ
ผานเว็บไซต) และ Online Reference:  Ask a Librarian ฯลฯ  

ตาราง 1-4 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ 

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ จํานวน 

พ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือ 752  ท่ีนั่ง 

หองอบรมคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 50  เครื่อง 

หองศึกษาเฉพาะกลุม (Group Study Room) ขนาดความจุ 1-2 คน, 8 คน และ 16 คน 37  หอง 

หองประชุม ขนาดความจุ 40 คน และ 80 คน 2  หอง 

อินเทอรเน็ตโซน (Internet Zone) 94  เครื่อง 
แท็ปเล็ตสําหรับอาน E-Book 10  เครื่อง 
หองสื่อโสตทัศน มีคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาสื่อตาง ๆและภาษา 30  เครื่อง 
หองภาพยนตร 3 มิติ  โทรทัศนรายการตาง ๆ และเคเบิลทีวี 8  เครื่อง 
หองละหมาด 1  หอง 
หองปฐมพยาบาล 2  เตียง 
หองฉายภาพยนตร 112  ท่ีนั่ง 
หองสันทนาการ 1  หอง 

หองเรียนรูสําหรับเด็ก 1  หอง 
รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 1  ราน 

 1ก(5) กฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Requirements)  สํานักฯ มีการดําเนินงานภายใตกฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ตาราง 1-5 กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/ขอกําหนดและเกณฑท่ีเก่ียวของ 

ดาน กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับขอกําหนดและเกณฑ 
ดานกฎหมาย - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ดานการบริหารบุคลากร - ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
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ดาน กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับขอกําหนดและเกณฑ 
มาตรฐานหองสมุด  - มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ดานการเงิน - ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบพัสดุสํานักนายกรัฐมนตรี 

ดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships) 

 761ข(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 

 
 * สํานักฯ จัดสรรงบประมาณบางสวนเพ่ือสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 
 

ภาพ 1-1 ผังโครงสรางการบริหารงาน 
 

 สํานักฯ ดําเนินนโยบายภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายการศึกษา มีผูอํานวยการสํานักฯ เปน
ผูบริหารสูงสุด มีรองผูอํานวยการสํานักฯ มีวาระ 4 ป และหัวหนาฝาย 4 ฝาย คือ หัวหนาฝายสนับสนุนงาน
บริหาร หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ หัวหนาฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ และหัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ เปนผูนําระดับสูง 

 หัวหนาฝาย ไดมาจากการสรรหาตามประกาศสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
เรื่อง คุณสมบัติ หนาท่ี ความรับผิดชอบของหัวหนาฝาย และวิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาฝาย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556  
และแตงตั้งโดยอธิการบดี  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอได
อีกเม่ือหมดวาระ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายการศึกษา 

คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ผูอํานวยการสํานักฯ 

คณะกรรมการดําเนินงานสํานักฯ
 

คณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

หัวหนาฝายบริการ
สารสนเทศ 

หัวหนาฝายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

หัวหนาฝายหอสมุด
วิทยาศาสตรสุขภาพ* 

หัวหนาฝายสนับสนุน
งานบริหาร 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 
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 771ข(2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customers and Stakeholders) สํานักฯ ไดจําแนกกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีสําคัญไว ดังตาราง 1-6 และ 1-7 

ตาราง 1-6 ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนผูรับบริการ 
กลุมผูรับบริการ  ความตองการ/ความคาดหวัง 

สมาชิกภายใน 

นักศึกษาปริญญาตรี - นั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 

- สามารถยืมทรัพยากรตาง ๆ ออกจากหอสมุด 

- สามารถใชบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการคนควาและพิมพ   
 เอกสาร 

- สามารถใชบริการออนไลน ได เชน วารสาร ฐานขอมูล 

- สามารถใชบริการหองศึกษาดวยตนเอง 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา - สามารถใชบริการออนไลน ได เชน วารสาร ฐานขอมูล 

- สามารถยืมทรัพยากรตาง ๆ ออกจากหอสมุด 

- สามารถใชบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการคนควาและพิมพ                 
เอกสาร 

- นั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 
อาจารย  - สามารถใชบริการออนไลน ได เชน วารสาร ฐานขอมูล 

- สามารถยืมทรัพยากรตาง ๆ ออกจากหอสมุด 

- สามารถใชบริการหองศึกษาดวยตนเอง 

- นั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 
บุคลากรสายสนับสนุน - สามารถใชบริการออนไลน ได เชน วารสาร ฐานขอมูล 

- สามารถยืมทรัพยากรตาง ๆ ออกจากหอสมุด 

- สามารถใชบริการหองศึกษาดวยตนเอง 

- นั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 

บุคคลภายนอก 

เปนสมาชิก - สามารถยืมทรัพยากรตาง ๆออกจากหอสมุด 

- สามารถนั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 

ไมเปนสมาชิก - สามารถนั่งอานหนังสือ คนควาภายในหอสมุด 

 781ข(3) ผูสงมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) เพ่ือใหการสงมอบบริการของสํานักฯ     ไปยัง
ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด สํานักฯ ตระหนักเปนอยางดีวา การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตอง
สอดคลองกับความตองการหรือภารกิจของมหาวิทยาลัย และการใหบริการตองมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 ตาราง 1-7 ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนผูไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของสํานักฯ 
พันธมิตร/ผูสงมอบและ

คูความรวมมือของสํานักฯ 
บทบาทท่ีเก่ียวของ 

ในระบบงาน 
ขอกําหนดในการทํางาน

รวมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

พันธมิตร 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

 

- รวมกันพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

- ระบบยืมอัตโนมัติ 

- ดูแลระบบอินเตอรเน็ต 

 

- ใชงานงาย 

- ถูกตองตามมาตรฐาน
ระบบหองสมุด 

- มีความผิดพลาดของ
ระบบนอยกวา 1 % 

- แกไขปรับปรุงการใช
งานตามขอรองขอ 

 

- การสื่อสารออนไลน 

- โทรศัพท 

- ประชุม/สัมมนา 
- หนังสือราชการ 

- โปรแกรม Viewer 

ผูสงมอบ 

- บริษัทหางราน/
สํานักพิมพ  

 

- ซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

- ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ 

 

- สินคาตรงตามความ
ตองการ  

- สงมอบของตรงตามเวลา   

- ชําระเงินตรงเวลา   

- ราคายุติธรรม 

 

- หนังสือราชการ 

- การสื่อสารออนไลน 

- โทรศัพท 

คูความรวมมือ 

- หองสมุดสถาบัน 
การศึกษา/หนวยงาน
อ่ืนๆ  

 

- ความรวมมือในการ
พัฒนาหองสมุด  

- ยืมระหวางหองสมุด 

 

- แนวทางในการพัฒนา
และใชทรัพยากรรวมกัน  

- แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

- หนังสือราชการ 
- การสื่อสารออนไลน 

- โทรศัพท 

- การประชุม/สัมมนา 

2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation) 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 

 792ก(1) ลําดับในการแขงขัน (Competitive Environment) 

 องคกรท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับสํานักฯ คือหองสมุดหรือหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศท่ีมีมากกวา 147 แหง อยางไรก็ตามหากพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียตามตาราง 1-6 และตาราง 1-7  แลว
จะพบวาการใหบริการและกลุมผูรับบริการมีความเปนอิสระจากกัน  คูแขงขันในเชิงของสวนแบงตลาด หรือ
จํานวนลูกคา จึงไมเปนประเด็นสําคัญแตอยางใด  แตความทาทายคือ การเทียบกับคูเทียบหรือสถาบันอ่ืน ๆ ท่ี
ใหบริการในลักษณะเดียวกัน  เรื่องคุณภาพของการใหบริการ  ความครบถวนของสารสนเทศท่ีตอบสนองตอ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยดังแสดงไวในตาราง  2-1  
 ในการกําหนดคูเทียบ คณะกรรมการระบบคุณภาพของสํานักฯ พิจารณาจาก ขนาดของสถาบันและอายุ
ของสถาบันท่ีใกลเ คียงกัน ท่ีตั้ งอยู ในสวนภู มิภาค เชน ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
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ตาราง 2-1 คูเทียบและสภาพการแขงขัน 

คูเทียบ ประเด็นการเทียบ 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน 

เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 
ปจจยัสําคัญท่ีทําใหประสบ

ความสําเร็จ 

- สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 

- สัดสวนทรัพยากรตอ
จํานวนนักศึกษา 

- จํานวนการใหบริการ
เชิงรุก 

- สัดสวนนวัตกรรมตอ
จํานวนบุคลากร 

- สถิติการเขาใชบริการ
ตอจํานวนนักศึกษา 
บุคลากร 

- ในแงของคุณภาพการ
ใหบริการมีความแตกตาง
กันเล็กนอย  

- ในแงของจํานวนทรัพยากร
และงบประมาณท่ีใชในการ
จัดซ้ือทรัพยากร สํานักฯ มี
นอยกวามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม และมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  (ตาราง 7.1 ก 
(1.3)) 

- บุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับ
ระบบการใหบริการของ
หองสมุดสมัยใหม  

- มีเครื่องมือท่ีพรอม
สําหรับการใหบริการ
สารสนเทศ  

- มีการสรางนวัตกรรม
เพ่ือสงเสริมการ
ใหบริการและการ
ปฏิบัติงาน 

- สภาพแวดลอมท่ีดี 
หอสมุดอยูในทําเลท่ีดี 

 8 02ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes) ปจจัยสําคัญท่ี
กําหนดความสําเร็จและความสามารถในการแขงขัน/เปรียบเทียบเรื่องการดําเนินงานของสํานักฯ คือ การ
ใหบริการสารสนเทศท่ีครบถวนตรงตามความตองการของผูรับบริการ และดวยวิธีการท่ีผูรับบริการคาดหวัง  ความ
เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักฯ ประกอบดวย 

 - พัฒนาการท่ีเปนไปอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - พัฒนาการของอุปกรณดานเทคโนโลยอิีนเทอรเน็ตและการใหบริการขององคกรดานการสื่อสาร 
 - การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการ  ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพท่ีเปนรูปเลมไปสูสิ่งพิมพ
ดิจิตอลหรือสิ่งพิมพออนไลนตลอดจนรสนิยมการใชบริการของผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูการมีทางเลือกท่ี
หลากหลายมากข้ึน   
 ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีสวนอยางมากในการขับเคลื่อนใหสํานักฯ ตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ รวมท้ังการพัฒนาสารสนเทศใหม ๆ ท่ีตรงกับความตองการท่ีเปลี่ยนไปของ
ผูรับบริการ   
 2ก(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและแหลงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ  เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับคูเทียบไดแกสถิติการใชบริการตาง ๆ และความพึงพอใจตอบริการดาน
ตาง ๆ ท้ังของสํานักฯ และของคูเทียบ  การไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้ของคูเทียบ  สํานักฯ ใชวิธีทําขอตกลงในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในรอบ 1 ป แตมีขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ  
 
 - ยังขาดระบบการเก็บขอมูลท่ีเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ระบบหองสมุดแตละแหงไมเหมือนกัน มีท้ังแบบรวมศูนยและแยกสวน หองสมุดประจําคณะและ
หอสมุดมหาวิทยาลัย 
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ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 

 สํานักฯไดสรุปความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญไวดังแสดงใน
ตาราง 2-2  

ตาราง 2-2 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสํานักฯ 
ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ดานธุรกิจ - การพัฒนาการบริการสารสนเทศท่ี
ตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการท่ีสูงข้ึน 

- มีความพรอมสูงดานทรัพยากรสาร 
สนเทศท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยไดทุกดาน 

- มีความพรอมของระบบเครือข าย
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเขาถึงสาร สนเทศ 

- มีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็ง 
ดานปฏิบัติการ - การบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง

ทันสมัย 

- การจั ดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ี
สอดคลองกับภารกิจและความตองการ
ของผูรับบริการ 

- ความพรอมของอุปกรณสิ่ ง อํานวย
ความสะดวก 

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
- ความนาเชื่อถือ 

ด านทรัพยากร
บุคคล 

- บุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

- ความรู และทักษะทางวิชาชีพ  การ
ทํางานเปนทีม  มีจิตบริการ 

- วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ความรู ความสามารถของบุคลากร 
 
 

ดานความรับผิด 
ชอบตอสังคม 

- การอนุรักษพลังงานไฟฟา  

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 

 แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสํานักฯ  ไดแกทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติโดย
ใชแนวคิดของ LEAN และดวยหลักการ PDCA การจัดการความรูเพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง TQA Framework  และขอมูลยอนกลับจากการประเมินผลคุณภาพภายใน  เพ่ือนํามา
พัฒนาองคกร  
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 3หมวด 1 การนําองคกร 
(Leadership) 

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership) 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

 811.1ก(1) วิสัยทัศนและคานิยม (Vision and Values) 

 สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไดทบทวนแผนกลยุทธเปนประจําทุกป โดย
แตงต้ังคณะกรรมการระบบคุณภาพของสํานักฯ  มีการรับฟงขอคิดเห็นจากบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย (หรือ
ผูรับบริการ) ตลอดจนการประชุมระดมความคิดเห็น  คณะกรรมการระบบคุณภาพของสํานักฯ ไดทบทวนและ
กําหนดวิสัยทัศนของสํานักฯ ใหม เพ่ือใหเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน คือ  “เปนศูนยกลางการเรียนรูระดับชาติ ดวย
บริการท่ีเปนเลิศ ภายในป 2560”  
 เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน คณะกรรมการระบบคุณภาพของสํานักฯ ไดปรับ คานิยมองคกรใหม เปน 
“ซ่ือสัตย พัฒนา สามัคคี มีจิตบริการ เพ่ือเปาหมายองคกร” หลังจากนั้นไดดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ  
 ผูอํานวยการสํานักฯ ไดประชุมบุคลากรเพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ คานิยมขององคกร 
ตลอดจนการจัดทําคําอธิบายความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน คานิยมเพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจและถายทอดลง
สูการปฏิบัติโดยรวมกับบุคลากรจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป  
 ผูอํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเปนผูนําระดับสูง ไดสื่อสาร วิสัยทัศน พันธกิจ  วัฒนธรรมองคกรและคานิยมของ
องคกรใหบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตรท่ีสําคัญ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ทุกคนใหรับทราบในหลาย
วาระ หลากหลายวิธีและอยางสมํ่าเสมอ ดังตาราง 1.1-1 
 ตาราง 1.1-1 วิธีถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธและคานิยมองคกร 

รายการ วิธีการถายทอด 
1. บุคลากร - ท่ีประชุมบุคลากรสํานักฯ ทุกเดือน 

- สัมมนาประจําป 
- ตอนทายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทุกฉบับท่ีสื่อสารถึงกัน

ภายในสํานักฯ และภายนอกสํานักฯ จะมีขอความแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ  
วัฒนธรรมองคกรและคานิยมขององคกรของสํานักฯ 

- ปายประกาศ ในบริเวณตาง ๆภายในสํานักฯ 
- เว็บไซตสํานักฯ 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ - ตอนทายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทุกฉบับท่ีสื่อสารไปภายนอก
สํานักฯ จะมีขอความแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ  วัฒนธรรมองคกรและ
คานิยมขององคกรของสํานักฯ 

- ตอนทายหนังสือราชการ 
- ปายประกาศ ในบริเวณตาง ๆ 
- เว็บไซตสํานักฯ 
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 1.1ก(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
(Promoting Legal and Ethical Behavior) 

 ผูอํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเปนผูนําระดับสูงไดเนนย้ําถึงการยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย ไมวาจะ
เปนการปฏิบัติตอบุคลากรดวยกัน ตอผูรับบริการ ควรจะดํารงไวซ่ึงความเสมอภาค หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใน
ลักษณะของอภิสิทธิ์ชน สามารถตรวจสอบได เชน ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการรับขอรองเรียนและพิจารณาแกไข
ขอรองเรียนพรอมแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลดหยอนคาปรับ กรณีผูรับบริการทําผิด
กติกา การจองหนังสือผานระบบคอมพิวเตอร การจองหองศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน  ซ่ึงทําใหเกิดความ
เปนธรรมกับผูรับบริการ นอกจากนั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็ไดเนนใหดําเนินการอยางเปนธรรมกับ 
ทุกคนโดยใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการและเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถรองเรียน หากไมไดรับความเปน
ธรรม ดังตาราง 1.1-2 
 ตาราง 1.1-2 แนวทางการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมในดานตาง ๆ 

รายการ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 
1. ก า ร จั ด ซ้ื อ ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศและซอฟตแวร 
จั ด ซ้ื อ เ ฉ พ า ะ ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศและซอฟตแวร ท่ี
ถูกตองตามลิขสิทธิ์ โดยจัดซ้ือ
จ า ก ร า น / บ ริ ษั ท ตั ว แ ท น
จําหนายท่ีจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย 

ฝายจัดซ้ือของสํานักฯ ทรัพยากรสารสนเทศ
ถู ก ต อ ง ต า ม ลิ ข สิ ท ธิ์ 
100 % 

2. การปกปองลิขสิทธิ์จาก
การเขาใชฐานขอมูลและ
วารสารอิเล็กทรอนิกส 

มีขอความเตือนเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และขอตกลงใน
การ ใช  เ พ่ือ ให ผู ใ ช บริ การ
รับทราบและตองดําเนินการ
ยอมรับขอตกลงจึงจะสามารถ
เขาใชวารสารและฐานขอมูล
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ท่ี สํ า นั ก ฯ 
บอกรับเปนสมาชิกได 

บ ร ร ณ า รั ก ษ ฝ า ย
บริการฯ 

ไม มีผูละเมิดขอตกลง/
รอบป 

3. การปกปองลิขสิทธิ์จาก
การ ทํ า ซํ้ า ของ เ อกสา ร 
ตํารา 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําปายประกาศถึงความ
รับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของแต
ละประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ ไวท่ีจุดใหบริการ 
ทุ ก จุ ด  เ ช น  จุ ด ใ ห บ ริ ก า ร 
สื่ อ โ ส ต ทั ศ น  บ ริ ก า ร ถ า ย
เอกสาร บริการสแกนเอกสาร 
บริการยืม-คืน เปนตน 
 
 
 

บ ร ร ณ า รั ก ษ ฝ า ย
บริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีผูละเมิดขอตกลง/ ไม
พบขอรองเรียน 
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รายการ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 
4. ความเทาเทียมในการได 

รั บบริ ก า ร โ ดย ไม เ ลื อก
ปฏิบัติ เชน สิทธิในการลด 
หย อ นค า ป รั บ ก ร ณี คื น
ทรัพยากรสารสนเทศชา
กวากําหนดการจองเพ่ือใช
หองตาง ๆ 

มี แนวปฏิ บั ติ ท่ี ชั ด เ จน  ผู มี
อํานาจแกปญหา คือ หัวหนา
ฝ าย ท่ี รั บผิ ดชอบและต อ ง 
ร า ย ง า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารทราบทุก
เดือน 

หัวหนาฝายบริการฯ ไมพบวามีขอรองเรียน/มี
ขอรองเรียนแตสามารถ
ชี้แจงเหตุผลได 100 % 

5.  ดานจรรยาบรรณของ
บุคลากร โดยเนนย้ําให
บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม 
“ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย” 

มีการยกยองผูประพฤติปฏิบัติ
ดี ด ว ยการ คัด เลื อกและให
ร า ง วั ล แ ก บุ ค ล า ก ร ดี เ ด น
ประจําป 

การเจาหนาท่ีสํานักฯ 
และคณะกรรมการ
คัดเลือกฯบุคลากร
ดีเดนฯ 

- ไมพบผูกระทําผิดตาม
“ขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย” 

- ผูไดรับการคัดเลือกเปน
บุคลากรดี เดนฯของ
สํานักฯ อยางนอย 1 
คน/ป 

 831.1ก(3) การสรางองคกรท่ียั่งยืน (Creating a Sustainable Organization) 

 ในดานการบริหารสํานักฯ ใหมีความยั่งยืน และมีผลการดําเนินการท่ีเหนือกวาคูแขง ผูอํานวยการสํานักฯ 
และทีมบริหารไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหมีกิจกรรมดังตาราง 1.1-3 
 ตาราง 1.1-3 กิจกรรมสงเสริมการสรางองคกรท่ียั่งยืน 

รายการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 
สงเสริมกิจกรรม KM - Morning talk 

- R2R 
- CoPs 

- หัวหนาฝายบริการ 
- ประธานคณะกรรมการ

การจัดการความรู 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง 
- เกิดผลงาน 2 ชิ้น/ป 
- เกิด CoPs อยางนอย 3 

CoPs 
แผนการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม/สัมมนาท่ีเปนความ
ตองการของสํานักฯ 

- จิตบริการ 
- การทํางานเปนทีม 

การพัฒนาตนเอง 
- อบรม/สัมมนาท่ีสํานักฯ 

จัดให/หนวยงานตาง ๆ
จัดข้ึน 

 
 

ฝายสนับสนุนฯ  
 
- ปละ 2 ครั้ง 
 
 
- บุคลากรเขารวม 100 % 
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รายการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

พ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีพัฒนา
ใ น เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
บริษัทเอกชนใหนอยท่ีสุด 
และหันมาใชโปรแกรม  
Opensource  ในการ
พัฒนาโปรแกรม 

มีการใชโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ (ALIST) 
ท่ีรวมกันพัฒนาโดยศูนย
คอมพิวเตอร 
 

ศูนยคอมพิวเตอรและ
บรรณารักษ 

มีระบบหองสมุดอัตโนมัติใช 

วางแผนการพัฒนาผูนํา
ในอนาคตขององคกร 

โดยการคัดเลือกบุคลากรท่ี
มีศักยภาพ พิจารณาจาก
รายชื่อผู ท่ีไดรับการเสนอ
ชื่ อ เป นหั วหน าฝ าย ท่ี มี
ความถ่ีสูง  และคัดเลือก
โดยคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ จํานวน 8–10 คน 
เปนกลุ ม เป าหมาย ท่ีจะ
กําหนดใหเขารวมกิจกรรม
ในเชิงพัฒนาผูนําท้ังท่ีจัด
โดยสํ านักฯและจัดโดย
หนวยงานภายนอก 

คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ 

มีผูผานการอบรม 50 % 

ระบบงานท่ีทําแทนกัน
ได 

- การทํางานแบบ cross 
function ในระบบงาน
ก า ร เ งิ น  วั ส ดุ แ ล ะ
ครุภัณฑ 

- การถ ายทอดงานเ พ่ือ
รองรับการเกษียณอายุ 

- โครงการพ่ีเลี้ยง 

ผูบริหารสํานักฯ มี ร ะ บ บ ง า น แ บ บ  cross 
function ในสํานักฯ ปละ 2 
ระบบ 

 มีเครือขายหองสมุดท้ังภายในมหาวิทยาลัยท้ัง 5 วิทยาเขต (PSULINET) ซ่ึงจะมีการพบปะกันของแตละ
กลุมงาน และมีการประชุมประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค 
(PULINET) ซ่ึงกําหนดการประชุมทุก 3 เดือน ท้ัง 2 เครือขาย มีการตกลงท่ีจะแบงปนกันใชทรัพยากรผานระบบ
การยืมระหวางหองสมุด การรวมกันจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ทําใหสามารถซ้ือไดในราคาท่ีถูกลงมาก 
นอกจากนี้ยังลดความซํ้าซอนในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของแตละหองสมุดดวย  และมีความรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากร เปนตน 

ข. การส่ือสารและการดําเนินการขององคกร (Communication and Organization Performance) 

 841.1ข(1) การสื่อสาร (Communication) 

 ผูอํานวยการและทีมบริหารสื่อสารกับบุคลากรดวยชองทางท่ีหลากหลาย ดังแสดงในตาราง 1.1-4  
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ตาราง 1.1-4  ชองทางการสื่อสาร 
ชองทางการสื่อสาร ผูเก่ียวของ ความถ่ี กิจกรรม/ผลลัพธ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสํานักฯ 

ผูอํานวยการสํานักฯรอง
ผู อํ านวยการสํ านั กฯ 
และหัวหนาฝาย  

ทุกเดือน  - พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักฯ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรเสนอวาระเขาท่ี
ประชุมโดยผานตัวแทนบุคลากร  

- ทบทวน ติดตามการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ 

ประชุมบุคลากร บุคลากรทุกคน ทุกเดือน - สื่อสารเรื่องตางๆ จากทีมบริหารสูบุคลากร
รับฟง ความคิดเห็นแนวทางการแกปญหา 
- เปดโอกาสใหบุคลากรเสนอวาระเขาท่ี
ประชุม 
- คณะกรรมการชุดตางๆนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน 

ประชุมคณะทํางานชุด
ตาง ๆ 

คณะกรรมการตางๆ 
เชน กรรมการประกัน
คุณภาพ กรรมการ 5ส 
ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู ฯลฯ 

1-2 เดือน มีแผนกิจกรรม ผลการดําเนินงาน ประเมินผล
และวิเคราะหทบทวน 

Group mail บุคลากรเฉพาะกลุม 
หรือบุคลากรทุกคน 

ทุกวัน/เม่ือมี
ความตองการ
สื่อสาร 

สื่อสารเรื่องตางๆ ท้ังกรณีเรงดวน หรือ
เรื่องราวท่ีนาสนใจ  

ระบบ e-office บุคลากรท่ี เ ก่ียวของ
(บางสวนหรือท้ังหมด)  

ทุกวัน/เม่ือมี
ความตองการ
สื่อสาร 

แจงขาวสาร สั่งการ ฯลฯ  

ประชุมรวมกับคูความ
รวมมือ เชน ศูนย
คอมพิวเตอร 

บุคลากรท่ีเก่ียวของ ทุก 2 เดือน 
ห รื อ เ ม่ื อ มี
ความจําเปน
เรงดวน 

พิจารณาและตัดสินใจเก่ียวกับการใชงานและ
และพัฒนาฟงกชันการใชงานระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (ALIST)  

 ชองทางการสื่อสารดังกลาวขางตน  เปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมา และเปนไปใน
ลักษณะสองทิศทางท่ัวท้ังองคกร  มีหลักฐานการสื่อสารเก็บไวเพ่ือการทวนสอบภายหลังได  จึงสามารถใชสําหรับ
เปนเครื่องมือสื่อสารในการตัดสินใจท่ีสําคัญ ๆ ไดดวย 

 851.1ข(2) การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง (Focus on Action) 

  1) มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน ทุกครั้งกอนการประชุม ไดแจง วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร 
และคานิยมองคกร เพ่ือใหบุคลากรตระหนักถึงภาระและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติและรับผิดชอบ เพ่ือเปาหมายองคกร 
  2) หัวหนาฝายทุกฝาย รายงานผลการปฏิบัติงานในแตละเดือนตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 15 

  3) ไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลการดําเนินการ สงเสริมและกระตุนใหทําโครงการพัฒนางาน หรือ
งานวิจัยสถาบันท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
  4) ใหกลุม CoPs นําเสนอผลการดําเนินงาน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของและ
เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแกปญหา รวมถึงมีการประกวดและใหรางวัลแก CoPs ท่ีมี
ผลงานเดน 
  5) มีการทบทวนแผนกลยุทธ และทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธท่ีทบทวนใหม 
  6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน โดยกําหนดใหทุกกิจกรรมจัดทํา SIPOC เพ่ือใหเห็น Value 
chain ลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานโดยใช LEAN 
  7) มีการนําผลการประเมินดานตาง ๆ มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ เชน การประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการ การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและการประเมินผูบริหารระดับสูง เปนตน 

1.2 การกํากับดูแลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง (Governance and Societal 
Responsibilities)  

ก. การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 

 861.2ก(1) ระบบการกํากับดูแลองคกร (Governance System) 

 สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบธรรมาภิบาลในดานตางๆ ท่ีสําคัญ ดังแสดงในตาราง 1.2-1 ดังนี้ 
ตาราง 1.2-1 แนวทางในการกํากับดูแลใหเปนไปตามระบบธรรมาภิบาล 

เรื่องท่ีสําคัญในระบบธรรมาภิบาล แนวทางในการกํากับดูแล 
ความรับผิดชอบในการกระทําของ
ผูนําระดับสูง 

- มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง จัดทําขอตกลงภาระงาน
ตาม TOR มีการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR ป
ละ 2 ครั้ง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุก 6 เดือน และทุก 2 ปโดยคณะกรรมการท่ีมี
อธิการบดีเปนประธาน   
- ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการไดรับการประเมินดานตาง ๆ 
จากบุคลากรสํานักฯ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
สํานักผลการปฏิบัติงานของผูนําระดับหัวหนาฝายไดรับการประเมิน
ทุก 6 เดือนโดยคณะกรรมการท่ีมีผูอํานวยการเปนประธาน  

ความรับผิดชอบดานการเงิน - รายงานการใชเงินหมวดตาง ๆของสํานักฯ ใหบุคลากรทราบ ท้ังท่ี
ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯ และท่ีประชุมบุคลากรประจําทุก
เดือน  
- การใชจายเงินของสํานักฯ ไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี
การเงินของสํานักฯ กองคลัง และหนวยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  

ความโปรงใสในการดําเนินการ - มีการสื่อสารแนวทางการดําเนินการแกบุคลากร ท้ังโดยการประชุม
บุคลากรและเปนเอกสาร เชน แนวทางการสรรหาหัวหนาฝาย แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน   
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เรื่องท่ีสําคัญในระบบธรรมาภิบาล แนวทางในการกํากับดูแล 
- มีการเปดเผยรายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานักฯโดย
บุคลากรสามารถเปดดูไดจากระบบอินทราเน็ตของสํานักฯ  
- มีระบบรับขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน 

การปกปองผลประโยชนของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

- มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานระดับคณะ   
- มีนโยบายในการพัฒนาระบบรายงานขอมูล และสื่อสารกับผูมีสวน
ไดสวนเสียใหครอบคลุมมากท่ีสุด  

 871.2ก(2) การประเมินผลการดําเนินการ (Performance Evaluation) 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักฯและรองผูอํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเปนผูนํา
สูงสุดทุกรอบ 2 ป โดยใชขอมูลจากการรายงานของผูอํานวยการสํานักฯและรองผูอํานวยการสํานักฯ ขอมูลจาก
การสอบถามบุคลากร ขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  
 ผลการประเมินไดรับการปอนกลับเปนลายลักษณอักษรเพ่ือการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไป  
 ผูอํานวยการสํานักฯ ไดรับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีอธิการบดีเปน
ประธานทุกรอบ 6 เดือน และประเมินโดยบุคลากรสํานักฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้  ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา การ
พัฒนาองคกร การเปนผูกํากับดูแลท่ีดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม  ความสามารถในการสื่อสารและ    
การจูงใจ  ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา  การจัดระบบ/กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพและ
รายงานผลการประเมินใหผูนําสูงสุดรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปทบทวนการดําเนินงาน 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Legal and Ethical 
Behavior) 

 8 81.2ข(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Legal and Ethical 
Behavior) 

 องคกรไดทําการวิเคราะหปญหาท่ีอาจจะเกิดกระทบเชิงลบตอการใหบริการ/ผลิตภัณฑขององคกร  และ
สรางกระบวนการแกปญหาตาง ๆ รวมท้ังตัววัดท่ีเก่ียวของดังสรุปในตาราง 1.2-2  

ตาราง 1.2-2 ผลของการวิเคราะหปญหาท่ีอาจจะกระทบตอการใหบริการ 
ผลิตภัณฑ/

บริการ 
ปญหา/ผลกระทบ

เชิงลบ 
กระบวนการแกปญหา เปาประสงค ตัววัด กรอบเวลา 

การบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

การ download 
วารสารอิเล็ก- 
ทรอนิกสผิดกติกา 

- มีระบบยืนยันตัวตน 
- มีขอความเตือนและให 
- มีการรับทราบกติกา 

การ download 

ปองกันการทํา
ผิดกติกา ทําให
ผูใหบริการยุติ
การใหบริการ  

จํานวนครั้ง
ของการ
กระทําผิด
ลดลง 

ทุกครั้งท่ีเขา
ใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
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ผลิตภัณฑ/
บริการ 

ปญหา/ผลกระทบ
เชิงลบ 

กระบวนการแกปญหา เปาประสงค ตัววัด กรอบเวลา 

การใช
ซอฟตแวร 

การละเมิดลิขสิทธิ์ จัดหา  
- Open Source 

Software,  Freeware 
- ใชซอฟตแวรท่ีถูก
กฎหมาย  
- ไมอนุญาตให
ผูใชบริการติดตั้ง
ซอฟทแวรใด ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอรท่ี
สํานักฯ จัดไวบริการ 

ไมมีการใช
ซอฟตแวรท่ีผิด
กฎหมาย 

ไมมี
ซอฟตแวร
ท่ีผิด
กฎหมาย 

มีการ
ตรวจสอบ 
ปละ 2 ครั้ง 

ก า ร สํ า เ น า
เ อกส า ร แล ะ
ทําซํ้าสื่อโสตฯ 
เพ่ือประโยชน
อ่ืนท่ีไมใช เพ่ือ
การศึกษา 

การละเมิดลิขสิทธิ์ จัดทําปายประกาศหาม
การการสําเนาเอกสาร
และทําซํ้าสื่อโสตฯ เพ่ือ
ประโยชนอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือ
การศึกษา 

ปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ไมมีขอ
รองเรียนท่ี
เกิดจาก
การละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

มีการ
ตรวจสอบ 
ปละ 2 ครั้ง 

การใหบริการ การเลือกปฏิบัติ 
เชนการลด หยอน
คาปรับ 

กําหนดเปนแนวปฏิบัติ
ในการลดหยอนคาปรับ 

ผูใชบริการไดรับ
ความเปนธรรม 

ขอรองเรียน
ในเรื่องการ
เลือกปฏิบัติ
ลดลง 

ตรวจสอบทุก
เดือน 

 1.2ข(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ดังแสดงในตาราง 1.2-3 

 ตาราง 1.2-3 การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
รายการ กระบวนการ ตัวชี้วัด 

การจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ มีการสอบราคาตามระเบียบการจัดซ้ือ 
โดยเลือกรายการของผูขายรายท่ีเสนอให
ราคาต่ํากวาในมาตรฐานสินคาท่ีตองการ  

ไมพบขอรองเรียนจากผูคา 

การจัดซ้ือตํารา มีการสอบราคาตามระเบียบการจัดซ้ือ 
โดยเจาหนาท่ีจัด ซ้ือสงรายการตําราท่ี
ตองการจัดซ้ือใหสํานักพิมพตาง ๆ เม่ือ
สํานักพิมพตาง ๆ สงรายการพรอมราคา
ขายเจาหนาท่ีจัดซ้ือก็ดําเนินการเลือก
รายการของผูขายรายท่ีใหราคาต่ํากวา 

ไมพบขอรองเรียนจากผูคา 

การใหบริการดานตาง ๆ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท่ี ชั ด เ จ น 
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน รองเรียนได 

ไมพบขอรองเรียน /มีขอรองเรียน
แตสามารถชี้แจงทําความเขาใจได 
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 มาตรการลงโทษสําหรับผูฝาฝน 
  - นักศึกษา : ลงโทษตามวินัยนักศึกษา 
  - บุคลากร : เสนอมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัยขาราชการ/พนักงาน 
  - บุคคลภายนอก : แจงความดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและระงับการเปนสมาชิกเปนการ
ชั่วคราวหรือถาวรตามแตกรณี 

ค. ความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ (Societal Responsibilities and 
Support of Key Communities) 

 1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)  

 1) รวมมือกับองคกรตาง ๆ นอกมหาวิทยาลัย เชน องคการบริหารสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการรักษา
วัฒนธรรมท่ีดีงามในโอกาสตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 2) กิจกรรมสงเสริมการอานของประชาชน เชน PSU Book Fair  โครงการ Open Library @your 
school 
 3) รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดอบรมและใหบริการ การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศขององคกรท่ีเปนประโยชนกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย (TDC) 
 4) กําหนดนโยบายและมาตรการในการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอน เชน 
  - ปดเครื่องปรับอากาศ ปดไฟฟาในท่ีทํางานชวงพักและบริเวณท่ีไมไดใชงาน 
  - จัดระบบสวิทชไฟฟาแสงสวางใหม ใหสามารถควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟใหแสงสวางใหเหมาะสม
กับความจําเปนในการใชแสงสวางบริเวณตาง ๆ 
  - รณรงคลดการใชกระดาษ และการนําวัสดุตางๆมาใชใหม รวมท้ังการคัดแยกขยะ 
  -  ไดจัดตั้งงบประมาณเงินรายไดในปงบประมาณ 2559 เพ่ือดําเนินการติดตั้ง แผงโซลารสําหรับผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และจัดซ้ือรถยนตท่ี
ใชพลังงานไฟฟาเพ่ือใหบริการนอกสถานท่ี 

 911.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)  

 สํานักฯ ตระหนักถึงบทบาทท่ีพึงมีตอการสรางประโยชนใหกับสังคมตามศักยภาพของสํานักฯ เชน การ
สรางความเขมแข็งแกหองสมุดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ในเขต
การศึกษา ท่ี 2 อําเภอหาดใหญ ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีการสอนในระดับกอนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม 6  ในชุมชน  
โดยจัดเปนหองสมุดตนแบบ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมใหความรูทางบรรณารักษศาสตรพ้ืนฐานแกครูท่ี
รับผิดชอบในการดูแลหองสมุดโรงเรียน สงเสริมใหมีเครือขายหองสมุดโรงเรียนเพ่ือเปนชองทางในการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน 
 สํานักฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และไดรวมกันประชุมกําหนดพ้ืนท่ี สําหรับใหบริการ
ชุมชน ดังนี้ 
 1) เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 
 2) การเดินทางสะดวก ไปเชา กลับเย็นได (ระยะทางไมเกิน 50 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย) 
 3) สามารถไปติดตามผลไดบอย ๆ 
 4) เปนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมการศึกษาปท่ี 6 
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 คณะกรรมการบริการวิชาการไดดําเนินการสํารวจความตองการในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและ
ความรูดานบรรณารักษศาสตร วิเคราะหขอมูล พิจารณาจากความพรอมในการพัฒนา ความตั้งใจและสนใจของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ครูท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนตองมีความพรอมทางกายภาพระดับหนึ่งและมีศักยภาพท่ีพัฒนาได
ไมยาก ประกอบกับผลการประเมินการดําเนินงานในป 2556 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหบริการวิชาการ เชน 
กําหนดใหโรงเรียนนําหนังสือมาฝกการปอนขอมูลเขาฐานขอมูลใหเสร็จกอนการไปจัดหองสมุดโรงเรียน ดังตาราง 
1.2-4 
 ตาราง 1.2-4 การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

รายการ แนวทางการเลือกโรงเรียน การเรียนรู ผูรับผิดชอบ/เปาหมาย 
ก า ร พั ฒ น า
หองสมุดโรงเรียน 

วิเคราะหขอมูล 
- ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร
พัฒนา  

- ความตั้ ง ใจและสนใจ
ข อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร
โรงเรียน 

- ครูท่ีรับผิดชอบ  

- โรง เรี ยนตอง มีความ
พ ร อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง  แ ล ะ มี
ศักยภาพท่ีพัฒนาไดไม
ยาก 

ศึกษาขอมูลจากการสรุปผล
การดําเนินงานในป 2556 
คือ 

- โรงเรียนรวมดําเนินการ
ดวยเพ่ือความยั่งยืน 

- ใหนักเรียนชั้น ป.5 และ 
ป.6ชวยปอนขอมูล เพ่ือ
ฝกฝนใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีสวนรวมใน
ก า ร จั ด ก า ร ห อ ง ส มุ ด
โรงเรียน 

- ให โ รง เรียนดํ า เนินการ
ปอนขอมูลหนังสือเขาไป
ในฐานขอ มูลกอน ท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

คณะกรรมการบริการวิชาการ/
ปละ 1 โรงเรียน 

การอบรมใหความรู
ดาน
บรรณารักษศาสตร 

โรงเรียนในเขตการศึกษา 2 
อ.หาดใหญ ท่ีมีความพรอม
ในการจัดหองสมุด 

ตองการเพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะการใชโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ  ULibM 
จึงจัดอบรมครูบรรณารักษ
และยุวบรรณารักษ 

- หลังจากการอบรม โรงเรียน
ตองกลับไปดําเนินการให
เกิดฐานขอมูลหองสมุด และ
มีขอมูลในฐานไมนอยกวา 
50 % 

- อบรม 2 โครงการ คือ   
  1) โครงการครูบรรณารักษ 
  2) โครงการยุวบรรณารักษ 

 ในการทํากิจกรรมบริการวิชาการ ไดใชศักยภาพท่ีมีอยูของบุคลากรตามความถนัด โดยกําหนดตัวบุคคลท่ี
เปนแกนหลัก และรับสมัครบุคลากรเขารวมโครงการ และผูอํานวยการสํานักฯ รวมกิจกรรมดวยทุกครั้ง ตัวอยาง
กิจกรรมในตาราง 1.2-5  
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ตาราง 1.2-5 กิจกรรมบริการวิชาการ    
ชุมชน กิจกรรม 

หองสมุดโรงเรียน  1. จัดหองสมุดโรงเรียนเพ่ือใหเปนหองสมุดตนแบบ โรงเรียนบานปลักคลา 
2. การบริจาคหนังสือ  

  - โรงเรียนบานปลักคลา  
- โรงเรียนหนองนายขุย 

  - โรงเรียนบานบางแฟบ 
3. กิจกรรม Open Library@Your School  
     - โรงเรียนบานปลักคลา 
     - โรงเรียนวัดปรางแกว  
4. การจัดอบรมความรูใหม ๆ แกบรรณารักษ ผูปฏิบัติงานของหองสมุด 
และยุวบรรณารักษ 

นักศึกษาของสถาบันอ่ืน ๆ การรับนักศึกษาเขาฝกงาน 
   - ดานบรรณารักษศาสตร จํานวน 3 คน  
   - ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน 
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4หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
(Strategic Planning) 

2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development) 

ก.กระบวนการการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process) 

2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Process) 
 แผนกลยุทธขององคกรฉบับปจจุบันไดจัดทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2554 เพ่ือใชในการดําเนินการองคกร
ระหวาง พ.ศ. 2554-2558 (รศ.ปญญรักษ งามศรีตระกูล ผูอํานวยการสํานัก ฯ สมัยนั้นเปนประธานการจัดทํา) 
และไดรับการปรับปรุงทุกป เพ่ือใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 
 ข้ันตอนในการปรับปรุงแผนกลยุทธในปพ.ศ. 2555 นั้น สํานักฯ ไดจัดใหมีการสัมมนาบุคลากรนอก
สถานท่ี และทําการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคคลากรทุกคน  เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนกลยุทธ  ทําให
บุคคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนกลยุทธท้ังโดยทางตรงและทางออม 
 สําหรับการปรับปรุงแผนกลยุทธในครั้งลาสุดนี้ (ฉบับปจจุบัน) สํานักฯ ไดดําเนินการดังนี้ 
 1) นําขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2556 มาพิจารณาแกไข 
และเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ 
 2) นําขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประเมินมหาวิทยาลัยมาประกอบ 
 3) นําขอรองเรียนและขอเสนอแนะท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสํานักและวาสมควร
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของสํานักฯ มาใชประกอบ 
 4) คณะกรรมการประกันคุณภาพพิจารณาแกไขบางสวนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ 

ผูท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

- บุคคลากรทุกคน 
- ผูรับบริการ 

 การนําขอรองเรียน ขอเสนอแนะท้ังจากผูรับบริการและบุคคลากรท้ังหมดในสํานักฯ มาพิจารณา  ทําให
สามารถแกไขจุดบกพรอง/จุดบอดของการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาได 
 วิธีการกําหนดสมรรถนะหลักขององคกร ทําโดย 

- การระดมความคิดเห็นจากท่ีประชุมหลายฝาย เชน ประชุมกรรมการบริหาร กรรมการคุณภาพ 
และบุคลากรสํานักฯ   

- พิจารณาจากผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา และ ปกอนๆ 
 สํานักฯ ใหคํานิยามของคําวากรอบระยะเวลาระยะสั้นคือ กระบวนการใด ๆ ท่ีสามารถดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นไดภายในระยะเวลา 1 ป  เชน การวิเคราะหความตองการสารสนเทศของนักวิจัยในแตละป  สวนกรอบ
ระยะเวลาระยะยาวคือ กิจกรรมท่ีตองใชเวลามากกวา 1 ปเพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีวางไว เชน แปลง
ทรัพยากร สารสนเทศบางประเภท ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา 3 ป 
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2.1ก(2) นวัตกรรม (Innovation) 
 สํานักฯ สนับสนุน และ ผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการทําวิจัยจากงานประจํา ปรับปรุง
กระบวนการทํางานของตนเอง โดยใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของสํานักฯ ในการนําเสนองานใหม ๆ หรืองานท่ี
ปรับปรุงแลว เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ สํานักฯ ยังสงเสริมใหบุคลกรนําเสนองานวิจัย/
นวัตกรรมในเวทีการนําเสนอผลงานตาง ๆ เชนของมหาวิทยาลัย และทีประชุมวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 สํานักฯ กําหนดเปนแผนกลยุทธในการผลักดันใหมีการวิจัย ปรับปรุงงาน โดยมีงบประมาณสนับสนุน
เพียงพอ และประกาศเปนนโยบายในท่ีประชุมบุคลากร 

2.1ก(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ (Strategy Considerations) 
 วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ 

•  โดยศึกษาจากปจจัยภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน พฤติกรรมของผูใชบริการ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  

•  แบบสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการ 

•  การระดมสมองของบุคลากร 

•  ความสําเร็จ/ลมเหลวของแผนกลยุทธในรอบปท่ีผานมา โดยผานการวิเคราะหจากผูดําเนินกิจกรรม 

2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร (Work Systems and Core Competencies) 

 ระบบงานท่ีสําคัญของสํานักฯ คือ การใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนยอย ๆ 
ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
2. กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใหผูใชบริการ ใชไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
3. กระบวนการใหบริการสารสนเทศ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน การยืมตัวเลมไปอานนอกหองสมุด 

บริการใหอานภายในหองสมุด บริการออนไลน เปนตน 
ในกรณีท่ีผูใชบริการตองการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมมีในหองสมุดของสํานักฯ สํานักฯ จะขอใชบริการ

ยืมระหวางหองสมุด โดยพิจารณาจากหองสมุดในขายงานหองสมุดในมหาวิทยาลัยภูมิภาค(PULINET) กอนเปน
อันดับแรก เนื่องจากมีขอตกลงในเรื่องของความรวดเร็วในการใหบริการ และราคาถูก 

ข.วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) 

2.1ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ (Key Strategic Objectives) 
 คณะกรรมการฯไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไว 5 ขอ คือ  
  1) การสรางความเปนเลิศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

  2) การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ  
 3) การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา  
  4) การบริหารใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีดีและยั่งยืน  
  5) การสรางความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน  

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธนี้จะนําไปสูเปาประสงคในการดําเนินงานของสํานักฯ  5 ขอคือ 
  1) เปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย และศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศ  สื่อการ
เรียนรูทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
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  2) เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหสามารถสืบคนขอมูลได
อยางกวางขวางไรขอบเขต โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเชื่อมโยงเปนเครือขาย 
 3) เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนแหลงบริการองคความรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทันตอความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม ๆ มีจิตบริการ มี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 5) จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการใหบริการสารสนเทศ 

2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

ก.การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ (Action Plan Development and 
Deployment) 

2.2ก(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) 
 สํานักฯ มีแผนกลยุทธท่ีเปนแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนระยะสั้นท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการทําแผนกลยุทธและแผน ปฏิบัติการดังท่ี
กลาวแลวในหัวขอ 2.1ก ท้ังนี้ ไดมีการนําเสนอแผนกลยุทธท่ีปรับปรุงแลวในท่ีประชุมบุคลากรทุกคนท่ีจัดใหมี
ประจําทุกเดือนและนําเสนอใหฝายท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธในแตละดานจัดผูรับผิดชอบสําหรับจัดการทํา
แผนปฏิบัติการแลวนําเสนอตอกรรมการบริหารและกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนําแจง
ตอท่ีประชุมบุคลากรท้ังสํานักฯ ตอไปเปนการประกาศใชแผนกลยุทธท่ีทุกคนไดรับทราบท่ัวถึงกัน  

2.2ก(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) 
 ผูบริหารสํานักฯ มีนโยบายใหใชแผนกลยุทธท่ีไดประกาศใชแลว เปนแนวทางในการดําเนินงานของทุก
ฝาย และใหหัวหนาฝายเปนผูดูแล กํากับ และตรวจสอบ การดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนกลยุทธ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาท่ีพบ รวมท้ังวิธีการแกไขในเรื่องท่ีแกไขได หรือหารือวิธีการแกปญหาท่ียังคางอยู
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีไดกําหนดใหมีการประชุมทุกเดือน จากนั้นไดมีการแจงใหบุคลากรในสํานักฯ 
ทราบถึงปญหาและวิธีการแกไขใหกับบุคลากรทุกคนในท่ีประชุมประจําเดือนของบุคลากร เพ่ือรับทราบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน รวมท้ังตระหนักถึงปญหาท่ีพบและแนวทางในการแกไข เพ่ือใหการทํางาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ในวิธีการดําเนินงานดังท่ีกลาวมานี้ ชวยทําใหพบปญหาแตเนิ่น ๆ และสามารถแกไขแผนกลยุทธ หรือ
แผนปฏิบัติงานท่ีไมสอดคลองได เนื่องจากสํานักฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน ท้ังการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมบุคลกรท้ังสํานักฯ นอกจากจะชวยใหสะดวกในการติดตามปญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในระยะเวลาอันรวดเร็วแลว ยังสามารถแกไข ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานไดในกรณีท่ีสถานการณ
เปลี่ยนแปลงอีกดวย 
 สําหรับแผนงานท่ีเปนแผนระยะสั้นทุกแผน โดยเฉพาะโครงการตาง ๆ ทางสํานักฯ ไดกําหนดนโยบายใหมี
การจัดทําโครงการท่ีระบุแนวทางในการดําเนินงานชัดเจน และไดมีการประชุมรวมกันของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือวางแผนการทํางาน และทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเม่ือเสร็จสิ้น รวมท้ังวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ี
พบ และขอเสนอแนะหรือวิธีการท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดสําหรับการทํางานในลักษณะเดียวกันท่ีอาจจะมีอีกใน
อนาคต เปนการนําวิธีการของ PDCA มาใชในการปฏิบัติงานของ 
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2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 สํานักฯ วิเคราะหงบประมาณแตละป ท่ีตองการ (รายจายท่ีคาดการไดเชนเงินเดือน คาจาง + 
งบดําเนินการจากแผนงานตาง ๆ) เพ่ือนําเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และเม่ือไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว ทําการจัดสรรใหแกแผนงานดังกลาวในขอ (2) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไว ท้ังนี้สํานักฯ มีเงินรายไดท่ีสามารถนํามาประกอบการดําเนินงานได ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจําเปนเรงดวน
ตองดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีวางไว 

2.2ก(4) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans) 
 แผนดานบุคลากร สํานักฯ มีการจัดทําแผนระยะยาวตอมหาวิทยาลัย และรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการทดแทนกําลังคนท่ีเกษียณ แลวนํามาปรับแนวทางการดําเนินงานของสํานักฯ สวนแผนการพัฒนา
บุคลากรนั้น สํานักฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเปนสองสวนคือ การพัฒนาตามทักษะวิชาชีพของบุคลากร และ
การพัฒนาตามความตองการของบุคลากร ท้ังนี้ สํานักฯ ไดมีนโยบายในการจัดการสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม
การสัมมนาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน หรือการปรับปรุงทักษะการดํารงชีวิต โดยท่ีบุคลกรทุกคนสามารถ
เขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเก่ียวของไดในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดในแตละป (วงเงินนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
สถานการณเศรษฐกิจของแตละป โดยมีการกําหนดตอนตนปงบประมาณ และแจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบในท่ี
ประชุมบุคลากร) 

2.2ก(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) 
 ตัววัดผลการดําเนินการตาง ๆ ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธ (ตามแนบในหมวดนี้) และสํานักฯ กําหนดใหมี
การประชุมกรรมการบริหารเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง และเม่ือมีความจําเปนเรงดวน เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติ 

2.2ก(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) 
 เนื่องจากสํานักฯกําหนดใหมีการติดตาม/รายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ในท่ีประชุม
กรรมการบริหาร หรือ ผูอํานวยการสํานักฯ สามารถเรียกประชุมไดหากมีความจําเปน ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาท่ีตอง
แกไข หรือปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน สามารถทําไดทันทวงที 
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แผนกลยุทธ สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 ปงบประมาณ 2554 – 2558  
ปรับปรุงครั้งท่ี 4 (วันท่ี 17 มีนาคม 2558) 

 
วิสัยทัศน 
เปนศูนยกลางการเรียนรูระดับชาติ ดวยบริการท่ีเปนเลิศ ภายในป 2560 
 
พันธกิจ 
เปนองคกรท่ีใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 
เปาประสงค 
 1. เปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย และศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศ  สื่อการเรียนรู
ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 2. เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหสามารถสืบคนขอมูลไดอยาง
กวางขวางไรขอบเขต โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเชื่อมโยงเปนเครือขาย  
 3. เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนแหลงบริการองคความรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทันตอความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม ๆ มีจิตบริการ มี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 5. จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการใหบริการสารสนเทศ 

 
คานิยม 
 “ซ่ือสัตย พัฒนา สามัคคี มีจิตบริการ เพ่ือเปาหมายองคกร” 
 
วัฒนธรรมองคกร 

“มุงเนนผูรับบริการ" 
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1 วิสัยทัศน  1 พันธกิจ 10 เปาประสงค 21 กลยุทธ 51 ตัวช้ีวัด 
 

พันธกิจ  (Mission)  เปนองคกรท่ีใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

1. เพ่ือใหเปนแหลงสะสมองค
ความรูของมหาวิทยาลัย 

1.1 จัดใหมีระบบการ
จัดการและการ
อนุรักษทรัพยากร
สารสนเทศพรอมท้ัง
การใหบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

1.1.1 มีการวิเคราะหเลขหมูและทํารายการท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 
 1..1.1.1 การตรวจสอบขอมูลดวย MARC Analyzer 
 1..1.1.2 การบันทึกขอผิดพลาดท่ีพบจากการปฏิบัติงาน 
 1.1.1.3 วิจัยสถาบันเรื่องการตรวจสอบความถูกตองการลงรายการหนังสือในฐานขอมูลหองสมุด 
1.1.2 มีกระบวนการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.1.2.1 การซอมทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.1.2.2 การสํารวจหนังสือ (Inventory) 
 1.1.2.3 การคัดออกหนังสืออางอิง (Weeding) 
1.1.3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
 1.1.3.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ งานวิจัยสิ่งพิมพมหาวิทยาลัย งานวิจัย

ขอมูลภาคใตและสารนิพนธใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
 1.1.3.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศรายงานปญหาพิเศษของนักศึกษาใหอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 
1.1.4 ใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
 1.1.4.1 ทําแผนการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 
 1.1.4.2 ทําแผนการจัดหา การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

  1.1.5 นําระบบ LEAN มาใชในการดําเนินงาน 
 1.1.5.1 ระบบจองหองประชุม 
 1.1.5.2 แบบฟอรมออนไลน 
 1.1.5.3 ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน 
 1.1.5.4 LEAN งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.1.5.5 LEAN ดัชนีวารสาร 
 1.1.5.6 Clib cloning by PSU 12 Sritrang 

2. เพ่ือเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสาร-สนเทศท่ี
ทันสมัย และสื่อการเรียนรู
ทุกรูปแบบ 

2.1 จัดใหมีทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
ครอบคลุม สอดคลอง
การเรียนการสอน  

2.1.1 วิเคราะหและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแตละสาขาวิชา 
 2.1.1.1 การประเมินหนังสือ ตําราผานเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
2.1.2 วิเคราะหการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1.2.1 วิเคราะหการใชวารสารดวยคา  Cost per use 
 2.1.2.2 วิเคราะหการใชหนังสือ ตํารา 
2.1.3 สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปภาคี 

2.2 ทําการตลาดเชิงรุก
ตอบสนองความ
ตองการของ
ผูรับบริการ (พัฒนา
ชองทางการสื่อสาร
และการใหบริการ) 

2.2.1 พัฒนาและเพ่ิมชองทางการสื่อสารและการบริการ 
 2.2.1.1 iMessages 
2.2.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก (Road Show) 
 2.2.2.1 Library event board 
2.2.3 กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 2.2.3.1 สรางเครือขายรักการอาน 
 2.2.3.2 Library Surprise 
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เปาประสงค 

(Goals) 
กลยุทธ 

(Strategic) 
กิจกรรม 

3. เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนน
การวิจัย 

3.1 จัดใหมีระบบจัดเก็บ 
และเผยแพรผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ประสานงานใหมีการพัฒนาเครื่องมือดึงขอมูลจาก PSU Knowledge  Bank ใน ALIST 
 3.1.1.1 การพัฒนาเครื่องมือดึงขอมูลจาก PSU Knowledge Bank ในระบบ ALIST 
3.1.2 พัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยง PSU Knowledge  Bank กับฐานขอมูลของหนวยงานอ่ืน ๆ เชน สํานัก

วิจัยฯ และคณะตาง ๆ 
3.1.3 พัฒนาเครื่องมืออํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
 3.1.3.1 การพัฒนา/ปรับปรุงรายงานสถิติ PSU Knowledge Bank 

3.2 สรางความรวมมือกับ
คณะ/หนวยงานเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย 

3.2.1 ศึกษาความตองการสารสนเทศของนักวิจัย 
 3.2.1.1 สํารวจความตองการสารสนเทศของนักวิจัย 
 3.2.1.2 สํารวจความตองการการใชหนังสือ ตํารา 
3.2.2 สนับสนุนการวิจัย (Research Support) 
 3.2.2.1 บรรณารักษสัญจร 
 3.2.2.2 การเขียนบทความวารสารเพ่ือตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

3.3 พัฒนาระบบแจง
ขาวสารสารสนเทศ
แหลงขอมูลและแหลง
เรียนรู 

3.3.1 มีชองทางใหผูใชบริการมีสวนรวมโดยใชสื่อสังคมออนไลน (Social network) และiOPAC News  

4. การบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ 

4.1 นําระบบ TQA มาใช
ในการบริหารองคกร 

4.1.1 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ TQA 
 4.1.1.1 โครงการอบรม TQA แกบุคลากร 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

 4.2 พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพ ความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพและ
สามารถทํางาน
ทดแทนกันได 

4.2.1 จัดอบรมใหความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร 
 4.2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา  
 4.2.1.2 โครงการเปาหมายชีวิตพิชิตไดดวยพลังแหงการคิดบวก   
 4.2.1.3 โครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหหลักสูตรผูปฏิบัติงาน 
 4.2.1.4 โครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหหลักสูตรหัวหนางาน 
 4.2.1.5 โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
 4.2.1.6 ถายทอดความรูเพ่ือรองรับการเกษียณ 
 4.2.1.7 จัดใหมีการหมุนเวียนงาน  2 ป/ครั้ง 
4.2.2 สงเสริมบุคลากรเขาอบรมศึกษาดูงาน 
 4..2.2.1 จัดสรรงบประมาณ กําหนดนโยบายในการเดินทางไปเขาอบรม 
 4.2.2.2 มีนโยบายใหเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศปเวนป 
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรเปนวิทยากร ใหการอบรมความรู ฯลฯ 
 4.2.3.1 โครงการอบรมการใชระบบยืม-คืนและการสืบคนระบบ (OPAC) แกผูปฏิบัติงาน 
4.2.4 สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
 4.2.4.1 โครงการระบบพ่ีเลี้ยง 
 4.2.4.2 โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R 
 4.2.4.3 ใหมีการสนับสนุนทุนสําหรับการวิจัย 
 4.2.4.4 กําหนดนโยบายใหนับเวลาในการทําวิจัยเปนภาระงานได 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 30 

 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

 4.3 พัฒนาระบบ 
เทคโน โลยีสาร 
สนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจอยาง
ตอเนื่อง 

4.3.1 สรางระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 4.3.1.1 โครงการพัฒนาระบบบัญชี 
4.3.2 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีชวยในการปฏิบัติงาน  
 4.3.2.1 นําระบบ Share Point  มาใชในการสื่อสารและติดตามงาน 

4.4 นําการจัดการความรู
มาใชในการพัฒนา
งาน 

4.4.1 จัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติ 
 4.4.1.1 CoP ฝายสนับสนุน 
 4.4.1.2 Morning Talk ชาวบริการ 
 4.4.1.3 KM ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 4.4.1.4 CoP ALIST 
 4.4.1.5 KM Blog สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

4.5 สงเสริมคุณภาพชีวิต 4.5.1 จัดใหมีสภาพแวดลอมตามขอกําหนดหลักอาชีวอนามัย 
 4.5.1.1 โครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) (ตามแผนปฏิบัติงานประจําปของ
คณะกรรมการสรางสุของคกร มีกิจกรรม  ดังนี้ 1) ออดแอด  2) เยี่ยมเพ่ือนท่ีปวยนอนโรงพยาบาล  3) 
แฮปปเบิรดเดย 4) ลดน้ําหนัก 5) สงอีเมลเก่ียวกับความสุข 6) อ่ิมศุกร จัดกิจกรรมทุกวันศุกรสุดทายของ
เดือน 7) การใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย หัวขอ " Exercise by Yourself@LRC 8) เสวนาพารวย  9) 
กีฬาสัมพันธ 10) พับธนบัตรเปนดอกไม  11)แตงหนา  12) ทําบุญเลี้ยงพระ 13) จัดดอกไม) 
 4.5.1.2 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
 4.5.1.3 โครงการสังสรรคปใหม 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

   4.5.1.4 โครงการเกษียณอายุราชการ 
5. เพ่ือเปนศูนยกลางการ

เรี ยนรู ด วยตน -เองแก
นักศึกษา อาจารยและ
บุ ค ล า ก ร ใ ห ส า ม า ร ถ
สื บ ค น ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง
กว า งขวางไรขอบเขต 
โ ด ย ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี
ทันส มัย เ ข่ือมโยง เป น
เครือขาย 

5.1 มีระบบรองรับการ
เขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศอยางเทา
เทียม ทุกท่ี ทุกเวลา 

5.1.1 ศึกษาและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 
 5.1.1.1 Clib 2 app (study room) 
5.1.2 มีการนําบริหารความเสี่ยงมาใช 
5.1.3 มีแผนการดูแลระบบ 

 5.2 จัดใหมีบริการสงเสริม
ทักษะในการสืบคน
ขอมูล การคนควาหา
ความรู 

5.2.1 จัดกิจกรรม/บริการเพ่ือสงเสริมการรูสารสนเทศ 
5.2.2 ขอความรวมมือจากผูสอนในการใชทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนการสอน 
5.2.3 พัฒนาสื่อสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 

6. เปนศูนยกลางการเรียนรู
ตลอดชีวิต และเปนแหลง
บริการองคความรู เพ่ือ
สงเสริมและ 

6.1 จัดใหมีการบริการ
วิชาการสูชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิต  

6.1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
 6.1.1.1 โครงการพัฒนาหองสมุดตนแบบ 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม 

6.2 บริการวิชาการเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนา
วิชาชีพบรรณารักษ 

6.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรใหแกผูรับผิดชอบหองสมุดสถาบันการศึกษาใน
ชุมชน  
6.2.1.1 ศึกษาสมรรถนะความสามารถและความตองการของผูรับผิดชอบหองสมุด 

6.3 สรางเครือขายความ
รวมมือกับชุมชน 

6.3.1 โครงการความรูสูชุมชน 
 6.3.1.1 จัดอบรมความรูพ้ืนฐานและไอที 
 6.3.1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
6.3.2 สรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดและศูนยสารนิเทศตาง ๆ ในชุมชน 
 6.3.2.1 เครือขาย ULibM สข. 2 อําเภอหาดใหญ 
6.3.3 สงเสริมและเผยแพรนวัตกรรม/ผลงานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

7. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ ทันตอความ
เปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม 

7.1 จัดอบรม/สัมมนา/ดู
งาน 

7.1.1 พัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะ ในการใหคําแนะนํา/ปรึกษา หรือเปนวิทยากรในการอบรม 
7.1.2 KM (แลกเปลี่ยนเรียนรู) 

8. พัฒนาบุคลากรใหมีจิต
บริการ 

8.1 จัดอบรม/สัมมนา/ 
ดูงาน 

8.1.1 กิจกรรมประกวด 

9. พัฒนาบุคลากรใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

9.1 ใหความรูและ
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 

9.1.1 โครงการแยกขยะ 
9.1.2 โครงการบริจาคเพ่ือนอง 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

10. จัดสถานท่ีและสภาพ-
แวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเอ้ือตอการใหบริการ
สารสนเทศ  

10.1 การพัฒนาสถานท่ีใน
หองสมุดให
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู 

10.2 การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน 

10.1.1 จัดสถานท่ีใหมีจํานวนเพียงพอในแตละชวง เชน ชวงสอบ 
 
 
 
 
10.2.1 สํารวจความพรอมของ IT 
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เปาประสงคที่ 1  เปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย และศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศ ส่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงค 1.1 : เพื่อใหเปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.1.1 จัดใหมรีะบบการ
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
พรอมท้ังการ
ใหบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

 

1.1.1.1 มีการวิเคราะห
เลขหมูและทํารายการท่ี
เปนไปตามมาตรฐาน 

ขอมูลมีความถูกตอง>90 % - ไมนอยกวา
ปฐาน 

- - - 95 98 ฝายพัฒนาฯ 
และฝาย
บริการฯ 
 

 

1.1.1.2 มีกระบวนการ
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศอยูใน
สภาพพรอมใชงาน>95% 

- ไมนอยกวา
ปฐาน 

- - - 95 98 ฝายบริการฯ  

1.1.1.3 แปลง
ทรัพยากรสารสนเทศ
บางประเภทใหอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู
แลวได รับการแปลงใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสหมด
ภายในเวลา 5 ป 

- - - - - 20% 40% ฝายพัฒนาฯ  

ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
รับใหมไดรับการแปลง
ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสหมดใน
แตละป 

- - - - - 100% 100% ฝายพัฒนาฯ  
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กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

 1.1.1.4 ใหบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ก า ร จั ด ห า -จั ด ซ้ื อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ตางประเทศไดไมเกิน 4 

เดือน 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - - 90% 90% ฝายพัฒนาฯ 
และฝาย

สนับสนุนฯ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศใน
ประ เท ศ ไ ด ไ ม เ กิ น  1 

เดือน 

- - - - - 90% 90% ฝายพัฒนาฯ 
และฝาย

สนับสนุนฯ 

 

ทรัพยากรท่ีสั่งซ้ือพรอม
ใ ห บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น  1 

สัปดาหหลังจากไดรับ
จากฝายจัดซ้ือ  

- - - - - 100% 100% ฝายพัฒนาฯ  

ใหบริการยืมคืน 1 นาที
ตอรายการ 

- - - - - 100% 100% ฝายบริการฯ  

1.1.1.5 ระบบ LEAN 

มาใชดําเนินงาน 
จํานวนกิจกรรม - - - - - 20% 40% ฝายพัฒนาฯ  

ฝายบริการฯ 
และฝาย

สนับสนุนฯ 

 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 36 

เปาประสงค 1.2 : เพ่ือเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศท่ีทันสมัยและสื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1 . 2 . 1  จั ด ใ ห มี
ท รั พ ย า ก ร
ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี
ค ร อ บ ค ลุ ม
ส อ ด ค ล อ ง ก า ร
เรียนการสอน  

1.2.1.1 วิเคราะห
แ ล ะ จั ด ห า
ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศในแต
ละสาขาวิชา 

ท รั พ ย า ก ร
ส า ร ส น เ ท ศ
สอดคลองกับการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
(รอยละ) 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - 70 80 90 ฝายพัฒนาฯ ผลการวิเคราะห 
หมวดหมู
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1.2.1.2 วิเคราะห
การใชทรัพยากร
สารสนเทศ 

มีกระบวนการ
วิเคราะห 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - - มี มี ฝายพัฒนาฯ
และฝาย
บริการฯ 

ผลการวิเคราะห 

1.2.1.3 สราง
เครือขาย และพัฒนา
ความรวมมือการ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปภาคี 

มีเครือขายความ
รวมมือ 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - - มี มี ฝายพัฒนาฯ รายงานการ
ประชุมเครือขาย
และการจัดซ้ือ 
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กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.2.2 ทําการตลาด
เชิงรุกตอบสนอง 
ความตองการของ
ผูรับบริการ(พัฒนา
ชองทางการสื่อสาร
และการใหบริการ) 

1.2.2.1 พัฒนาและ
เ พ่ิมช องทางการ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
บริการ 

จํานวนชองทางสื่อสาร
และบริการ 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - 10 12 13 ฝายบริการฯ  

1.2.2. ประชาสัมพันธ 
เชิงรุก (Road 
show) 

จํานวนกิจกรรม - ไมนอย
กวาปฐาน 

- - 10 15 20 ฝายบริการฯ  

1.2.2.3 กิจกรรม
สรางความสัมพันธกับ
ลูกคา 

จํานวนกิจกรรม - ไมนอย
กวาปฐาน 

- - 2 4 6 ฝายบริการฯ  
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เปาประสงค 1.3 : เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.3.1 จัดใหมีระบบ
จัดเก็บและเผยแพร
ผล งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

1.3.1.1 ประสานงานให
มีการพัฒนาเครื่องมือ
ดึงขอ มูลจาก PSU 
knowledge  Bank ใน 
ALIST 

มีเครื่องมือภายในป 
2556 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - มี มี มี ฝายพัฒนาฯ 

 

1.3.1.2 พัฒนาเครื่องมือ
เชื่อมโยง PSU 
Knowledge  Bank กับ
ฐานขอมูลของหนวยงาน
อ่ืน ๆ เชน สํานักวิจัยฯ 
และคณะตาง ๆ 

มีเครื่องมือภายในป 
2557 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - - - - 

ฝายพัฒนาฯ  

1 . 3 . 1 . 3  พั ฒ น า
เครื่องมืออํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  

มีเครื่องมืออํานวย
ความสะดวก 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - มี มี มี 
ฝายพัฒนาฯ  



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 39 

 

 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.3.2 สรางความ
รวมมือกับคณะ/
หนวยงาน เพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย 

1.3.1.1 ศึกษาความ
ตองการสารสนเทศ
ของนักวิจัย 

มีการศึกษาความ
ตองการของนักวิจัย
ทุกป 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

- - มี มี มี ฝายพัฒนาฯ  

1.3.1.2 สนับสนุนการ
วิจัย (Research 
Support) 

จํานวนครั้งของ
กิจกรรม  

- ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - 40 50 60 ฝายบริการฯ  

1.3.2 พัฒนา
ระบบแจงขาวสาร
สารสนเทศ แหลง 
ขอมูล และแหลง
เรียนรู 

1.3.2.1 มีชองทางให
ผูใชบริการมีสวนรวม
โดยใชสังคมเครือขาย  
(Social network) 

มีชองทาง - ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - มี มี มี ฝายบริการฯ 
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เปาประสงค 1.4 : เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.4.1 นําระบบ TQA 
มาใชในการบริหาร
องคกร 

1.4.1.1 จัดอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ 
TQA 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

1 1 1 1 1 กรรมการ
คุณภาพ 

 

1.4.2 พัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพความ
ชํานาญ หรือเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 

1.4.2.1 จัดอบรม
ใหความรูดาน
วิชาชีพแกบุคลากร 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไมนอย
กวาปฐาน 

1 1 1 1 1 ฝาย
สนับสนุนฯ 

 

1.4.2.2 สงเสริม
บุคลากรเขาอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ร อ ย ล ะ
บุ ค ล า ก ร
เขารวม 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

100% 100% 100% 100% 100% ก ร ร ม ก า ร
บริหารฯ 

 

1.4.2.3 สนับสนุน
ใหบุคลากรเปน
วิทยากรอบรม
ความรู ฯลฯ 

จํานวนครั้ง - ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

>10 >10 >10 >10 >10 ฝายบริการฯ  
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กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1.4.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจอยางตอเนื่อง 

1.4.3.1 สรางระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ 

จํานวนระบบ - - - - - - 1 ฝาย
สนับสนุนฯ 

 

14.3.2 เครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีท่ีชวยในการ
ปฏิบัติงาน 

จํ า น ว น ร ะ บ บ
เครื่องมือ 

- - - - 1 1 1 ฝาย
สนับสนุนฯ 

 

1.4.4 นําการจัดการ
ความรูมาใชในการ
พัฒนางาน 

1.4.4.1 จัดใหมีชุมชน
นักปฏิบัติ 

มีชุมชนนักปฏิบัติ - - มี มี มี มี มี ก ร ร ม ก า ร
คุณภาพ 

 

1.4.5 มีสภาพ 
แวดลอมท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.4.5.1 จัดใหมีสภาพ 
แวดลอมตามขอกําหนด
หลักอาชีวอนามัย 

มีสภาพแวดลอม
ตามขอกําหนดฯ 

- - - - มี มี มี ฝาย
สนับสนุนฯ 

 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 42 

 

เปาประสงคท่ี  2  เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ใหสามารถสืบคนขอมูลไดอยางกวางขวางไรขอบเขต โดยใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

เปาประสงค 2.1 : เพ่ือเปนเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล

ปจจุบัน 
เปาหมาย 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

2.1.1 มีระบบ
รองรับการเขาถึง
ทรัพยากร
สารสนเทศอยาง
เทาเทียม ทุกท่ี ทุก
เวลา 

2.1.1.1 ศึกษาและ
นําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการ
ดําเนินงาน และการ
ใหบริการ 

มีระบบการเขาถึง
สารสนเทศผาน
เครือขาย
คอมพิวเตอร  

- ไ ม น อ ย
ก ว า ป
ฐาน 

มี มี มี มี มี ฝายบริการฯและ
ฝายพัฒนาฯ 

 

2.1.1.2 มีการนําการ
บริหารความเสี่ยงมา
ใช 

มีระบบบริหารความ
เสี่ยงเรื่อง IT 

- ไ ม น อ ย
ก ว า ป
ฐาน 

มี มี มี มี มี คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และฝาย IT 

 

2.1.1.3 มี แ ผ น ก า ร
ดูแลระบบ 

มีแผน - ไ ม น อ ย
ก ว า ป
ฐาน 

- - มี มี มี คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และฝาย IT 

 

2.1.2 จัดให มี
บริการสงเสริม
ทักษะในการ
สืบค นข อ มู ล 
การคนควาหา
ความรู 

2.1.2.1 พั ฒ น า
ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห มี
ความรูทักษะในการ
ใหคําแนะนํา/ปรึกษา
หรือเปนวิทยากรใน
การอบรม 

รอยละของ
บรรณารักษท่ี
สามารถให
คําแนะนําการใช
ระบบสารสนเทศ  

- ไ ม น อ ย
ก ว า ป
ฐาน 

- - 90 95 100 ฝายบริการฯ และ
ฝายพัฒนาฯ 
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2.1.2.2 จัดกิจกรรม/
บริการเพ่ือสงเสริม
การรูสารสนเทศ 

จํานวนกิจกรรม - ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - 3 4 5 ฝายบริการฯ  

จํานวนผูเขารวม 

(สัดสวนจาก
นักศึกษา) 

- ไ ม น อ ย
ก ว า ป
ฐาน 

- - 20 22 24 ฝายบริการฯ  

รอยละของจํานวน
นั ก วิ จั ย ใ ช ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สํานักฯเพ่ือการทํา
วิจัย 

- ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - 80 85 90 ฝายบริการฯ  

ก า ร  access 

ฐ า น ข อ มู ล ท่ี มี ใ น
สํานักฯ  

- Cost per 
use 

ลดลง 

- - 50 40 30 ฝายบริการฯ  

2.1.2.3 ขอความ
รวมมือจากผูสอนใน
ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศในการ
เรียนการสอน 

มีการดําเนินการ - ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - มี มี มี ฝายบริการฯ  

2.1.2.4 พัฒนาสื่อ
สําหรับการเรียนรู
ดวยตนเอง 

จํานวนสื่อเพ่ิมข้ึน - ไมนอย
กวาป
ฐาน 

- - 1 1 1 ฝายบริการฯ  
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เปาประสงคท่ี  3  เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนแหลงบริการองคความรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

เปาประสงค 3.1 เพ่ือบริการวิชาการสูชุมชน 
 

กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ 

3.1.1 จัดใหมีการบริการ
วิชาการสูชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

3.1.1.1 จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

- - 3 3 3 คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 

3.1.2 บริการวิชาการเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษ 

3.1.2.1 จัดโครงการอบรม
สั ม ม น า วิ ช า ชี พ
บรรณารักษศาสตร ให แก
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห อ ง ส มุ ด
สถาบันการศึกษาในชุมชน 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

- - 2 2 2 คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 

3.1.3 สรางเครือขายความ
รวมมือกับชุมชน 

3.1.3.1 จัดโครงการความรูสู
ชุมชน 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

1 1 1 1 1 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

3.1.3.2 สรางเครือขายความ
รวมมือกับหองสมุดและศูนย
สาร นิเทศตางฯ  ในชุมชน  

จัด
ประชุมสัมมนา 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

- - 1 1 1 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

3.1.3.3 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
เผยแพรนวัตกรรม/ผลงาน
การประยุกตใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

มีการ 
ดําเนินการ 

- ไ ม น อ ย
กวาปฐาน 

- - มี มี มี ฝายบริการฯ 
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เปาประสงคท่ี 4 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทันตอความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม ๆ มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 4.1 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทันตอความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม ๆ 
กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

4.1.1 จัดอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

4.1.1.1 พัฒนาผูปฏิบัติงาน
ใหมีความ รู ทักษะ ในการ
ใหคําแนะนํา/ปรึกษา หรือ
เปนวิทยากรในการอบรม 

จํานวน
กิจกรรม 

- 

ไมนอย
กวาปฐาน 

- 2 2 3 3 ฝายบริการ  

 4.1.1.2 KM (การจัดการ
ความรู) 

จํานวน
กิจกรรม 

- 
ไมนอย
กวาปฐาน 

2 2 2 2 2 คณะกรรมการ 
KM 

 

  

เปาประสงค 4.2 : พัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ 
กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

4.2.1 จัดอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

4 . 2 . 1 . 1  การจั ดอบรม
บุคลากร 

จํานวน
กิจกรรม 

- 
ไมนอย
กวาปฐาน 

2 2 2 3 3 ฝาย
สนับสนุนฯ 

 

 

เปาประสงค 4.3 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

4.3.1 จัดอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

4.3.1.1 ใหความรู  และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

จํานวน
กิจกรรม 

- ไมนอยกวา
ปฐาน 

2 2 2 3 3 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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เปาประสงคท่ี 5 จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการใหบริการสารสนเทศ 

เปาประสงค 5.1 : จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการใหบริการสารสนเทศ 

 
กลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

ป 
2557 

ป 
2558 

ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

5 . 1 . 1  ก า ร พั ฒ น า
สถานท่ีในหองสมุดให
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

5.1.1.1 จัดสถานท่ี
ใหมีจํานวนเพียงพอ
ในแตละชว ง  เชน 
ชวงสอบ 

 

ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 85 

80 ไมนอยกวา
ปฐาน 

80 80 80 85 85 ฝายบริการ  

5.1.2 การพัฒนาและ
ปรั บป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง
พ้ืนฐาน 

5.1.2.1 สํารวจความ
พรอมของ IT 

 

จํานวนครั้ง
ของการเกิด
ปญหา 

<3 ไมนอยกวา
ปฐาน 

<3 <3 <3 <3 <3 ฝายบริการ  
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หมวด 3 การมุงเนนลูกคา 
  (Customer Focus) 

3.1 เสียงของลูกคา (Voice of the Customer) 

 สํานัก ฯ ไดจัดใหมีกระบวนการทํางานเชิงลึกและสรางสรรคอยางตอเนื่องในการเฟนหาความตองการ

ของลูกคาท้ังท่ีชัดเจนและไมชัดเจน และท่ีคาดการณไว  รวมท้ังความคิดเห็น ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ท้ังนี้

เพ่ือเปาหมายใหมีบริการท่ีพึงพอใจ เพ่ือสรางความผูกพันของลูกคา  วิธีการดังกลาวมีดังนี้ 

 1) การสํารวจความตองการสารสนเทศ/ตํารา/วารสาร  จากผูรับบริการโดยวิธีการตาง ๆ เชน  
  - สํารวจความตองการผานทางคณะ/หนวยงานตาง ๆ 
  - จัดใหมีสมุดบันทึก/แจงความประสงคในการใชสารสนเทศท่ีไมมีใหบริการในปจจุบัน 
  - จัดงาน PSU Book Fair และใหผูใชบริการเลือกซ้ือตํารา/หนังสือเขาหองสมุดไดดวยตนเอง 
 2) การสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ (ดูผลการสํารวจในภาคผนวก 2 
และภาคผนวก 3) 
 3) การรับฟงขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูรับบริการผานทางชองทางตาง ๆ เชน 
  - กลองรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ 
  - สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เชน Facebook, E-mail และ Twitter  
 4) ประมวลจากความคิดเห็นท่ีผูรับบริการนําเสนอผานทางสื่อสังคมออนไลนเปนระยะ ๆ เพ่ือรวบรวม
ขอมูล มุมมอง ความคาดหวังและความตองการของผูใชบริการ  วิธีการนี้จะไดรับขอมูลท่ีหลากหลาย ทันสมัย
ตลอดเวลา 

ก. การรับฟงลูกคา (Customer Listening) 

 3.1ก(1) การรับฟงลูกคา/ผูรับบริการในปจจุบัน (Listening to Current Customer) 

 สํานักฯ มีชองทางหลากหลายในการรับฟงสารสนเทศจากผูรับบริการซ่ึงเปนลูกคาปจจุบันสวนใหญจะ

คลายคลึงกัน แตจะมีตางกันไมมากในบางกลุมดังรายละเอียดในตาราง 3.1-1 สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ

ปฏิบัติ เพ่ือสนองตอบตอความตองการของกลุมผูรับบริการกลุมตาง ๆ 
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 ตาราง 3.1-1 วิธีการรับฟงเสียงลูกคากลุมตาง ๆ 

วิธีการ/ชองทาง 
สมาชิก
ภายใน 

สมาชิก
ภายนอก 

บุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิก 

เคานเตอรบริการ    

กลองรับฟงคิดเห็น    

เว็บไซต (กระดานถาม/ตอบ ติดตอผูอํานวยการสํานักฯ 

ถามบรรณารักษ) 
   

โทรศัพท    

บริการเครือขายสังคมออนไลน    

Road show, สนทนา สัมภาษณ    

แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจ   - 

แบบประเมินกิจกรรมตาง ๆ  - - 

วิจัยสถาบัน  - - 

E-mail  - - 

หนังสือราชการ  - - 

สมุดบันทึกรับขอเสนอแนะซ้ือหนังสือและสิ่งพิมพใหม ๆ  - - 

 

 1043.1ก(2) การรับฟงลูกคาในอนาคต (Listening to Potential Customer) 

 สํานักฯ ใหความสําคัญกับการสื่อสารกับกลุมลูกคา (กลุมผูรับบริการ) ในอนาคตจําแนกไดเปน 
2 กลุม  
       กลุมท่ี 1 ไดแก บุคคลท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการหรือเยี่ยมชมสํานักฯ  โดยเฉพาะกลุมนักเรียนในโรงเรียน
ตาง ๆ ท่ีจะกลายเปนผูรับบริการภายใน เม่ือเขามาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไดในอนาคต  มีการรับฟง
หลายชองทาง เชน 

 - รับฟงผานเครือขายสังคมออนไลน  
 - การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน ม.อ. วิชาการและโครงการหองสมุดโรงเรียนตนแบบ  
 - การนําชมสํานักฯ ใหกับผูเขาเยี่ยมชม เชน นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจ  

          กลุมท่ี 2 ไดแก สมาชิกภายใน ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย บุคลากร
สายสนับสนุนท่ีไมเคยมาใชบริการ มีการรับฟงหลายชองทาง เชน 

  - แบบสํารวจความตองการใชบริการ 
 - Road show 
    - รับฟงผานเครือขายสังคมออนไลน  
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 1053.1ก(3) การรับฟงลูกคาในอดีต โดยผานหลายชองทาง เชน   

 - โดยการสํารวจศึกษาปญหาและสาเหตุท่ีไมใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ  
 - ผลการสํารวจบัณฑิตท่ีจบใหมชวงรับพระราชทานปริญญาบัตรถึงความพึงพอใจในการใช

บริการของสํานักฯ  
 - รับฟงผานบริการเครือขายสังคมออนไลน 
 - โทรศัพท  

 1063.1ก(4) การรับฟงลูกคาของคูเทียบ  โดยผานหลายชองทาง เชน 

 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของคูเทียบ  
 - เว็บไซตคูเทียบ  
 - การเยี่ยมชมหองสมุดคูเทียบ  

 ขอมูลท่ีไดท้ังหมดไดนํามาใชประกอบในการวางแผนการบริการของสํานักฯ 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ (Determination of Customer 
Satisfaction and Engagement) 

 สํานักฯ มีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปนพ้ืนฐานของการกําหนดและสรางนวัตกรรมในการใหบริการ โดยใชเกณฑ 
ความถ่ีและความสําคัญของปญหาท่ีมีผลกระทบตอผูรับบริการท่ีมีคาประเมินความพึงพอใจต่ํากวา 4 
(เปรียบเสมือนความไมพึงพอใจ)  และประเด็นความไมพึงพอใจโดยตรงมาจัดลําดับและพิจารณาแกปญหาใน
แตละเรื่อง  
 ในสวนของสื่อสังคมออนไลน สํานักฯ ใชเปนชองทางรับฟงเสียงของผูรับบริการผานเว็บไซตของสํานัก
ฯ เชน ผานกระดานถาม/ตอบ ติดตอผูอํานวยการสํานักฯ ถามบรรณารักษ แบบสอบถามความพึงพอใจและไม
พึงพอใจ บริการสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook โดยเสียงเหลานั้นจะไดรับคําตอบในทันทีภายใน 
24 ชั่วโมง 

 1073.1ข(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement) 

 สํานักฯ มีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ ปละ 1 ครั้ง มีระบบประเมินความ
พึงพอใจ ดังภาพ 3.1-1 โดยการออกแบบประเมินใหครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักฯและนําแบบประเมินไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เพ่ือใหไดแบบประเมินท่ีสอดคลองกันและมี
การประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1) ดานทรัพยากรหองสมุด  
 2) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  
 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
 4) ดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก  
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 5) ดานการประชาสัมพันธ 
 สํานักฯ ใชแบบสอบถามชุดเดียวกันในการประเมินผูรับบริการทุกกลุม ซ่ึงไดผลการวิเคราะหดังตาราง 
3.1-2 ภาคผนวก 1  
 ภาพ 3.1-1 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เริ่มตน

สํารวจความพึงพอใจ (ฉบับพิมพ/ออนไลน)

วิเคราะห/สรุปผลการประเมิน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ผูเก่ียวของทําแผนพัฒนา

ปฏิบัติตามแผน

บริการ

จบ
 

 

 จากการวัดโดยการประเมินดังกลาวขางตน สํานักฯ ไดใชสารสนเทศท่ีไดเพ่ือตอบสนองใหเหนือความ

คาดหวังของผูรับบริการ  โดยการกําหนดกระบวนการตาง ๆ สรางนวัตกรรมบางอยาง ดังตาราง 3.1-3  

ตาราง3.1-3 กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ 
กิจกรรม ผูรับบริการ ลักษณะการจัดกิจกรรม/

กิจกรรมท่ีนําเสนอ 
ตอบสนองความคาดหวัง

ผูรับบริการ 
กิจกรรมสงเสริม
การใชบริการ 
 
 
 
 
กิจกรรมสงเสริม

- สมาชิกภายใน 
- สมาชิกภายนอก 

- บริการสารบัญวารสารใหม

ทันใจ 

- แจกรางวัลผูโชคดีท่ีตอบแบบ

สํารวจความพึงพอใจ 

 

- ตอบคําถามชิงรางวัลจาก

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
และผูกพัน 
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กิจกรรม ผูรับบริการ ลักษณะการจัดกิจกรรม/
กิจกรรมท่ีนําเสนอ 

ตอบสนองความคาดหวัง
ผูรับบริการ 

การใชบริการ 
 

ฐานขอมูลตางๆ 

- Library Surprise 

Road Show สมาชิกภายใน - อบรมการสืบคนขอมูลแก
นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ล ง เ รี ย น วิ ช า
สัมมนา  หรือวิชา อ่ืน ๆ ท่ี
ภาควิชาหรืออาจารยขอมา 

- อบรมการสืบตนขอมูลเพ่ือ
การวิจัยสําหรับอาจารยและ
บุคลากร 

- ผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
และบริการตางๆ ของสํานักฯ 

- ตอบสนองความคาดหวังของ
ผูรับบริการ 

เพ่ิมชองทางการ
สื่อสารผานระบบ
เครือขาย 

ผูรับบริการทุกกลุม - ใชชองทางการสื่อสารผาน 
Social network 

- ผูรับบริการไดรับขอมูล 

ขาวสารท่ีตองการอยาง

รวดเร็วและถูกตอง 

บริการสูชุมชน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา (ลูกคา
ในอนาคต) 

- Open library@Your School  
- Free corner 
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ ULibM 
- กิจกรรม ม.อ. วิชาการ 
- โครงการหองสมุดโรงเรียน
ตนแบบ โรงเรียนบานปลักคลา 
- บริการนําชมหองสมุด 
- ฝกงานนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาตาง ๆ 

- ผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
และบริการตาง ๆของสํานักฯ 

- ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
และผูกพัน 

ปรับภูมิทัศนและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

ใหมปรับปรุงแกไข

บริการใหสอดคลอง

กับความตองการ 

สมาชิกภายใน 
 

- ปรับภูมิทัศน 
- โปรแกรมจองหองศึกษา

เฉพาะกลุม 
- โปรแกรมปฐมนิเทศออนไลน 

- ภู มิ ทั ศ น ส ว ย ง า ม แ ล ะ 
ผูรับบริการไดรับความสะดวก 
สบายในการใชมากข้ึน 
- เครื่องคอมพิวเตอร 200 เครื่อง 
- หองศึกษาเฉพาะกลุม 37 หอง 
- หองฉายภาพยนตร 112 ท่ีนั่ง 

การสงเสริมการ
อ า น แ ล ะ ส ร า ง
ความสัมพันธกับ
ผูรับบริการ 

- สมาชิกภายใน 
- สมาชิกภายนอก 

- จัดนิทรรศการและบรรยายให
ความรูทางเศรษฐกิจและ
ก า ร เ งิ น  โ ด ย ร ว ม มื อ กั บ
ธนาคารแหงประเทศไทย 

- PSU Book Fair  2015 (ครั้ง

- ผูรับบริการไดรับความรูเรื่อง
การวางแผนการเงิน 

 
 
- ไดเลือกซ้ือหนังสือตามความ
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กิจกรรม ผูรับบริการ ลักษณะการจัดกิจกรรม/
กิจกรรมท่ีนําเสนอ 

ตอบสนองความคาดหวัง
ผูรับบริการ 

ท่ี 2 มหกรรม พลพรรครัก
การอาน) 

 
- กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป 

เทศกาลสงกรานต 

สนใจในราคาพิเศษ 
- ไดความรูเรื่องการเขียน การ
อานจากนักเขียนชื่อดัง 

- ส ง เ ส ริ ม ศิ ลป วัฒ นธ ร ร ม 
ทําบุญรวมกันสมาชิกภายใน
สมาชิกภายใน 

 1083.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูเทียบ (Satisfaction Relative to Competitors) 

 ในป 2557 สํานักฯ ไดกําหนดคูเทียบกับ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยเทียบใน 5 

ประเด็น ดังนี้  

  1) ความพึงพอใจในการใชบริการของสํานักฯ 5 ดาน  
  2) สัดสวนทรัพยากรตอจํานวนนักศึกษา 
  3) จํานวนการใหบริการเชิงรุก 
  4) สัดสวนนวัตกรรมตอจํานวนบุคลากร 
  5) สถิติการเขาใชบริการตอจํานวนนักศึกษา บุคลากร 
 ผลการเปรียบเทียบดังตาราง 7.2-3 

 1093.1ข(3)  ความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) 

 สํานักฯ มีการสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการ โดยนําผลการสํารวจประเด็นความไมพึงพอใจ
และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยจะพิจารณาท้ัง 5 ประเด็นหลัก หัวหนาฝายบริการสารสนเทศนําขอมูล
ไปพิจารณาปรับปรุง  กรณีปญหาท่ีไมซับซอนมาก จะหารือกิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือแกปญหาสนองตอบตอ
ผูรับบริการในทันที อยางชาไมเกิน 15 วันแลวแจงใหผูรับบริการทราบ และเผยแพรผานเว็บไซตสํานักฯ พรอม
ท้ังติดบอรดประชาสัมพันธ สวนกรณีปญหาท่ีซับซอนตองใชระยะเวลาและทรัพยากรมาก จะนําปญหาเขาท่ี
ประชุมบุคลากรและคณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณาจัดทําแผนและแนวทางแกปญหาใหผูรับบริการ
กลุมตางๆ โดยพยายามดําเนินการใหผลออกมาดีท่ีสุด ในสวนของการใหบริการหนาเคานเตอรหากพบปญหา
จะรวบรวมนํามาทบทวนทุกวันศุกรของสัปดาห (Morning Talk ชาวบริการ) เพ่ือใหบริการเหนือความ
คาดหวังของผูรับบริการ ตัวอยางเชน 
 ผลการวิเคราะหความไมพึงพอใจป 2557 พบวาความไมพึงพอใจตาง ๆ ซ่ึงทางสํานักฯ ไดจัดทําแผน
เพ่ือแกปญหา ดังตาราง 3.1-4 
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 ตาราง 3.1-4 การแกไขปญหาความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
ความไมพึงพอใจ แนวทางการแกปญหา 

1. ดานกระบวนการพบปญหาความไมพึงพอใจเรื่อง 

1.1 หาหนังสือไมเจอ 

 
 
 
1.2 การใหบริการจองหองไมชัดเจน ไมสะดวก 

 
1.1 สํารวจหนังสือใหสอดคลองกับฐานขอมูล 
      - บริการตามตัวเลม 
      - บริการเพ่ือชวยหาหนังสือ 
      - จัดใหมีเจาหนาท่ีเฉพาะจัดชั้นและอานชั้น

ตลอดเวลา 
1.2 พัฒนาระบบจองหอง Study room ออนไลน 

2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการพบปญหาความไมพึง
พอใจ 
- เจาหนาท่ีพูดไมสุภาพ ไมเต็มใจใหบริการ ไมยิ้ม 

ใชอารมณ 

 
 
- จัดอบรมนอกสถานท่ีเรื่อง ทัศนคติเชิงบวก 
  ใหกับบุคลากรท้ังสํานักฯ 2 ครั้ง และมีการพูดคุย

ในท่ีประชุมบุคลากรสํานักฯ 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
   - หองน้ําสกปรก 
 
 
   - ชวงสอบมีท่ีนั่งนอย 
 
   - มีการจองโตะ 

 
- มอบใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบชวยตรวจสอบดูแล

เรื่องความสะอาดแตละชั้น หม่ันตรวจสอบเรื่อง
ความสะอาดใหมากข้ึน 

- ชวงสอบจัดใหเพ่ิมโตะและเกาอ้ีเต็มพ้ืนท่ี 
ทุกชั้น 
- ประชาสัมพันธเรื่องระเบียบหามจองโตะ.ใหทราบ

โดยท่ัวกันเชนการประกาศออกเสียงตามสายเตือน
เรื่องหามมิใหมีการจองโตะและใหมีเจาหนาท่ีเดิน
ตรวจตามชั้นท้ังชวงเชาและบาย 

3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 

ก. ผลิตภัณฑ และการสนับสนุนผูรับบริการ (Product Offerings and Customer Support) 

 1103.2ก(1) ผลิตภัณฑ (Product Offerings) 

 สํานักฯ มีวิธีการกําหนดและสรางนวัตกรรมโดยใชขอมูลสารสนเทศชองทางตาง ๆ ในการจําแนก

ความตองการของกลุมผูรับบริการ ดังนี้  

  1) แบบสํารวจความพึงพอใจและความแตกตางจําแนกตามประเภทสมาชิก 
  2) การบันทึกปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการของผูปฏิบัติงานสวนหนา (แบบบันทึกรายงานบัญหาท่ี
พบจากการปฏิบัติงาน) 
  3) การสนทนากับลูกคาในโอกาสตางๆ 
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  4) การประชุมบุคลากร 
  5) ขอรองเรียน 
  6) แบบสํารวจความตองการ 
  7) การประชุมระหวางหองสมุดเครือขาย 
  8) ขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน 
 จากนั้นคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของสํานักฯ นําขอมูลเหลานี้มาพิจารณา วิเคราะห และจัดทํา
แผนการดําเนินงานและบริการ โดยพยายามดําเนินการใหผลออกมาดีท่ีสุด เพ่ือใหเหนือความคาดหวังของ
ผูรับบริการ  ตัวอยางในป 2557 สํานักฯ มีแผนประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) จัดทําโครงการวิเคราะหความสอดคลองของตํารากับหลักสูตร เพ่ือศึกษาความสอดคลองของ

เนื้อหาหนังสือตําราท่ีมีใหบริการกับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจการจัดหาหนังสือตําราท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

  2) โครงการวิเคราะหความสอดคลองของวารสาร/ฐานขอมูลกับสาขาการวิจัย เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการตัดสินใจบอกรับวารสารและฐานขอมูลและสนับสนุนการวิจัยใหครบทุกสาขาท่ีเปนยุทธศาสตรการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  3) สํารวจความตองการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและวารสารอิเล็กทรอนิกสของคณะตาง ๆ 
  4) กระบวนการจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส กําหนดใหมีการศึกษารอยละท่ีลดลงของคาใชจาย
ในการสืบคน/ดาวนโหลดฐานขอมูลตอครั้งเม่ือเทียบกับปท่ีผานมายอนหลัง 3 ป เพ่ือพิจารณาความคุมคาของ
การเขาใชสารสนเทศจากฐานขอมูลซ่ึงในป 2557 ดังตาราง 7.5-1  
  5) ศึกษาความตองการสื่อตาง ๆ ท่ีไมใชหนังสือ 
  6) การขยายเวลาบริการของสํานักฯในชวงสอบ และดูแลการจองโตะ 
  7) จัดใหมีบริการในลักษณะ One Stop Service มากข้ึน เชน บริการหนังสือดวน บริการยืมตอ
และจองทรัพยากรสารสนเทศผานเว็บไซต ระบบการเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติ (Happy Print) จองหอง
ศึกษาเฉพาะกลุมออนไลน ฯลฯ 
  8) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเชิงรุกรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เชน บริการตามตัวเลม 
บริการเพ่ือนชวยหาหนังสือ บริการสงหนังสือถึงท่ี (Books Delivery) บรรณารักษสัญจร ฯลฯ  
  9) การสํารวจหนังสือ (Inventory) ใหสอดคลองกับฐานขอมูล OPAC 

 3.2ก(2) การสนับสนุนผูรับบริการ (Customer Support) 

 สํานักฯ มีบริการหลากหลายเพ่ือสนับสนุนผูรับบริการ ดังนี้ 
 1) การสืบคนสารสนเทศชนิดตัวเลมโดยการมาใชบริการท่ีสํานักฯ ในเวลาเปดทําการ และผาน
เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
 2) เปนคูความรวมมือกับศูนยคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 3) จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรภายในสํานักฯ ประมาณ 200 เครื่องท่ีสามารถใชสืบคนขอมูลได  
 4) มีระบบ WiFi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของสํานักฯ  
 5) จัดอบรมวิธีการสืบคน การใหการศึกษาผูใชท้ังภายในและภายนอกหองสมุด เชน ปฐมนิเทศ 
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 6) จัดการอบรมตามคณะหนวยงานตาง ๆ  
 7) จัดใหมีคูมือในการสืบคนท้ังรูปกระดาษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  
 8) บริการ อานหนังสือ E-book จากหองสมุดดิจิตอลสรางสุข ซ่ึงมี E-book กวา 1,000 เลมโดยผาน 
Application “SrangSook” 
 9) จัดบริการหนังสือสงถึงท่ี (Book  delivery) 
 10) การเตือนกอนถึงวันกําหนดสงหนังสือ และการเตือนเม่ือเลยวันกําหนดสงทาง E-mail                
 สํานักฯ กําหนดใหทําการประชาสัมพันธบริการท่ีมี พรอมขอกําหนดตาง ๆ ท่ีตองใชในการใหบริการ
เพ่ือไดถายทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนการท่ีเก่ียวของ  และผูรับบริการสามารถปอนกลับเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑผานชองทางตาง ๆ หลากหลายรูปแบบดังกลาวแลวใน ตาราง 3.1-1 

 3.2ก(3) การจําแนกลูกคา (Customer Segmentation) 

 สํานักฯ ใชสารสนเทศกลุมลูกคาดังตาราง 3.1-1 (สถิติการเขาใชบริการ ตามคณะ ชั้นป และกลุม
ท่ัวไปลูกคาhttp://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/p.xlsx และสถิติการยืมสารนิเทศ สถิติการใช
สารสนเทศ http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/q.html เพ่ือจําแนกลูกคาปจจุบัน  ลูกคาใน
อนาคตจะเปนนักศึกษาใหมปละประมาณ 5,000 คน 
 สวนคูเทียบจะใชขอมูลสารนิเทศการเทียบเคียงกับคูเทียบ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดังตารางท่ี 7.1-3  เพ่ือมองตัวเองในการปรับปรุงจุดออนและพัฒนาจุดแข็ง แลวนํามาพัฒนาท้ังในสวนของ
การตลาดลูกคาและผลิตภัณฑของสํานักฯ 

 1133.2ก(4) การใชขอมูลเก่ียวกับลูกคา  

 สํานักฯ ใชขอมูลท่ีไดจากแหลงตาง ๆ เชน ฐานขอมูลสมาชิก ขอมูลสถิติการใชบริการผานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ขอมูลปอนกลับผานชองทางตาง ๆ ของลูกคาดังแสดงไวในตาราง 3.1-1 โครงการวิเคราะห
ความสอดคลองของตํารากับหลักสูตร (ป 2556)  โครงการวิเคราะหความสอดคลองของวารสาร/ฐานขอมูลกับ
สาขาการวิจัย (ป 2556)  เพ่ือปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง 

ข. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ (Building Customer Relationships) 

 3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ (Relation Management) 

 สํานักฯ มีวิธีการสรางและจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ ดังนี้ 
 1) สําหรับลูกคาใหมในสวนท่ีเปนนักศึกษาใหมท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือผาน
ข้ันตอนการรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาหรือบุคลากรใหมมีชื่อในฐานขอมูลของกองการเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยแลว ระบบ ALIST จะถายโอนขอมูลเขาสูฐานขอมูลของสํานักฯ โดยอัตโนมัติ  
เปนการรับเขาเปนสมาชิกของสํานักฯ สามารถใชบริการหองสมุดโดยใชบัตรนักศึกษาไดทันที ซ่ึงในชวงคณะ
ตางๆจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สํานักจะขอเวลาไปแนะนําบริการและวิธีใชบริการของสํานักฯ 
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 2) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาใหมและบุคลากรใหม สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมใหการศึกษา
แกผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการของสํานักฯ ทุกป เชน กิจกรรม Road Show การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
การอบรมการใชฐานขอมูล การอบรมการสืบคนขอมูลใหกับผูลงเรียนวิชาสัมมนาและจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ใชบริการดังตาราง 3.1-3 
 3) เพ่ือรักษาลูกคาปจจุบันไว  สํานักฯ ตอบสนองความตองการและทําใหเหนือกวาความคาดหวังใน
บริการดวยบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงใชระบบ PDCA มาใชในการดําเนินงานขององคกรตามท่ีกลาวในหมวดท่ี 1   
 4) การเพ่ิมความผูกพันกับองคกรนั้น สํานักฯ ดูแลเอาใจใสตอความตองการ คําแนะนํา ขอเสนอแนะ
ของผูรับบริการดังกลาวขางตนในหมวดนี้  มีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรมใหม ๆ 
เปนประจํา เชน  
  - การขยายสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกทุกประเภทใหมากข้ึน 
  - แกปญหาการคางคาปรับของผูใชบริการโดยทันตอเวลา ทําใหคาปรับไมสูงเกินไปเพ่ือลดปญหา
ของการเสียคาปรับของผูใชบริการ 
  - ลดข้ันตอนการสมัครสมาชิกโดยผูสมัครสมาชิกไมตองนํารูปถายมา  
 5) การสํารวจความตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง เชน 
  - สํารวจความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศและคุณภาพการใหบริการของหองสมุด   
  - สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทุกป 
 6) ทําการวิจัยหลากหลายเพ่ือนําขอมูลสารสนเทศมาปรับปรุงบริการของสํานักฯ ใหตอบสนองความ
ตองการและทําใหเหนือกวาความคาดหวัง  
  - ศึกษาเฉพาะกรณีผูรับบริการท่ีเปนบุคคลภายนอก  
  - ศึกษาพฤติกรรมการใชหองสมุดคุณหญิงหลงฯ   
  - วิจัยเรื่องปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ 
  - วิจัยเรื่องการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธหองสมุด การใชและความตองการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  - วิจัยเรื่องการใชฐานขอมูลดัชนีวารสารไทยของผูรับบริการ    
  - คุณภาพวารสารวิชาการภาษาตางประเทศของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยนครินทร 
 7) บุคลากรท่ีเกษียณจะไดรับสิทธิเปนสมาชิกประเภทเกษียณโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น     
 สํานักฯ จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ ดังตาราง 3.2-1 
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 ตาราง 3.2-1 กิจกรรมสรางความสัมพันธ 
กิจกรรมสรางความสัมพันธ ผูรับบริการ

ใหม 
ผูรับบริการ

ปจจุบัน 
ผูรับบริการ

ในอดีต 
ความถ่ี 

ปฐมนิเทศผูรับบริการใหม 
  - 

ทุก 2 
สัปดาห 

Road Show   - 5-10 ครั้ง 
กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ   - ตลอดป 

ภาพยนตรเท่ียงวัน 
   

เริ่ม ก.ย.
2557 ทุก
เท่ียงวัน 

การนําชมสํานักฯ    ท้ังป 
การจัดการขอรองเรียนท่ีเปนระบบ    ท้ังป 
การรับฟงขอเสนอของผูรับบริการผานชองทาง
ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

   ท้ังป 

ขยายเวลาเปดบริการชวงกอนสอบและชวง
สอบ 

  - 4 ครั้ง 

จัดใหมีหองศึกษาเฉพาะกลุม    - - 
จัดใหมีหองดูซีดี 3 มิติ    - 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

ULibM 

 

 - - - 

จัดใหมีพ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือ ลานหนาสํานักฯ 
24 ชั่วโมง และไดขยายพ้ืนท่ีอานเพ่ิมเติม 

  - - 

จัดใหมีมุมคุณธรรม มุม AEC เพ่ิม   - - 
ทําบุญทักษิณานุประทานแดคุณหญิงหลงฯ -  - - 
จัดซุมใหบัณฑิตถายรูปหนาสํานักฯ -   1 ครั้ง 
เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย   - ตามความ

เหมาะสม 
มุมหนังสือปาเปรม -   1 ครั้ง 
PSU Book Fair    1 ครั้ง 
LIbrary Surprise -  - 4 ครั้ง 
แจกรางวัลผูโชคดีแกผูท่ีตอบแบบสํารวจความ
พึงพอใจของสํานักฯ 

-  - 1 ครั้ง 
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 1153.2ข(2) การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management) 

 สํานักฯ จัดการกับขอรองเรียนโดยมีคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน   ซ่ึงหัวหนาฝายบริการจะเปน
ผูกลั่นกรองเรื่องและดําเนินการเบื้องตน โดยสํานักฯ วิเคราะหประเด็นปญหาและขอรองเรียน โดยจําแนกเปน 
2 ประเภท คือ ขอรองเรียนท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมและไมสามารถแกไขไดและขอรองเรียนท่ีสามารถแกไข
ได  
 กรณีขอรองเรียนท่ีแกไขไดทันที หัวหนาฝายบริการจะประสานฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไข 
หากเปนเรื่องท่ีซับซอน เสนอคณะกรรมการรับขอรองเรียนเพ่ือพิจารณาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง โดยเชิญ
ผูเก่ียวของรวมประชุมเพ่ือแกปญหาใหไดเร็วท่ีสุด การจัดการขอรองเรียน มีระบบการสื่อสารกับผูรองเรียน ท้ัง
การแจงผูรองเรียนโดยตรง (กรณีผูรองเรียนระบุชื่อ ท่ีอยู หรือ E-mail address) รวมท้ังการติดประกาศท่ี
บอรดเสียงสะทอนกลับจากผูรับบริการ และแขวนในเว็บไซตสํานักฯ   ซ่ึงในรอบท่ีผานมาสามารถแกไขขอ
รองเรียนได 100 เปอรเซ็นต ดูเพ่ิมเติมท่ี http://www.clibin.psu.ac.th/pub/ sitthichai.l/t.doc 
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร (Measurement Analysis, 
and Knowledge Management) 

ก. การวัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) 

4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ  ไดมาจากตัวชี้วัดในกระบวนการทํางานประจําและแผนปฏิบัติ
การท่ีกําหนดมาจากผูปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม  การเลือกตัวชี้วัดท่ีสําคัญหรือสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานหรือบริการหองสมุด กระทําโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ ผานกระบวนการทบทวน
แผนกลยุทธประจําป การติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน หรือการทบทวนแผนปฏิบัติการแตละ
กิจกรรม กระทําโดยหัวหนาฝายฯ ทําตามรอบของงาน ดังรายละเอียดปรากฏใน ตารางท่ี 4.1-1 

 การรวบรวมขอมูลหรือสารสนเทศของตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือผลลัพธ 
ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนผูรวบรวมขอมูลการทํางานท่ี
เก่ียวของ ตามลักษณะการเกิดขอมูล ไดแก  
 - ขอมูลประจําวัน เชน แบบบันทึกรายงานปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน ขอรองเรียน ขอมูลจากผู
ใหบริการสวนหนา ขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน สถิติปฏิบัติงานประจําวัน 
 - ขอมูลรายเดือน เชน แบบสํารวจความพึงพอใจและความแตกตางจําแนกตามประเภทสมาชิก การ
สนทนากับลูกคาในโอกาสตาง ๆ รายงานสถานะทางการเงิน  
 - ขอมูลรายป เชน การทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานท้ังระยะสั้นระยะยาว 
ตามแผนกลยุทธ หมวด 2 
  
 ขอมูลสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมมาดวยวิธีดังกลาวแลว  หัวหนาฝายฯ สรุปผลและปญหา เพ่ือนําเสนอ
เขาท่ีประชุมทีมบริหาร และกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ  
โดยประเมินความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค จัดลําดับความสําคัญ และหาแนวทางแกไขในงานบรรลุตามตัวชี้วัด 
 ขอมูลสวนใหญจัดเก็บไวในระบบอินทราเน็ต เชน  รายงานการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ โครงการ 
ขอมูลจากโปรแกรมระบบการเงินของสํานักฯ ขอมูลสถิติการบริการหองสมุดในระบบ ALIST หรือ OPAC2 ท่ี
หนาเว็บไซตสํานักฯ (http://www.clib.psu.ac.th/home/)  ทีมบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจหรือใชปฏิบัติงานไดตลอดเวลา เชน  
 - สถิติการยืม ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 - สถิติการใชไฟฟา  
 - สถิติรายงานคาใชจายสํานักฯ รายเดือน 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  เชน คณะกรรมการดําเนินงานสํานักฯ คณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการการจัดการความรู คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการ 5ส. เปนตน 

http://www.clib.psu.ac.th/home/
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 ตาราง 4.1-1 ตัวชี้วัด และขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดงานประจํา) 
 เปาประสงค 1.1 การจัดการทรัพยากร เพ่ือเปนแหลงสะสมความรูของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติการ) 

ตัวชี้วัดต 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล ขอมูล/สารสนเทศ 
สั้น ยาว 

การทํารายการบรรณานุกรมถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ขอมูลมีความถูกตอง >90 %   1 เดือน - มาตรฐานการทํารายการบรรณานุกรมและ
สรางฐาน ขอมูล 
-สถิติ รายงานจากALIST report 

กระบวนการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศอยูในสภาพพรอมใชงาน 
>95% 

  1 เดือน - คูมือ/แนวปฏิบัติงาน 
- รายงานจากALIST 

การนําระบบ LEAN มาใชดําเนินงาน จํานวนกิจกรรม   1 ป - คูมือ/แนวปฏิบัติงาน 
 
 เปาประสงค 1.2 การบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย และสื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ 

กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติการ) 

ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 

การวิเคราะหและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในแตละสาขาวิชา 

ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับการเรียน
การสอน 95% 

  1 ป - มคอ.3 
- สถิติ ALIST report 

- - รายงานการสั่งซื้อแยกตามสาขาวิชา 
- - รายงานงบประมาณแยกตามคณะ 
- - สถิติการคนหาขอมลู 
- - สถิติการยืมทรัพยากร/ยืมตอ 

- สถิติจัดอันดับการยืมทรัพยากร(OPAC) 
- สมุดการเสนอรายช่ือหนังสือท่ีตองการให

สั่งซื้อ 
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กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติการ) 

ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 

- Material recommend ALIST 
- สถิติทรัพยากรท่ีถูกจอง (CIR) 

การวิเคราะหการใชทรัพยากรสารสน เทศ มีกระบวน การวิเคราะหการใชทรัพยากร   1 ป - สถิติการคนหาขอมลู 
- สถิติการยมืทรัพยากร/ยืมตอ 
- สถิติจัดอันดับการยืมทรัพยากร(OPAC) 
- คูมือ/แนวปฏิบัต ิ

การพัฒนาและเพ่ิมชองทางการสื่อสารและการ
บริการ 

จํานวนชองทางสื่อสารและบริการ   6 เดือน - ขอรองเรียน 
- แบบสอบถาม 

ประชาสัมพันธเชิงรุก (Road Show) จํานวนกิจกรรม   1 เดือน - สถิติการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมสรางความ สัมพันธกับลูกคา จํานวนกิจกรรม   1 สัปดาห - ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 
 เปาประสงค 1.3 การสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 

การพัฒนาเครื่องมือ (โปรแกรมยอย) ถายโอน
ขอมูลจาก PSU Knowledge Bank ไประบบ 
ALIST 

พัฒนาโปรแกรมยอย   1 ป - คูมือ/แนวปฏิบัต ิ

การศึกษาความตองการของนักวิจัย มีการศึกษาความตองการของนักวิจัยทุกป   1 ป - ผลการสํารวจ 

การสนับสนุนการวิจยั (Research Support) จํานวนครั้งของกิจกรรม    1 ป - ขอเสนอแนะ 
- แผน /โครงการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 

- รายงานการจัดกิจกรรม 

เพ่ิมชองทางใหผูรับบริการมีสวนรวมโดยใช
สังคมเครือขาย (Social network) 

มีชองทาง   1 ป - แนวโนมการตลาด 
- ขอรองเรียน 

 
 เปาประสงค 2.1 การพัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 
- ศึกษาและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
ดําเนินงาน และการใหบริการ 

- มีระบบการเขาถึงสารสนเทศผานเครือขาย
คอมพิวเตอร  

  1 ป - คูมือ/แนวปฏิบัต ิ

- การนําการบริหารความเสี่ยงมาใช - มีระบบบริหารความเสี่ยงเรื่อง IT   1 ป - การระดมความคดิจากบุคลากร 
- ทําแผนการดูแลระบบ - มีแผน   1 ป  
- การพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะใน
การใหคําแนะนํา/ปรึกษา หรือเปนวิทยากรใน
การอบรม 

- รอยละของบรรณารักษท่ีสามารถให
คําแนะนําการใชระบบสารสนเทศ  

  1 ป - คูมือ/แนวปฏิบัต ิ

- การจัดกิจกรรม/บริการเพ่ือสงเสริมการรู
สารสนเทศ 

- จํานวนกิจกรรม 
 

  1 ป - รายงานการจัดกิจกรรม 

 - จํานวน ผูเขารวม   1 ป  
 - รอยละของจํานวนนักวิจัยใชระบบสารสนเทศ

ของสํานักฯเพ่ือการทําวิจัย 
  1 ป  

 - จํานวนการ access ฐานขอมูล   1 ป - สถิติการ access วารสาร/ฐานขอมูล และ e-
book 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 63 

 เปาประสงค 3.1การบริการวิชาการสูชุมชน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลาติดตาม

ผล 
ขอมูล/สารสนเทศ 

สั้น ยาว 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู - จํานวนกิจกรรม   1 ป - ความรูวิชาการดานบรรณารักษศาสตร 

- จัดโครงการอบรม/สัมมนาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร ใหแกผูรับผิดชอบหองสมุด
สถาบันการศึกษาในชุมชน 

- จํานวนกิจกรรม   1 ป - ความรูองคกร 

- สรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดและ
ศูนยสารนิเทศตางฯ ในชุมชน  

- จํานวนกิจกรรม/ประชุม   1 ป - การสํารวจความตองการชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะส้ัน (ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ) 

 ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญหรือสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือบริการหองสมุด ในดานการแขงขัน ขอไดเปรียบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และการบรรลุเปาหมายของหองสมุด ไดแก 
กิจกรรมการจัดการสารสนเทศ ดานธุรกิจ เก่ียวกับการตลาดหองสมุด ดานทรัพยากรบุคคล และ ดานบริการวิชาการแกสังคม ท้ังน้ีเพ่ือสรางความผูกพันลูกคา 

ตาราง 4.1-2  ตัวชี้วัด วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะสั้น   

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัดท่ีวิเคราะห 
ระยะ เวลา 

ขอมูล/สารสนเทศ 
สั้น ยาว ติดตามผล 

1. ดานการจัดการสารสนเทศ 
การสรางความผูกพันกับลูกคา 
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูรับบริการมี
สวนรวม 
- วิเคราะหตาํราหลักท่ีสอดคลองกับการเรยีน

ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 
- มีหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล 
สอดคลองการเรยีนการสอน 100 % 
- หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมลูพรอมใช
งาน 100 % 

  1-2 สัปดาห - คูมือ/แนวปฏิบัติในการใหบริการ (เพ่ือให 
บริการอยางเปนธรรม เปนแนวเดยีวกัน) - 
มคอ.3 
- สถิติการสั่งซื้อระบบ ALIST report 
- มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัดท่ีวิเคราะห 
ระยะ เวลา 

ขอมูล/สารสนเทศ 
สั้น ยาว ติดตามผล 

การสอน (จากหลักสูตร) 
-สํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

- .จํานวนหนังสือ ตํารา ผานเกณฑมาตรฐาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
- จํานวนทรัพยากรท่ีจัดหาเพ่ิมข้ึน 

- ความตองการวารสารและฐานขอมูล - ฐานขอมูลและวารสารสอดคลองกับการวิจัย
(รอยละ) 

   - ผลสํารวจความตองการใชวารสารและ
ฐานขอมูล 

การจัดซื้อ  
- อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน 
- อัตราการไหลเวียนของเงินสด 
- ระยะเวลาในการจาย/เรียกเก็บเงิน 

ผลลัพธดานการเงินและตลาด 
- จํานวนครั้งท่ีหนวยตรวจสอบใหแกไข 
- จํานวนครั้งท่ีขาดสภาพ คลอง/กระทบ 
- รอยละความพึงพอใจ 
- มีขอมูลเอกสารครบถวน 
- เสร็จสิ้นตามกําหนด 

  1 เดือน สถิติการใช เ งิน ,การตัดจายบัญชี ,คาปรับ ,
ใบเสร็จตางๆ 

 

2.ดานธุรกิจ เก่ียวกับการตลาดหองสมุด 
การสรางความผูกพันลูกคา 
- การบริการผาน Smartphone (Renews, 
Hold, Reserve Room) 
- Books Fair 
- Books Delivery 
- One stop service การใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ทุกช้ันบริการ 
- Quick Cat การบริการดวนทันใจ (รับบริการ
ภายใน 2 ช่ัวโมง) 

ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
- จํานวนบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการ
อยางมีนวัตกรรม 

 
 

  
1 เดือน 

 
- สถิติใน ALIST/ OPAC2 
- สถิติคนหาขอมูล 
- สถิติการยมืทรัพยากร 
- รายงานการคืนทรัพยากร (OPAC2) 
- สถิติการใชวารสาร/ฐานขอมูลประจําป 
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3.ดานทรัพยากรบุคคล 
- โครงการสํารวจความตองการของบุคลากร 
- โครงการอบรมการจิตบริการ 
- โครงการระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยในการทําผลงาน 

- รอยละของความพึงพอใจ 
- บุคลากรไดรับการพัฒนารอยละ 80 
- จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาและความ
ผูกพันของบุคลากร 

  1 ป ผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรตอสํานักฯ 1 ครั้ง/ป (เอกสารแนบ) 

- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
- After Action Review (AAR) เลาสูกันฟงทุก
ครั้งท่ีไปดูงาน/ประชุมวิชาการ/ฝกอบรม 

- รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ี
ของผลลัพธท้ัง 6 ดาน 
- จํานวนโครงการท่ีเสร็จทันกําหนด 

  1 ป - รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีแผนระบบการจัดการความรู 
 

 

4. ดานบริการวิชาการแกชุมชน  
- Open Library @ School 
- มอ. วิชาการ 
- Book Fair 

- จํานวนกิจกรรม   1 ป - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

- อบรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULibM 
- หองสมุดเสียง เพ่ือผูดอยโอกาสทางสายตา 

- รอยละของความพึงพอใจ 
- จํานวนกิจกรรม 

  1 ป -รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 66 

4.1ก(2)  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative data) 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสํานักฯ ประชุมรวมกันพิจารณาประเด็นเทียบและ
คูเทียบ  ท่ีตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธทุกป ในป 2557 เทียบขอมูลกับสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ความพึงพอใจการใชบริการหองสมุด 5 ดาน สัดสวนทรัพยากรตอจํานวน
นักศึกษา จํานวนการใหบริการเชิงรุก สัดสวนนวัตกรรมตอจํานวนบุคลากร สถิติการใชบริการตอ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร เปนตน (ตาราง 7.1-1) 

4.1ก(3) ขอมูลลูกคา  Customer Data) 

 การเลือกขอมูลลูกคา พิจารณาจากความพึงพอใจ ขอรองเรียน พฤติกรรมการใชหองสมุด
ของลูกคาเปนหลัก มีการใชขอมูลเหลานี้ปรับปรุงการทํางาน และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน เชน โปรแกรมการจองหองประชุม หรือจองหอง Study Room มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางาน เชน ชุมชนนักปฏิบัติ (กลุม CoPs) ของฝายตาง ๆ และกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมมุงเนนลูกคา เชน การวัดความความพึงพอใจลูกคาท่ีใชบริการ
เชิงรุก ฐานขอมูลลูกคา และบริการผานสื่อสังคมออนไลน  

4.1ก(4) ความคลองตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 

 การวัดผลตัวชี้วัด ใชแผนปฏิบัติการเปนหลักในการติดตามผลการดําเนินของโครงการและ
กิจกรรม ตามรอบเวลาท่ีระบุ เชน รายวัน รายเดือน หรือ รายป ตามลักษณะของงาน และรายงานผล
ในท่ีประชุมทีมบริหาร เพ่ือประเมินผลสําเร็จการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
 สํานักฯ มีแผน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีเก่ียวกับงานหรือ
การใหบริการท่ีสงผลการกระทบตอผูรับบริการ ผูสงมอบ และองคกร เปนอยางมาก เชน การปองกัน
และระงับอัคคีภัย  ดานระบบการสํารองขอมูล ดานอาชีวอนามัย เพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกหรือภายในองคกรท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วหรือไมไดคาดคิด ใหมีประสิทธิภาพ 

ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ (Performance Analysis and Review) 

 การทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
(ตาราง 4.1-1)  ของกลุมงานและทีมงานชุดตางๆ โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA เปนเครื่องมือ  
 การใชผลตัวชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด ข้ึนอยูกับลักษณะงานหรือกิจกรรม มี
ท้ังตัวชี้วัดรายวัน รายสัปดาห 1-6 เดือน/ครั้ง และหรือ 1 ป/ครั้ง การติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําวันรับผิดชอบโดยหัวหนาฝายฯ และการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
 การทบทวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน วิเคราะหจากผลการปฏิบัติงานประจําวันของฝายตาง 
ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ขอรองเรียน ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
สารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ โดยจะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการภายใตขอมูลใน
ทุกกระบวนการและข้ันตอนการทํางาน สารสนเทศท่ีตอบสนองตอการตัดสินใจการบริหารจัดการ
ภารกิจหลักขององคกร 
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 นอกจากนี้ทีมบริหาร มีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธแผนปฏิบัติการ ขอมูลเปรียบเทียบกับหองสมุดคูเทียบ เพ่ือประเมินจากผลสําเร็จของ
องคกรและความกาวหนาของงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะสั้น เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถขององคกรท่ีจะตอบสนอง ตอความเปลี่ยนแปลงในดานความตองการของผูรับบริการ 
และความทาทายในสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนา พรอมท้ังนําผลประเมินไปบูรณาการเขา
สูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปตอไป 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement) 

 1204.1ค(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

 สํานักฯ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานบริการท่ีมุงเนนลูกคา  ชื่อกลุม Morning 
Talk  ไดดําเนินการตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป โดยดําเนินการในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ซ่ึง
เปน Good Practices ขององคกร  มีเวทีสนทนากันทุกเชาวันจันทร  เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนให
ทันเวลากับความตองการของกับผูรับบริการโดยตรง  มีการนําปญหาและประสบการณการทํางานท่ี
สําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยใหผูรับบริการพึงพอใจกับบริการหองสมุดมาก 
 นอกจากนี้สํานักฯ มีนโยบายการทํา After Action Review (AAR) เลาสูกันฟงทุกครั้งท่ีไปดู
งาน ประชุมวิชาการ หรือฝกอบรม  โดยผูไปประชุม/อบรม กลับมาเผยแพรความรูใหกับคนอ่ืน เชน 
สรุปสาระความรูหลังการไปรวมประชุมหรือสัมมนา  และถายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบ
อีเมลและ share.psu.ac.th  

 1214.1ค(2) ผลการดําเนินงานในอนาคต (Future Performance) 

 ทุกปสํานักฯ จะนําเอาสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลการดําเนินงานขององคกรท่ี
สําคัญท้ังดานการบริการ การเงินและการจัดการทรัพยากร ท่ีไดจากการเทียบเคียงกับหองสมุดคูเทียบ 
มาระบุจุดออนจุดแข็งของสํานักฯ  และใชเปนขอมูลนําเขาในกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธและ
วางแผนปฏิบัติการระยะสั้น  
 รอบท่ี 1 กําหนดใหมีการทําแผนปฏิบัติการท่ีรวมกันของบุคลากรท้ังสํานักฯ นอกสถานท่ีป
ละ 1 ครั้ง ในปการศึกษา 2557 มีการทําแผนปฏิบัติการระยะสั้นท่ี บอแสน จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
และอําเภอเมืองสงขลา  
 รอบท่ี 2 ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธแผนปฏิบัติ
การ ขอมูลเปรียบเทียบกับหองสมุดคูเทียบ เพ่ือประเมินจากผลสําเร็จขององคกรและความกาวหนา
ของงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะสั้น ในท่ีประชุมทีมบริหาร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือทบทวนและปรับแผนดังกลาวในปถัดไป 
 ผลการทบทวนการดําเนินการ และการประเมินคุณภาพภายในขององคกร โดยท่ัวไปจะ
สามารถแบงผลการประเมินออกเปน 2 ระดับคือ 1) ต่ํากวาเปาหมาย 2) เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว ซ่ึงหัวหนาฝายฯ จะเปนผูรับผิดชอบและกําหนดใหแตละฝายดําเนินการทบทวนผลการ
ดําเนินงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะนําขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การประเมินมาจัดลําดับความสําคัญ เรื่องท่ีมีผลกระทบตอผูรับบริการไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
กําหนดแนวทางสรางนวัตกรรม และนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพ่ือพิจารณา
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และรายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเสี่ยงตอสํานักฯ 6 เดือน/ครั้ง นอกจากนี้มีการสื่อสาร
ใหผูปฏิบัติงานทราบท้ังในท่ีประชุมบุคลากรขององคกรและผานทางอีเมลกรุป 

 1224.1ค(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
Innovation) 

 สํานักฯ รวมกับทีมงาน ALIST จากศูนยคอมพิวเตอร จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ไดแก  
  1. การประชุมประจําปกับทีม ALIST เพ่ือรับฟงความตองการของผูใชโปรแกรมพัฒนา
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ใหมีความทันสมัย ใชงาย และสรางนวัตกรรม  
  2. การสื่อสารโดยผานระบบเมล กับทีม ALIST ในประเด็นท่ีไมใชโครงสรางของระบบ 
เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในการใชโปรแกรม ALIST  
   3. ความรวมกับทีมงาน ALIST ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานและยกระดับคุณภาพ
บริการ เพ่ือการแขงขันในอนาคต เชน การพัฒนา Application การคนขอมูลและบริการยืมตอ จอง
ทรัพยากรหองสมุดของระบบ ALIST ผานระบบ Smartphone ท่ีใชระบบปฏิบัติการ Open source   
และพัฒนาระบบยืมอัตโนมัติ 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management, 
Information, and Information Technology)  

ก. ความรูขององคกร (Organizational Knowledge) 

 1234.2ก(1) การจัดการความรู (Knowledge Management) 

 สํานักฯ ใชแนวคิดของ ศ.นพ.วิจารณ พานิช ในการจัดการความรู โดยคาดหวังใหมีการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการ คือ 
  - เปาหมายของงาน  
  - เปาหมายของการพัฒนาคน 
  - เปาหมายของการพัฒนาองคการไปเปนองคการเรียนรู 
  - ความเปนชุมชน เปนหมูคณะ 
 วิธีการท่ีสํานักฯ ใชดําเนินการจัดการความรู คือ ใหบุคลากรนําประสบการณจากการทํางาน 
และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มีการบันทึกความรูสําหรับการใชและปรับปรุงงาน 
โดยจัดตั้งกลุมคุณภาพและนวัตกรรม  การตั้งชุมชนแหงการเรียนรู เชน Morning Talk ของฝาย
บริการสารสนเทศ CoP Cat ของฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ และ CoP ฝายสนับสนุนบริหาร ระบบ
พ่ีเลี้ยงสอนงานหรือทําผลงานขอตําแหนง และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู Show Case เพ่ือเสนอ
ผลงานท่ีมีคุณภาพ และนวัตกรรม 
 ทิศทางในการจัดการความรู โดยใหเริ่มท่ีงาน/เปาหมายของงาน และคาดหวังวาเม่ือ
ดําเนินการจัดการความรูแลว จะสามารถสนองตอบลูกคา องคกร บุคลากร รวมท้ังมีนวัตกรรม มี
ผลิตภัณฑหรือบริการ ท่ีเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและของบุคลากรท่ีจะสะทอนสภาพการ
เรียนรูขององคกร  
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 สิ่งท่ีสํานัก ดําเนินงานการจัดการความรู คือ สํานักฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จัดการ
ความรู  ซ่ึงจะมีบทบาท หนาท่ีในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  - สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
  - บริหารจัดการความรูภายในองคกร 
  - จัดทําแผนพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร 
  - สรางเครือขายความรูกับองคกรอ่ืน ๆ 
 ตัวชี้วัดในการจัดการความรู ประกอบดวย จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน จํานวนผลลัพธของ
ผลิตภัณฑ/บริการและความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ≥ 80%  

ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information, and Information 
Technology) 

 1 2 44.2ข(2) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information 
Availability) 

 สํานักฯ จัดใหมีการเขาถึงขอมูลสารสนเทศใน Server ผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
โดยมีผูรับผิดชอบนําเขา ตรวจสอบขอมูล และเขาถึงขอมูลไดตามสิทธิ์ท่ีกําหนดไว สําหรับผูสงมอบ 
พันธมิตร ผูใหความรวมมือและลูกคา สามารถเขาถึงขอมูลโดยการขอใชขอมูลไดในสวนท่ีตนเก่ียวของ 
เชน ขอมูลสมาชิก สถิติการใชหองสมุด ขอมูลจากกลองวงจรปด ระเบียบหรือคําสั่ง เปนตน 

 1 2 54.2ข(3) คุณลักษณะของดูแลฮารดแวรและซอฟตแวร (Hardwar and Software 
Properties) 

 สํานักฯ กําหนดผูรับผิดชอบดูแลฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชภายในสํานักฯ มีการติดตาม 
ทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจในระบบท่ีเก่ียวของวามีความเชื่อถือได 
ปลอดภัย และใชงานงาย ดังแสดงในตาราง 4.2-1   
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 ตาราง 4.2-1  วิธีการทําใหฮารดแวรและซอฟตแวรมีความเชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย 

วิธีการทําใหเชื่อถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย 
บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

ฮารดแวร 
- ตรวจสอบดูแลและ
บํารุงรักษาอุปกรณ
คอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ 
- มีคอมพิวเตอรสํารองในกรณี
ท่ีคอมพิวเตอร ท่ี ใช งานเ กิด
ขัดของ 
- เปลี่ยนคอมพิวเตอรตามอายุ
การใชงานผานระบบการเชา
ของสํานักฯ ทุก 3 ป 

- มีเครื่องสํารองไฟและมีระบบสํารองขอมูล 
- มี Password ในการเขาใชเครื่อง 
- ทําการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือเปนประจํากอนเปด
เทอม และมีแบบบันทึกปญหาในแตละหองท่ีมีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ 
- มีระบบปองกันผู ไมหวังดี กับระบบขอมูล (Permission 
access) 
- จํากัด IP address ในการเขาระบบเครือขาย (Application 
filter) 

- พิมพปายวิธีใชงาน ณ จุดท่ีมีเครื่องมือติดตั้งอยู 
- มีเอกสาร/คูมือการใชงาน สามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
- มีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําในการใชงาน 
- เลือกซื้ออุปกรณท่ีตรงกับความตองการในการใชงาน 
แตมีวิธีการใชงานท่ีงายไมซับซอน 

ทีมงานไอที 

ซอฟตแวร 
- ใช Software มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอง 
- ใช Software open source 
เพ่ือใหบริการกับผูใช  
- พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
โปรแกรมการประยุกตใชงาน
เพ่ือจัดเก็บและสะดวกตองาน
ประจําทุก 6 เดือน 
- รวมมือกับศูนยคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัต ิ

- Update software ใหเปน version ปจจุบัน เพ่ือลดปญหา
ขอผิดพลาดของโปรแกรม 
- ยืนยันตัวตนดวยการเขารหัส 
- มีโปรแกรมปองกัน ไวรัสคอมพิวเตอรและระบบปองกันภัย
คุกคามทางอินเตอรเน็ต (Firewall) 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ
ในการดูแลระบบเครือขายและการปองกันความปลอดภัย 
- มีกระบวนการสํารองขอมูลแบบอัตโนมัติ สําหรับระบบงาน
ตาง ๆ เชน website สํานักฯ คลังปญญามหาวิทยาลัย ระบบ
การเงิน ระบบงานพิมพเปนตน ขอมูลของระบบงานเหลาน้ีถูก
บันทึกไวในแหลงเก็บขอมูลอยางนอยสองชุด และพรอมคืน

- ออกแบบ Website ใหมีลักษณะงายตอการใชงาน  
- ใชบัญชีรายช่ือและรหสัผานชุดเดียวในการเขาถึง
ขอมูลหรือโปรแกรมท่ีมีการจํากัดสิทธิการใชงาน 
- มีระบบตรวจสอบความถูกตองของเสนทางเว็บไซต
ตางๆ แบบอัตโนมัติและแบบแจงมาจากผูรับบริการ 
- จัดทําคูมือการใชงานระบบตางๆ ซึ่งสามารถดาวน
โหลดผาน Website ของสํานักฯ ได เชน การยมื
ระหวางหองสมดุ 
- ในกระบวนการออกแบบระบบงาน มีการลดข้ันตอน
การทํางานดวยมือใหเหลือนอยท่ีสดุ 
- มีการอบรมนําเสนอวิธีการใชงานผาน Youtube หรือ

ทีมงานไอที 
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วิธีการทําใหเชื่อถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย 
บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบการทํางานของ
ระบบสาํรองขอมูล ทดสอบ
การคืนสภาพของขอมูลบน
ระบบจําลองทุก 6 เดือน 

สภาพเมื่อเกิดเหตุขัดของ การนําเสนอแบบกลุม เพ่ือเปดโอกาสใหเสนอแนะหรือ
ซักถามขอสงสัย 

การออกแบบพัฒนาซอฟตแวร
ระบบ  
-มีการทํางานรวมกับเจาของ
งานอยางใกลชิด เพ่ือมองเห็น
ผลลัพธท่ีถูกตองตรงกัน 

-มีการทบทวนฟงคช่ันการทํางานของระบบงานทุกสวนผาน
ขอมูลจําลองกอนนําไปเช่ือมโยงกับฐานขอมูลปจจุบัน 
-ระบบงานมีการสํารองขอมูลลาสดุแบบอัตโนมตัิไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร Local เสมอ ซึ่งทํางานนอกเหนือจากระบบ
สํารองขอมูลท่ีมีอยูแลว 

-มีโครงสรางของซอฟตแวรระบบท่ีประกอบไปดวย ทิศ
ทางการไหลของขอมลู ความเช่ือมโยงตางๆ รายละเอียด
เก่ียวกับอุปกรณท่ีใช ควบคูไปกับซอฟตแวรระบบเสมอ 
เพ่ือใหสามารถพัฒนาตอยอดจากระบบงานเดมิโดยทีม
พัฒนาอ่ืนได 

ทีมงานไอที และ
เจาของซอฟตแวร
ระบบ 
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 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST  ศูนยคอมพิวเตอร มีกระบวนการพัฒนาระบบท่ีเปนมาตรฐาน มี
ข้ันตอนท่ีชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการจัดทําผลิตภัณฑ ของระบบ ISO9001:2008 โดยระบุควบคุมถึง
ข้ันตอนทุกข้ันตอนในการทํางาน ไดแก 
 1. กระบวนการตรวจสอบระบบ เรียกวา Unit test ซ่ึงผูพัฒนาสวนตางๆ จะทดสอบระบบสวนท่ีตน
พัฒนากอนท่ีจะสงใหทีม Support เพ่ือทํา Acceptance test การใชงานอีกครั้งในมุมมองของระบบและ
ผูใชงาน จากนั้นสงขอมูลกลับใหทีมพัฒนาปรับปรุงตอไป 
 2. กระบวนการสงมอบระบบ ตามขอผูกพันกับ สกอ.มีเง่ือนไขท่ีจะตองพัฒนาและสงมอบตาม
ขอกําหนดความตองการตางๆ ตามเวลาท่ีกําหนดโดยแผนการปฏิบัติงาน 
 3. การวางแผนพัฒนาระบบ ALIST ลวงหนาอยางนอย 1 ป เพ่ือการตรวจรับ การทดสอบตาม
ขอกําหนดของกรรมการเปนรายขอของเอกสารกํากับ ท้ังในทางเทคนิคและคูมือการใชงานระบบ มีบริการหลัง
การติดตั้ง โดยทีม Support ท่ีคอยรับทราบความตองการ ปญหาและแกไข ตามตัวชี้วัดในการตอบกลับ
ผูรับบริการภายใน 2 วัน ขอคํารองเรียนหรือความตองการท่ีแจงมาทางทีม Support จะถูกบันทึกเขาระบบ
รับคํารองเรียน และมีกระบวนการติดตามท่ีชัดเจน เพ่ือใหแกปญหานั้นๆไดครบถวน 
 4. กระบวนเฝาระวังและการตรวจสอบ ทุกกระบวนการท่ีใหบริการท่ีศูนยคอมพิวเตอร จะถูก
ตรวจสอบดวยระบบการควบคุมคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยมีแผนการตรวจประเมิน
ชัดเจน พรอมสงขอมูลยอนกลับเม่ือพบปญหาการใหบริการเพ่ือใหทีมบริหารศูนยคอมพิวเตอรปรับปรุงแกไข
ตามกระบวนการตอไป 
 6. การสัมมนา User group ALIST จัดข้ึนทุกป เพ่ือรับฟงความตองการของผูใชโปรแกรมพัฒนา
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ใหมีความทันสมัย ใชงาย และสรางนวัตกรรม ปรับปรุงการใชงาน
และเง่ือนไขเพ่ิมเติมตรงตามตองการผูใชโปรแกรม 

 1264.2ข(4) ความพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 

 ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือทําใหม่ันใจวา ขอมูลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบฮารดแวรและซอฟตแวรมีความ
พรอมใชงานอยางตอเนื่อง สํานักฯ จึงมีการจัดการดังตอไปนี้ 

-  กําหนดแผนบริหารความเสี่ยง  

-  กําหนดผูดูแลระบบและมีการตรวจสอบระบบฮารดแวรและซอฟตแวร  

-  มีการ Upgrade คอมพิวเตอรเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานอยางสมํ่าเสมอ  

- คณะกรรมการบริหารจะเปนฝายวิเคราะห/พิจารณาทบทวนและตัดสินใจในการท่ีจะทําใหมี

กลไกท่ีสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาการท่ีรวดเร็วของอินเตอรเน็ตและอุปกรณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดขอมูลจากการศึกษาดูงาน ขอมูลจากบริษัท/สํานักพิมพตางๆ หรือการติดตาม

ความกาวหนาของวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะเปนขอมูลในการตัดสินใจอันจะนําความสําเร็จ

ในการดําเนินงานมาสูสํานักฯ 
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7หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
(Workforce Focus) 

 สํานักฯ มีภารกิจหลักในการใหบริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และ
สื่อดิจิตอล (วารสารออนไลน  ฐานขอมูลออนไลน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักฯ จึง
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment)  

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 

 5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (Capability and Capacity) 

 สํานักฯ มีการวิเคราะหองคกร โดยผูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุมเพ่ือทบทวน
แผนกลยุทธและลงสูแผนปฏิบัติการประจําปกอนสิ้นสุดปงบประมาณ เพ่ือวิเคราะหและหาขอสรุปการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักฯ และลงสูบุคลากรทุกคนในท่ีประชุมบุคลากร 
ซ่ึงจะมีการประชุมเดือนละครั้ง เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
โดยมีเปาประสงคเพ่ือบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ทําใหบุคลากรของสํานักฯ มีสมรรถนะ
ในการทํางาน สามารถพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร และการทําใหบุคลากรคงอยูกับองคกร 
ตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย  
 สํานักฯ มีการกําหนดสมรรถนะแตละกลุมตําแหนง โดยการวิเคราะหจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ออกเปน 4 กลุม คือ กลุมหัวหนาฝาย, กลุมตําแหนงปริญญาตรีหรือสูงกวา, กลุมตําแหนงต่ํากวาปริญญาตรี 
และลูกจางประจํา หัวหนาฝายแตละฝายจะวิเคราะหและประเมินเบื้องตนถึงขีดความสามารถตลอดจนทักษะ
ของบุคลากร โดยพิจารณาจาก Job Description, แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) การสอบถามและ
สัมภาษณ หากเห็นวา อัตรากําลังไมเพียงพอกับภาระงานก็จะนําเสนอเขาท่ีประชุมหรือการจัดหานักศึกษา
ทํางานแลกเปลี่ยนและการรับนักศึกษาฝกงาน เพ่ือแบงเบาภาระงานท่ีมีมากในขณะนั้น รวมท้ังพิจารณา
ทบทวนภาระงานใหเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรท่ีมีในปจจุบัน และวางแผนจัดหาบุคคลทดแทนในอนาคต มี
ระบบถายทอดความรูจากรุนสูรุน (เรียนรูจากบุคลากรท่ีจะเกษียณ) 
 คณะกรรมการบริหารสํานักฯ ประชุมเพ่ือประเมินอัตรากําลังบุคลากรท่ีสอดคลองกับปริมาณงานท้ัง
ในปจจุบันและในอนาคต โดยวิธีการกําหนด/ทบทวน เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือ
ตองการอัตราเพ่ิมใหม โดยใหฝายท่ีรับผิดชอบภารกิจกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงท่ีตองการ ซ่ึงพิจารณาจาก
ภาระงานและคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ท่ีตองการ แลวกําหนดคุณสมบัติ ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา และความสามารถพิเศษ ในแตละตําแหนง เพ่ือนํามาจัดทําอัตรากําลังและเสนอกรอบอัตรากําลังตอ
มหาวิทยาลัย ตามโครงสรางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป และทบทวนทุก 1 ป พรอมท้ังมีนโยบายใหบุคลากรทุก
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คนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงการสงบุคลากรไปพัฒนาทักษะดานการจัดการ เพ่ือลดเวลาทํางานให
นอยลง โดยไดผลผลิตเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 
 คณะกรรมการบริหารสํานักฯ รวมกับบุคลากร ใชท่ีประชุมบุคลากรประจําเดือนประชุมรวมกัน
กําหนดสมรรถนะของกลุมสายงาน และหาตัวรวมท่ีเปนสมรรถนะหลักของสํานักฯ  โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝายท้ัง 3 ฝาย และตัวแทน
จากฝาย ๆ ละ 2 คน กําหนดเกณฑการประเมินโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้น
และระยะยาวของสํานักฯ และกําหนดเครื่องมือและตัวชี้วัดในการดําเนินการเรื่องความเหมาะสมของ
อัตรากําลัง ประกอบดวยแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย  
 สํานักฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกประการ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดปละ 2 ครั้ง คือชวงเดือนสิงหาคม และเดือนมีนาคมของทุกป 
 สํานักฯ วิเคราะหขอมูลบุคลากรท่ีมีอยูนํามาจัดระบบงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และ
ความถนัด ตลอดจนมีการประชุมวางแผนพัฒนาสําหรับการประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรในฝายตาง ๆ 
โดยการพิจารณาจาก Job Description, แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) การสอบถามและสัมภาษณ
บุคลากร และผลการประเมินการปรับปรุงงานของบุคลากรรายบุคคล 
 สรุปสํานักฯ มีวิธีการประเมินความตองการขีดความสามารถและอัตรากําลัง รวมท้ังทักษะสมรรถนะ
และกําลังบุคลากรท่ีมีอยู โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 5.1ก(2) บุคลากรใหม (New Workforce Members) 

 สํานักฯ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และผูรับผิดชอบ พิจารณาและทบทวน
ตําแหนงและภาระงานรวมของสํานักฯ ปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

  1) วิเคราะหความตองการกําลังคน โดยพิจารณาจากภารกิจ พันธกิจ แผนกลยุทธ และ
ปริมาณงานโดยรวมของสํานักฯ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการตอเนื่องบางโครงการท่ีกําหนดไวในอนาคต 
ประกอบกับพิจารณาโครงสรางตําแหนงท่ีมีอยูในปจจุบัน 

  2) กําหนด Job Description และสมรรถนะหลักท่ีตองการของตําแหนงตาง ๆ 
  3) ดําเนินสรรหาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะและทักษะตรงตาม Job Description และสมรรถนะ

หลักท่ีตองการ โดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลของมหาวิทยาลัย และคํานึงถึงคุณธรรม 

การวิเคราะหงาน 
(สมรรถนะหลักของสํานักฯ, 
สมรรถนะหลักของกลุมงาน) 

 

การวิเคราะหองคกร 
(วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ) 

การวิเคราะหตําแหนง 
(สมรรถนะกลุมงาน, ภาระงาน,

ความจําเปนเรวงดวน) 

 

การวิเคราะหบุคลากร 
(ขีดความสามารถรายบุคคล, 
จัดระบบงาน/กลุมงานที่
เหมาะสม,แผนพัฒนา
บุคลากร) 
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พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก โดยสรรหาจากวิธี
สอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามแนวทางและวิธีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 สํานักฯ มีวิธีการสรรหาวาจางบุคลากร เพ่ือใหไดบุคคลเขามาทํางานใหเหมาะสมกับตําแหนง
งาน ท้ังดานความรู ทักษะ และความสามารถ โดยมีงานการเจาหนาท่ีของสํานักฯ ดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหา วาจางและบรรจุ แตงตั้ง ตามระเบียบและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ทุกข้ันตอน เริ่มจากการขออนุมัติสอบคัดเลือก พรอมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ จากนั้นก็
ดําเนินการประชาสัมพันธรับสมัครผานชองทางตางๆ รับสมัครและดําเนินการคัดเลือก ทดสอบความรู 
ความสามารถตามลักษณะงานเชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบื้องตน โดยผูผานการคัดเลือกในเบื้องตนจะถูกสัมภาษณโดย
คณะกรรมการ ดําเนินการสอบ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมและประสบการณจากการปฏิบัติงานท่ี
ผานมาของผูสมัคร เม่ือผานการทดสอบทุกกระบวนการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรม
ตรวจสอบได หลังจากนั้นเขาสูข้ันตอนการทําสัญญาจาง การทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือน โดยในชวง
ทดลองปฏิบัติงานจะมีพ่ีเลี้ยงสอนงานใหแกบุคลากรใหม และอ่ืน ๆ ท่ีพึงทราบ เชน เก่ียวกับระบบคุณภาพ 
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับ   

 ในดานการธํารงรักษาบุคลากรใหมนั้น สํานักฯ มุงเนนผลงานของบุคลากรเปนหลัก เพ่ือให
ม่ันใจวาบุคลากรสามารถเปนตัวแทนสํานักฯ ได โดยใชวิธีการดังนี้ 

  - มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพ่ือสรางความเขาใจในภารกิจของสํานักฯ และรายละเอียด
ตาง ๆ เก่ียวกับสิทธิประโยชน และสวัสดิการ อันพึงมีพึงไดจากการทํางาน 

  -  มอบหมายงานตามคุณสมบัติของบุคลากรเปนหลัก มีระบบพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานใหบุคลากร
ใหม และเปดโอกาสใหบุคลากรใหมไดเรียนรูงานเพ่ิมเติมโดยการเลือกทํางานขามสายงานไดตามความสนใจ 
เพ่ือชวยพัฒนางานของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  - เนนความยืดหยุนของการทํางาน โดยใหบุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และสามารถ
ตัดสินใจงานไดเองโดยคํานึงถึงขอบเขตท่ีเหมาะสม อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรนําผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ จากผูรับบริการไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึน 

  - มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคล รอบ 6 เดือน/ครั้ง ประมาณ 2 ครั้ง
ตอป เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจาง 

  - กําหนดเสนทางความกาวหนาของตําแหนง ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา
โครงสรางของสํานักฯ และตําแหนงงาน วิเคราะหงาน และวิเคราะหความสามารถในงาน ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑและมาตรฐานตําแหนงงาน และกระจายความรูตาง ๆ เหลานี้ใหบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึงผาน
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ 

 สํานักฯ จัดใหมีสวัสดิการตางๆ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารคาตอบแทน อยาง
เปนธรรม โดยบุคลากรสาขาขาดแคลนก็จะไดรับเงินตอบแทนเพ่ิมข้ึน เชน เงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน เดือน
ละ 2,000 บาท เปนเงินตอบแทนตามสมรรถนะเม่ือผานการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนแลว และผลประเมิน
อยูในเกณฑดี สํานักฯ เปดรับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงมีความหลากหลาย เชน ทางศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิลําเนา และสถาบันการศึกษา รวมท้ังระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันตั้งแตระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพจนถึงระดับปริญญาโท ซ่ึงทําใหสํานักฯ ม่ันใจวา บุคลากรท่ีมีความหลากหลายสามารถสะทอนความ
หลากหลายทางความคิด ทางวัฒนธรรม ไดเปนอยางดี โดยวัดไดจากสถิติการลาออกของบุคลากรของสํานักฯ 
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ซ่ึงพบวา ในรอบ 10 ป พบวามีการลาออกเพียง 2 คน ดวยเหตุผล ไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึนจากหนวยงานอ่ืน 
และอีกหนึ่งคน มีภาระตองรับผิดชอบทางครอบครัว) 

 5.1ก(3) การทํางานใหบรรลุผล (Work Accomplishment) 

 สํานักฯ จัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายบริการ
สารสนเทศ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ (ซ่ึงอยูภายในการดูแลของคณะ
แพทยศาสตร) มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายตามแผน
กลยุทธและพันธกิจท่ีกําหนดไว มีคณะกรรมการประจําสํานักฯ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักฯ ทําหนาท่ี
กํากับดูแล และใหคําปรึกษา ตามกระบวนการดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดการสารสนเทศ 

  1.1 การจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล ท้ังฉบับพิมพและดิจิทัล (Digital) ท่ีสอดคลอ
กับหลักสูตร หนังสือบริจาคท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  

  1.2 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการตามมาตรฐานระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
  1.3 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีชํารุด ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
 2. กระบวนการบริการสารสนเทศ 
  2.1 การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.2 บริการสารสนเทศออนไลน ท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ใชบริการไดจากทุกท่ีทุกเวลา 
  2.3 บริการเชิงรุกท่ีสนับสนุนการใชสารสนเทศ 
  2.4 การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความประทับใจเหนือความคาดหมายของผูใชบริการ 
 3. กระบวนการสนับสนุนบริหาร 
  3.1 งานนโยบายและแผน การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง 
  3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและฝกอบรม 
  3.3 การเจาหนาท่ี เชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินสมรรถนะ 
  3.4 การจัดสวัสดิการบุคลากร  
  3.5 การสนับสนุนระบบงาน ไดแก 
   3.5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังฮารดแวรและซอฟแวร 
   3.5.2 งานธุรการ 
   3.5.3 การเงินและบัญชี 
   3.5.4 พัสดุ 
   3.5.5 งานอาคารสถานท่ี  
 4. การบริการวิชาการแกสังคม (ในชุมชนจังหวัดสงขลา) 
  4.1 การจัดสภาพแวดลอมหองสมุด  
  4.2 การอบรมความรูดานบรรณารักษศาสตร 
  4.3 บริการสงเสริมการอาน 

 สํานักฯ ไดนําประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร คือ ความพรอมดานบุคลากร ความรู
และเทคโนโลยีสําหรับใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู มาใชเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานขององคกร
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บรรลุความสําเร็จบนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร โดยการสรรหาและมอบหมายงาน
บุคลากรใหตรงกับลักษณะงาน ใหบุคลากรใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี พรอมท้ังใหมีระบบการพัฒนา
บุคลากรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูและมีความรู ความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
และท่ีสําคัญคือ การมีจิตบริการ 
 สํานักฯ มีการสงเสริมมุงเนนลูกคาและธุรกิจ ดังนี้ 

  - ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือหาขอสรุปวา สํานักฯ ตองปรับปรุงในเรื่องใดบาง 
และมอบหมายใหผูรับผิดชอบไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

  - สรางระบบความสัมพันธระหวางลูกคากับสํานักฯ เพ่ือใหไดรับขอมูลความตองการท่ีถูกตอง 
โดยจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา ซ่ึงกําหนดไวในแผนกลยุทธ 

  - มอบหมายใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานสารสนเทศ คิดวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ัง
สํานักฯ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง สะดวกและรวดเร็ว  

  - การดําเนินการท่ีเหนือความคาดหมาย สํานักฯ ไดประชุมตกลงรวมกันในการกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแตข้ันตอน วางแผน การปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามภารกิจหลัก นอกจากนี้ สํานักฯ 
ยังมุงเนนการพัฒนางานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเกิดผลท่ีเหนือความ
คาดหมายของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย เชน จัดใหมีบริการ book delivery ไดแก ลูกคา ผูสงมอบ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน สํานักฯ สงเสริมใหบุคลากรมีการทํางานท่ีเหนือความหมายดังนี้ 

  - ใชระบบทํางานเปนทีม และทีมแบบขามสายงาน มีการกําหนดภาระหนาท่ีหลักของ
บุคลากรทุกคนใหสอดคลองตามสายงาน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนหรือการขาดแคลนงาน ขณะเดียวกันก็
สงเสริมใหเกิดระบบการทํางานเปนทีมแบบขามสายงาน เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมรับรู รวมคิดวางแผน 
และรวมกันรับผิดชอบงานตาง ๆ อยางท่ัวถึง สามารถชวยเหลือและทํางานทดแทนกันไดในยามจําเปน ผลการ
ดําเนินงานโดยใชระบบทีม นอกจากจะชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถท่ี
หลากหลายและรอบดานแลว ยังสงผลดีตอการดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีความคลองตัวสูง เกิดเปนทีมงานท่ี
มีความสามัคคีและมีพลังสรางสรรค สามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องและบรรลุผล
สําเร็จเกินความคาดหมายของลูกคาและผูรับบริการทุกกลุม 

 5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร (Workforce Change Management) 

 สํานักฯ มีการจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร โดยมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานและกระบวน การ
ทํางานท่ีสําคัญ การพัฒนาใหบุคลากรทํางานทดแทนกันได มีการหมุนเวียนงาน การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
นวัตกรรมการทํางาน อบรม สัมมนา ดูงานและศึกษาตอเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับความ
เปลี่ยนแปลง  
 สํานักฯ ใหบุคลากรดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พัฒนาใหบุคลากรทํางานทดแทนกันได 
หมุนเวียนงาน โครงการพ่ีเลี้ยง (เนนบุคลากรท่ีเกษียณถายทอดความรูและประสบการณแกบุคลากรรุนหลัง) 
จะมีการประชุม เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง และมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับความรู วิทยาการใหม ๆ 
 สํานักฯ มีความตองการขีดความสามารถและอัตรากําลัง โดยมีแนวทางดังนี้ 
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 1) การวิเคราะหองคกร ผูบริหารและบุคลากรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณลวงหนา เพ่ือวิเคราะหและหาขอสรุปการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน อัตรากําลัง 
และสายงานของบุคลากร 

 2) การวิเคราะหงาน สํานักฯ มีการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดสมรรถนะของกลุมสายงาน 
(Functional Competency) และหาตัวรวมท่ีเปนสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 3) การวิเคราะหตําแหนง โดยการวิเคราะหจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง แบงระดับ
ปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับตน (ลูกจางประจํา) ระดับกลาง (พนักงานเงินรายได, ระดับ
ผูปฏิบัติงาน) ระดับสูง (พนักงานมหาวิทยาลัย, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ) 

 4) การวิเคราะหบุคคล ประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรในกลุมสายงานตาง ๆ โดยพิจารณา
จาก Job Description, แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR), การสอบถามและสัมภาษณ 
 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้  

 1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บุคลากรท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะตองมีผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออม เชน อาจจะตองมีการให
ความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี หรืออาจจะตองมีการปรับจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น จึงเปนสาเหตุท่ีจะตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 2) การเกษียณ/การเลื่อนตําแหนง/การโยกยาย ของบุคลากร 

 สํานักฯ มีแผนการสํารวจความตองการของบุคลากร 3 ป/ครั้ง ซ่ึงในปการศึกษา 2555 ไดมีการ
สํารวจความตองการบุคลากร ดังนี้ 
 1) ความตองการดานการฝกอบรมเพ่ือนํามาพัฒนางาน 
    - หลักสูตรฝกอบรมโดยสํานักฯ เปนผูจัด 

    - หลักสูตรท่ีบุคลากรตองการฝกอบรม โดยสอดคลองกับภาระงานประจํา หรือเปนสวนหนึ่ง
ของภารกิจสํานักฯ  

 2) ความตองการดานสวัสดิการของบุคลากรท่ีพึงจะไดรับจากสํานักฯ 
 3) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 สํานักฯ มีแนวทางในการวิเคราะหปริมาณงาน (Work Load Analysis) เปนการพยากรณ/
คาดคะเนเก่ียวกับปริมาณงานท่ีจะทําในอนาคต แลววิเคราะหปริมาณงานตอคนท่ีจะสามารถทําไดในชวง
ระยะเวลาท่ีกําหนดและปรับเปลี่ยนออกมาในรูปของจํานวนบุคลากรท่ีตองการ (ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ)  

 ขอมูลท่ีใชพิจารณาในการวิเคราะหปริมาณงาน เชน  
 1) ปริมาณงาน (ปจจุบันและอนาคต) 
 2) ปริมาณงานท่ีบุคลากรคนหนึ่งตองรับผิดชอบ 
 3) ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (มาตรฐาน) 

 ยกตัวอยางเชน การวิเคราะหวัสดุโสตฯ ซ่ึงผูรับผิดชอบจะเกษียณในป 2559 สํานักฯ ได
ดําเนินการ เกลี่ยงานใหฝายพัฒนาระบบสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบงานในสวนนี้ไป  

 สํานักฯ มีการวางแผนบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยปลูกฝงและสรางทัศนคติในการ
ทํางาน เชน 
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 1) มีวินัย ตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี
ทํางาน (มีคณะกรรมการ 5 ส เปนผูควบคุมดูแล) 

 2) ความตั้งใจท่ีจะรวมมือกันทํางานเปนทีม (ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการตาง ๆ) 
 3) การเสนอความคิดเพ่ือหนวยงาน (มีการประชุมบุคลากร เดือนละ 1 ครั้ง) 

 4) โดยผานการเสนอขอคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงาน รวมท้ังความเต็มใจท่ีจะยอมรับงานเพ่ิมหรือ
การทํางานนอกเวลา (มีการประชุมฝายของแตละฝาย เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง) 

ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 

 5.1ข(1) สภาพแวดลอมการทํางาน (Workplace Environment) 

 สํานักฯ มีการดําเนินการดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 1) ดานสวัสดิภาพบุคลากร จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน อุปกรณและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย จัดใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรมิใหไดรับอันตราย โดยการติดตั้งกลองวงจรปด และมีเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบรอยของอาคาร อีกท้ังยังมีการติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยเม่ือเกิดอัคคีภัยและอุทกภัย 

 2) สิ่งแวดลอมในท่ีทํางาน มีการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารเพ่ือเพ่ิมความสดชื่นใหกับ
บุคลากรและผูใชบริการ  

 3) ความสุขในการทํางานและมีสุขภาพดี สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดใหมีหอง
ออกกําลังกาย และมีการตรวจสุขภาพประจําป ซ่ึงสํานักฯ ไดดําเนินการทุกป และสงเสริม
ใหมีกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธ และมิตรภาพอันดีงามระหวางบุคลากร 

 สํานักฯ ดําเนินการสํารวจถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรตอสํานักฯ ของปงบประมาณ 
2558 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2558 ผลท่ีไดจากการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในแตละปจจัย 
โดยเฉพาะปจจัยท่ีสรางบรรยากาศ คือ การมีสภาพแวดลอมดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยภาพรวม 4.21 

 สํานักฯ ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม แผน 5 ป เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 โดยมีเปาหมาย
สําหรับสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางานท่ีแตกตางกัน คือ 

 1) เครื่องมือท่ีเพียงพอ (คอมพิวเตอร Access point) ระบบเครือขาย เครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีจะ
ชวยการทํางานของบุคลากร 

 2) ความรวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอยในทุกกระบวนการ) 

 5.1ข(2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน (Workforce Benefits and Policies) 

 สํานักฯ มีนโยบายการบริการดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร แบงเปนดานสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน โดยแบงบุคลากรออกเปนกลุม 4 กลุม ดังนี้ 
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 1) กลุมผูบริหาร ประกอบดวย ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ  
 2) กลุมขาราชการ ประกอบดวย ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
 3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ 
 4) กลุมปฏิบัติงาน ประกอบดวย ระดับชํานาญงาน/พนักงานเงินรายได/ลูกจางประจํา 
 

กลุม สวัสดิการ สิทธิประโยชน 

 การตรวจ
สุขภาพ
ประจําป 

ประกัน
อุบัติเหตุ 

คาใชจาย
เจาภาพงาน
ศพบุคลากร

สายตรง 

บานพัก/ที่
อยูอาศัย 

กูยืม
เงินกองทุน

สํานักฯ 

การพัฒนาและ
สงเสริม

ความกาวหนา 
ในอาชีพ 

คาตอบ
แทน 

คา
ครอง
ชีพ 

กองทุน
สํารอง
เล้ียง
ชีพ 

ผูบริหาร √ √ √ √ √ 13,000 บาท/คน/
ป 

√ - - 

ชํานาญ
การ/
ชํานาญการ
พิเศษ 

√ √ √ √ √ 13,000 บาท/คน/
ป 

√ - - 

ปฏิบัติการ √ √ √ √ √ 9,000 บาท/คน/ป √ √ √ 

ปฏิบัติงาน √ √ √ √ √ 9,000 บาท/คน/ป √ √ √ 

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Performance) 

 5.2ก(1) องคประกอบของความผูกพัน (Element of Engagement) 

 สํานักฯ มอบหมายใหผูรับผิดชอบ กําหนดองคประกอบสําคัญท่ีสงผลตอความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร เพ่ือนํามาสรางเปนแบบสอบถาม และใหบุคลากรทําแบบสอบถาม เพ่ือนํามาประเมินผล
วิเคราะหเพ่ือหาปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 

 สํานักฯ ไดดําเนินการกําหนดองคประกอบความผูกพันในรูปของแบบสอบถาม โดยใช
องคประกอบเดียวกันท้ังสํานักฯ ดังนี้ 
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 องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 

 
 

 ภาพท่ี 5.2-1 จากประเด็น สรางบรรยากาศในการทํางาน บุคลากรมีความพึงพอใจภาพรวม 3.84  

 
 

 ภาพท่ี 5.2-2 จากประเด็น สรางแรงจูงใจในการทํางาน บุคลากรมีความพึงพอใจภาพรวม 3.81  
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องคประกอบท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร 

 
 ภาพท่ี 5.2-3 

 จากประเด็น องคประกอบสําคัญท่ีสงผลตอความผูกพันตอสํานักฯ มีคาเฉลี่ยความผูกพัน 4.04  

 5.2ก(2) วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

 สํานักฯ มีวัฒนธรรมองคกรในการทํางานแบบมีสวนรวมและการมุงเนนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
และใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกร โดยกําหนดนโยบายในการสื่อสารท่ัวท้ังองคกรผานระบบ
เครือขาย มีการตั้งกรุปเมลเพ่ือความสะดวกคลองตัวในการสื่อสารถึงบุคลากรทุกคนภายในสํานักฯ หรือภายใน
ฝายตาง ๆ  

 สํานักฯ มีคณะกรรมการสรางสุของคกร เพ่ือดําเนินการกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสานความสัมพันธ
ของบุคลากร ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา เปาหมาย 

1 กีฬาสัมพันธ ½ วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

2 สัมมนานอกสถานท่ี 2 วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

3 งานเกษียณอายรุาชการ 1 วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

4 การตรวจสุขภาพประจําป 1 วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

5 ฝกสอนจัดดอกไม/พับพันธบัตร 1 วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

6 บริจาคสิ่งของรวมทําบุญนอกสถานท่ี ½ วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

7 การใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย ½ วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 

8 งานปใหม ½ วัน บุคลากรเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 
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 สํานักฯ ดําเนินการสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรตอสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (ครั้งท่ี 1) เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558  
 

ปจจัย หัวขอพึงพอใจมากท่ีสุด หัวขอพึงพอใจนอย
ท่ีสุด 

วิธีการแกไข 

สรางบรรยากาศในการ
ทํางาน 

การมีสภาพ แวดลอมดาน
อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน 

ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา 

จัดกิจกรรมเพ่ือเสรมิความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา 

สรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน   

การกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ความกาวหนาใน
ตําแหนง 

จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับ
ความกาวหนาในตําแหนง 

ความผูกพันของบุคลากร
ตอสํานักฯ 

การยอมรับเปาหมาย
นโยบายการบริหารของ
สํานักฯ 

ความหวงใยในอนาคต
ของสํานักฯ 

จัดกิจกรรมเพ่ือเสรมิสรางความ
ผูกพันกับสํานักฯ 

 นอกจากนี้ยังมีระบบการสํารวจความตองการของบุคลากรในดานตาง ๆ ท้ังความตองการในการ
พัฒนาตนเองและการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร สงผลตอ
ความรูสึกการรวมเปนสวนหนึ่งขององคกรและเกิดความผูกพัน โดยกําหนดรอบเวลาในการสํารวจปละ 1 ครั้ง 

 5.2ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

 สํานักฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ดังนี้  
 1) สนับสนุนใหมีการทํางานท่ีใหผลการดําเนินการท่ีดีและเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร  
 2) การดําเนินงานของสํานักฯ มุงใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักท่ีไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย  
 3) ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ บุคลากรทุกคนจะไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจของตน เชน คณะทํางาน 5 ส, คณะกรรมการสราง
สุของคกร 

 4) สงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรผูรวมงานแบงเปน
ทีมตาง ๆ อันเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูงานอยางหลากหลาย อีกท้ังยังสงผลดี
ตอการพัฒนาองคกร พัฒนางาน และพัฒนาบุคลากรไปพรอมกัน 

 ระบบการจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปน 2 สวนคือ 
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง (TOR) ดําเนินการตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักฯ แตตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฯ หัวหนาฝาย และตัวแทนบุคลากรของแตฝาย โดย
กําหนดใหบุคลากรทุกคนเขียนคํารับรองการปฏิบัติงาน (TOR) เพ่ือระบุขอบเขตของงาน
และเปาหมายพรอมตัวชี้วัด ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 2) การประเมินสมรรถนะรายบุคคล  (Competency) ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฯ หัวหนาฝาย และตัวแทนบุคลากรของแตละ
ฝาย ดําเนินการประเมินตามรูปแบบท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด และผลการประเมินทุกคน



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลง ฯ หนา 84 

จะถูกรวบรวมโดยการเจาหนาท่ีท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน เพ่ือนํามา
กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงตอไป 

 สํานักฯ นําผลการประเมินมาพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การจัดสรรโบนัส การยก
ยองชมเชย แจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดเปนแผนพัฒนา
บุคลากรตอไป 
 นอกจากนี้ ไดมีระบบคัดเลือกบุคลากรดีเดนประจําสํานักฯ เปนการใหรางวัล ยกยองชมเชย และการ
สรางแรงจูงใจ โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณา 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 

 5.2ข(1)การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 

 สํานักฯ มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอยางเปนทางการ ประเมินความพึง
พอใจ โดยใชตัวชี้วัด ดังภาพ 5.2-1 และ 5.2-2 นอกจากนี้ มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรอยางไมเปนทางการ ไดแก การประเมินจากการมีสวนรวมของบุคลากรในกิจกรรมตาง ๆ เชน 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมสรางสุของคกร เชน จัดใหมีกีฬาสัมพันธ สัมมนานอกสถานท่ี การตรวจ
สุขภาพประจําป  เสวนาพารวย การใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย งานสังสรรคปใหม 
 สํานักฯ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของ
บุคลากรตอสํานักฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งท่ี 1)  เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ท้ังหมด 50 ชุด 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 49 ชุด คิดเปนรอยละ 98 โดยแบงบุคลากรออกเปน 4 กลุม คือ 
ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานเงินรายได และลูกจางประจํา  
 สรุป  ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความผูกพันขององคกร โดยรวม คาเฉลี่ย 4.04  
โดยแบงเปนกลุมบุคคลากร ดังนี้ 

 1) กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย   คาเฉลี่ย 4.06 
 2) กลุมขาราชการ     คาเฉลี่ย 3.96 
 3) กลุมพนักงานเงินรายได    คาเฉลี่ย 3.96 
 4) กลุมลูกจางประจํา    คาเฉลี่ย 4.18 

 สํานักฯ สํารวจความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสํานักฯ โดยใชตัวชี้วัด ความตองการท่ีจะดํารงความ
เปนบุคลากรของสํานักฯ เพ่ือประเมินและปรับปรุงความผูกพัน จากผลการสํารวจดังกลาว มีคะแนนเฉลี่ย 
4.04 โดยแยกออกเปนกลุมๆ ดังนี้ กลุมขาราชการ 3.80, กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย 3.89, กลุมพนักงานเงิน
รายได 3.96 และกลุมลูกจางประจํา 4.18 

 5.2ข(2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธทางธุรกิจ/กิจการ (Correlation with Business Results) 

 สํานักฯ โดยทีมบริหารไดนําผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในสวนท่ีมีระดับคะแนนนอยมา
พิจารณาทบทวนและหาแนวทางสงเสริม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธในกลุมบุคลากรท้ัง
ในและนอกสถานท่ี ทําใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพันซ่ึงกันและกัน มีการชวยเหลืองานกัน มีการทํางานท่ี
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เปนทีมงานท่ีดี ซ่ึงสงผลใหบุคลากรของสํานักฯ มีความสุขในการปฏิบัติงานรวมกันสงผลลัพธตอองคกรท่ีดีข้ึน
ตอไป 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา (Workforce and Leader Development) 

 5.2ค(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Development System) 

 สํานักฯ สงเสริมระบบการเรียนรูและการพัฒนาสําหรับบุคลากรและผูนําของสํานักฯ อยูตลอดเวลา
ตั้งแตแรกเขาปฏิบัติจนมีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน การแบงปนความรู การเขารับการฝกอบรม การศึกษาดู
งานเพ่ือนําความรู ทักษะ และประสบการณมาคิดคนนวัตกรรมใหมเพ่ือเพ่ิมความสามารถพิเศษใหกับองคกร
และการดําเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาความรูความสามารถ และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน และการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองตาม
วิชาชีพ หรือการเขาสูตําแหนงระดับหัวหนา สําหรับการเรียนรู มีท้ังระบบของการเรียนรูดวยตนเอง และ
หนวยงานไดสนับสนุนเทคโนโลยีในการสืบคนจากแหลงเรียนรู และการเรียนรูจากหนวยงานเปนผูจัดให หรือ
สนับสนุนงบประมาณใหเขารวมพัฒนากับหนวยงานภายนอก และสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพัฒนาดวย
วิธีการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
 สํานักฯ พิจารณาใหบุคลากรมีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
สวนระดับหัวหนาฝาย ก็จะเนนพัฒนาหลักสูตรสําหรับผูบริหาร เพ่ือจัดการความทาทายเชิงกลยุทธ การ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1 ป และแผนระยะยาว 5 ป ดังนี้ 
 

 รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
อบรมจิตบริการและการทํางานเปนทีม (ครั้ง) 1 1 1 1 1 

การคิดวิเคราะห (ครั้ง) 1 1 1 0 1 

การผลิตเอกสารอยางมืออาชีพ (ครั้ง) 0 1 0 0 0 

อบรม TQA (ครั้ง) 1 1 1 1 1 

โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรกัษาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับการปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

1 1 1 1 1 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (คน) 10 0 10 10 10 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการปชส. (คน) 5 0 0 5 0 

ใหความรูการใชเครื่องโทรศัพทมือถือสมาทโฟน (ครั้ง) 2 2 2 2 2 

ถายทอดความรูเพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ (ครั้ง) 0 1 1 1 1 

พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการทํางานแทนกัน 0 1 1 1 1 

การสอนงาน (โครงการ) 0 5 3 3 3 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (เรื่อง) 0 5 3 3 3 

การศึกษาดูงาน ภายในประเทศ/ตางประเทศ 1 1 1 1 1 
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 สํานักฯ สนับสนุนการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกรและการสรางนวัตกรรม จากผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ในหัวขอเสนอแนะและโอกาสในการปรับปรุง นํามาวิเคราะหปญหาและหา
ขอสรุป หาผูรับผิดชอบจัดทําเปนโครงการ ซ่ึงในบางโครงการก็จะไดผลล้ําคาออกมาเชิงนวัตกรรม เชน 
โปรแกรมจองประชุม และจองหอง study room  
 สํานักฯ สงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
พอเพียง เผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมสรางสรรค และคานิยมของ
องคกรการปฏิบัติตอลูกคา คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และมุงเนนใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑและ
บริการท่ีดี มีคุณภาพ ดวยราคาท่ีเปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอลูกคา 
 สํานักฯ นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา โดยปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว เนนการทํางานเปนทีม 
มีการประชุมรวมกันในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
มีการปรับปรุงการสื่อสารใหท่ัวถึงและฉับไว โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบทําหนาท่ีออกแบบและวางระบบ 
เพ่ือแกปญหาใหไดประโยชนสูงสุดรวมท้ังยังมีการปรับปรุงการใชขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันรวดเร็วและ
ทันเวลาอยูเสมอ 
 สํานักฯ มีโครงการระบบพ่ีเลี้ยงจากบุคลากรท่ีมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ และบุคลากรท่ีกําลัง
จะเกษียณอายุราชการ คอยกํากับดูแลโครงการหรือคูมือท่ีบุคลากรในสํานักฯ จัดทําข้ึน ซ่ึงจะมีการประชุม ทุก 
2 เดือน บุคลากรท่ีเขารวมก็จะคัดเลือกจากบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติอยูในแผนการเพ่ิมระดับตําแหนงใหสูงข้ึน 

 5.2ค(2) ประสิทธิภาพของการเรียนรูและการพัฒนา (Effectiveness and development) 

 สํานักฯ ออกแบบและดําเนินการระบบการเรียนรูและการพัฒนา ดังนี้ 
 

ระบบการเรียนรูและการพัฒนา แนวทางการเรียนรูและการพัฒนา 
1) ระบบการเรียนรูขององคกรและ
การพัฒนาองคกร 
 
 

• การประเมินสมรรถนะบุคลากร ตามขอตกลงภาระงาน 

• การประเมินการปฏิบัติงานตาม KPIs  

• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ

• การทบทวนมาตรฐานภาระงาน 

• การทบทวนกระบวนการทํางานดวยระบบลดข้ันตอนกระบวนการทํางานดวย
ระบบ Lean 

• การจัดหาอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน
การปฏิบัติงาน 

2) ระบบการเรียนรูของบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร 

• การประเมินสมรรถนะบุคลากร ตามขอตกลงภาระงาน 

• การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรตามความตองการขององคกร 

• การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรโดยการหาปจจัย
สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  

• จัดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองตามภารกิจขององคกร 

• จัดโครงการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือนําความรูท่ีไดมา
พัฒนาการดําเนินงานและการบรหิารองคกร 

3) ระบบการเรียนรูของผูนําและการ • การประเมินสมรรถนะดานการบริหารของผูบริหารและผูนําในอนาคต 
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ระบบการเรียนรูและการพัฒนา แนวทางการเรียนรูและการพัฒนา 
พัฒนาผูนําองคกรในปจจุบันและ
อนาคต 

• การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอทีมบริหาร 

• จัดสงผูนําเขารับการอบรมเพ่ือนํามาพัฒนาองคกร 

 5.2ค(3) ความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career Progression) 

 สํานักฯ สนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรอยางยั่งยืน ดวยการเนนการมีสมรรถนะของ
บุคลากรท่ีสูงข้ึน โดยการแสดงออกมาอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ผลงาน
ตีพิมพทางวารสาร ในสวนของการวางแผนสืบทอดตําแหนงของผูนําจะพิจารณาจากความรูความสามารถและ
ประสบการณการทํางานและสงเสริมใหมีอบรมและเรียนรูงานสมํ่าเสมอ  
 สํานักฯ มีการดูแลความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงวิธีการเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย  ในสวนของสํานักฯ สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง เชน โครงการพ่ีเลี้ยง 
โครงการจัดการความรู กองทุนวิจัยสถาบัน 
 สํานักฯ มีแผนการจัดทําตารางทะเบียนประวัติบุคลากร โดยพิจารณาทุกป กระตุนและสงสัญญาณ
แจงไปยังเจาตัวเพ่ือรับทราบ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําผลงาน สํานักฯ สนับสนุนใหมีการทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหนงแตไมเปนระบบท่ีชัดเจน  
  สํานักฯ มีแผนพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้ 
   1) สนับสนุนและการศึกษาตอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู ความสามารถ สรางเสริมประสบการณ  
   2) สงเสริมการทําผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ชํานาญงาน/ชํานาญ

งานพิเศษ  
   3) ใหโอกาสการฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ  
   4) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมความรู ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักฯ 
   สํานักฯ มีการวางแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารและผูนําดังนี้  
 

ประเภทตําแหนง แผนการเตรียมบุคลากร วิธีการ 
ผูบริหาร - จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับการข้ึนสูตําแหนง

บริหารเขารับการฝกอบรม ไดแก ตําแหนงหัวหนาฝาย 
- กําหนดเปาหมายใหบุคลากรเขารับการฝก อบรม ใหความรู และ

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอภารกิจของสํานักฯ อยางตอเน่ือง เชน 
ใหโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การฝกอบรม 
การศึกษาดูงานในสายงานท่ีเ ก่ียวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

กําหนดหลัก
สมรรถนะตาม
บทบาท หนาท่ีและ
ภารกิจของสํานักฯ 

- ตําแหนงชํานาญการ 
- ตําแหนงชํานาญการ
พิเศษ 

- ตําแหนงเช่ียวชาญ 

ปฏิบัติเชนเดียวกับขางตน กําหนดหลัก
สมรรถนะตาม
บทบาท หนาท่ีและ
ภารกิจของสํานักฯ 
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8หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ 
(Operations Focus) 

6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes) 

ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process Design) 

 1416.1ก(1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 

 กระบวนการทํางานโดยรวมของสํานักฯ ไดรับการออกแบบตามพันธกิจ คานิยมและสมรรถนะหลัก
ขององคกร ท่ีคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธ โดยเฉพาะ
การสรางผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางยั่งยืน  มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงกระบวนการการทํางานอยางตอเนื่องตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ ในท่ีประชุมทีม
บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักฯ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาระบบงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ ความเปลี่ยนแปลงภายนอก  และสมรรถนะหลักขององคกร มุงพัฒนาไปสูแนวปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศไดในอนาคต  

ภาพท่ี 6.1-1 แผนผังระบบงานสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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 การออกแบบกระบวนการงานประจํา สํานักฯ ใช SIPOC Diagram วิเคราะหการปฏิบัติงานประจํา
และสรางนวัตกรรม ซ่ึงใชขอมูลขององคกรท่ีไดจากการปฏิบัติงานประจําและขอมูลจากลูกคา เชน ขอมูลสถิติ
การใหบริการจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ขอรองเรียนลูกคา สื่อสังคมออนไลน (Facebook, Twitter) 
ตูความคิดเห็น E-mail บริการตอบคําถาม ขอมูลจากผูสงมอบและคูความรวมมือ เปนตน 
 
 ภาพ 6.1-2  การออกแบบกระบวนการทํางาน 

 
 

 กระบวนการทํางานของสํานักฯ ประกอบดวยกระบวนการ ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดการสารสนเทศ 
  1.1 การจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล ท้ังฉบับพิมพและดิจิทัล (Digital) ท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตร หนังสือบริจาคท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
  1.2 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการตามมาตรฐานระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
  1.3 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีชํารุด ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
 2. กระบวนการบริการสารสนเทศ 
  2.1 การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.2 บริการสารสนเทศออนไลน ท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ใชบริการไดจากทุกท่ีทุกเวลา 
  2.3 บริการเชิงรุกท่ีสนับสนุนการใชสารสนเทศ 
  2.4 การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความประทับใจเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ 
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 3. กระบวนการสนับสนุนบริหาร 
  3.1 งานนโยบายและแผน การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง 
  3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและฝกอบรม 
  3.3 การเจาหนาท่ี เชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินสมรรถนะ 
  3.4 การจัดสวัสดิการบุคลากร  
  3.5 การสนับสนุนระบบงาน ไดแก 
   3.5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังฮารดแวรและซอฟแวร 
   3.5.2 งานธุรการหรือสารบัญ 
   3.5.3 การเงินและบัญชี 
   3.5.4 พัสดุและจัดซ้ือ 
   3.5.5 งานอาคารสถานท่ี เปนตน 
 4. การบริการวิชาการแกสังคม (ในชุมชนจังหวัดสงขลา) 
  4.1 การจัดสภาพแวดลอมหองสมุด  
  4.2 การอบรมความรูดานบรรณารักษศาสตร 
  4.3 บริการสงเสริมการอาน 
 หมายเหตุ กระบวนการทํางานของสํานักฯ ท่ีกลาวมาท้ังหมด มีรายละเอียดดังแสดงไวในตารางท่ี 
6.1-1 คือ กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดในกระบวนการตัวชี้วัดตามกลยุทธและ
นวัตกรรม 

 1426.1ก(2) ขอกําหนดของกระบวนการทํางาน (Product and Process Requirement) 

 การทําขอกําหนดของกระบวนการทํางาน ข้ึนอยูกับขอกําหนดท่ีสําคัญของบริการหรือผลิตภัณฑท่ี
สรางคุณคาแกผูรับบริการ สํานักฯ พิจารณาขอกําหนดของกระบวนการทํางานจากพันธกิจ ความตองการของ
ผูรับบริการ ขอรองเรียน ผลการสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอผูรับบริการ ตารางท่ี 6.1-1 ขอกําหนด
กระบวนการทํางานประจํา 
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 ตาราง 6.1-1 ขอกําหนดกระบวนการทํางานประจํา 
กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 

กระบวนการ 
ตัวชี้วัด 

ตามกลยุทธ 
ตัวอยาง 

นวัตกรรม 

1.การจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

     

 1.1 การจดัหา  - มีข้ันตอนการจัดหาท่ีถูก 
ตองครบถวน 
- มีการสื่อสารระหวางผูใช 
บริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี 
คูความรวมมือ ผูสงมอบ 

- มีการดําเนินการถูกตองทุกข้ันตอน 
- มีความเขาใจท่ีตรงกัน ระหวางหอสมุดฯ 
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตางประเทศได
ไมเกิน 4 เดือน ทรัพยากรสารสนเทศใน
ประเทศไดไมเกิน 1 เดือน 
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสั่งซื้อพรอม
ใหบริการภายใน 1 สัปดาหหลังจากไดรับ
จากฝายจดัซื้อ 

- ทรัพยากรท่ีจัดหามีความ
ถูกตอง ≥90% 
- ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ ≥90% 

- โปรแกรมจัดหาวารสาร 
- โปรแกรมสั่งซื้อหนังสือ
ออนไลนผานโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ ALIST  

 1.2 การวิเคราะห
หมวดหมูและทํา
รายการ  

- วิเคราะหและทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล  

- มีการปฏิบัติงานถูกตองตรงตาม
มาตรฐานสากล 
- วิเคราะหทรัพยากรได ≥14 ช่ือเรื่อง/วัน 

- ขอมูลมีความถูกตอง 90%  

 1.3 การบํารุงรักษา  - ทรัพยากรสารสนเทศอยูใน
สภาพพรอมใหบริการ 

- ทรัพยากรสารสนเทศมีความสมบูรณพรอม
ใหบริการ 
-สํารวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศทุก
วัน 
- บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหแลว
เสร็จภายใน 3 วันทําการ 

- ทรัพยากรสารสนเทศมี
ความสมบูรณ พรอมให 
บริการ ≥90% 

 

2. การบริการสาร 
สนเทศ 

2.1 บริการยืมคืน - ไดรับทรัพยากรสารสนเทศ
ถูกตอง รวดเร็ว 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนระบบ

- รวดเร็ว 
- ครบถวนและถูกตอง 
- ตรงตามระเบียบ 

- ใหบริการถูกตอง≥80% 
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80% 

- บริการหนังสือดวนหนาเว็บ 
- บริการสารบัญวารสาร
ทันใจ 
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

การยืมคืน 
- เปนไปตามกฎ/สิทธ์ิการยมื
คืน 

- ใชเวลาใหบริการ 1นาที/รายการ - Book delivery 

 2.2 บริการตอบ
คําถามและชวยการ
คนควา  

- ผูรับบริการไดรับขอมลูตรง
ความตองการ ถูกตอง 
รวดเร็ว  
- ผูรับบริการไดรับขอมลูจาก
แหลงท่ีนาเช่ือถือ 

- ถูกตอง 
- รวดเร็ว 
- นาเช่ือถือ 
- เวลาในการใหบริการ 24 ช.ม.(ข้ึนกับ
ชองทาง) 

- ใหบริการถูกตอง ≥98%  
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80%  

- การใช 2 จอในการ
ใหบริการ  
- Ask Librarian, Chat 
- กระดานถามตอบ  
- บริการตอบคําถามบน 
Facebook 

 2.3 บริการให
การศึกษาแกผูใช  

- ผูรับบริการมีความรูและ
ทักษะในการสืบคน
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  

- ความรูท่ีไดรับมีถูกตอง สามารถนําไปใช
ประโยชนได 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80%  

- คูมือการสืบคนสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน  
- อบรมเชิงปฏิบัติการการคน
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย 

 2.4 บริการ  
IT-Zone  

- ผูรับบริการไดรับความ
สะดวกใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
อ่ืนๆ ไดดวยตนเอง ตามเวลา
ท่ีกําหนดไว  

- สะดวกในการใชงาน  
- พรอมใชงานของคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
≥80% 

- ระบบควบคุมการพิมพ 
(Happy Print)  
-ระบบควบคุมการใชบริการ 
- โปรแกรมติดตามและเฝา
ระวังเครื่องแมขายและ
เน็ตเวิรค 

 2.5 บริการ  
e-Services  

- ผูรับบริการไดรับความ
สะดวกในการใชบริการ  
- ผูรับบริการไดรับ
สารสนเทศตรงตามความ
ตองการ ถูกตอง ทันเวลา 
เช่ือถือได  

- สะดวกในการใชงาน 
- ถูกตอง  
- รวดเร็ว  
- เช่ือถือได 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80% 

- บริการ e-form เชน ระบบ
นําสงบทความวารสาร
อิเล็กทรอนิกส การขอ ISBN 
/ISSN 
- โปรแกรมการแจง
สถานภาพการเขาถึง 
วารสาร ฐานขอมูล
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

อิเล็กทรอนิกส (check link) 

 2.6 บริการเชิงรุก - กิจกรรมหรือบริการท่ีเหนือ
ความคาดหวังของ
ผูรับบริการ 

- บริการท่ีสอดคลองกับความตองการ - ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80% 

 

 2.7 การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  

- ประเมินครอบคลมุงาน
บริการทุกดาน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
- ประเมินความไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  

- ประเมินผูรับบริการทุกประเภท 
- ถูกตอง 
- เช่ือถือได 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
≥80% 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน  

 2.8 การบริการ  
โสตทัศนูปกรณ  

- โสตทัศนูปกรณอยูในสภาพ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

- มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ 1ครั้ง/วัน 
- มีความสมบูรณ พรอมใหบริการ 

- จํานวนครั้งของการตรวจ 
สอบสภาพของโสตทัศนู 
ปกรณ ≥1 
- โสตทัศนูปกรณอยูในสภาพ
สมบูรณ พรอมใหบริการ 
≥98% 

 

 2.9 ดานการ
ประชาสมัพันธ  

- มีการประชาสัมพันธ อยาง
ท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องคกร 
- มีการประชาสัมพันธขาวสาร
ถูกตองและทันเหตุการณ  

- มีชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 
- ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารทุกเรื่อง
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

- ขอมูลมีความถูกตอง 
≥99%  
-ขอมูลมีความทันเหตุการณ 
- มีชองทางการ
ประชาสมัพันธ อยางนอย 5 
ชองทาง  

- ปายประชาสมัพันธ
อิเล็กทรอนิกส  
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

3. สนับสนุนการ
บริหารบุคคล 

     

 3.1 งานแผน มีแผนท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว  

- ขอมูลถูกตองครบถวน สอดคลองกับภารกิจ  - แผน 1 ป  
- แผน 4 ป  

 

 3.2 การบริหาร
บุคคล 

    

   3.2.1 การวางแผน
อัตรา กําลัง 

- สอดคลองกับความตองการ
กําลังคน  
- สอดคลองกับมาตรการ
กําหนดอัตรากําลังภาครัฐ  

- ขอมูลถูกตองครบถวน สอดคลองกับภารกิจ  - มีแผนอัตรากําลัง  

   3.2.2 การกําหนด
ตําแหนง 

- การกําหนดประเภท
ตําแหนงและสายงานตอง
สอดคลองกับลักษณะงานท่ี
กําหนด รวมท้ังมาตรฐาน
การกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. 
กําหนด  
- การกําหนดจํานวน
ตําแหนงตองสอดคลองกับ
ปริมาณงานและมาตรฐาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
- เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีกําหนด  

- ขอมูลถูกตองครบถวน สอดคลองกับภารกิจ
และตรงตามความตองการ  

- ตําแหนงตรงตามภาระงาน 
≥90% 
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

 3.3 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- ตรงกับความตองการและ
ความจําเปนในการฝกอบรม
สอดคลองกับปญหาทิศทาง 
และสมรรถนะของบุคลากร  
- สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินการวาบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ (ผลผลติและ
ผลลัพธ)ตามวัตถุประสงค
ของโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ  

- หลักสูตรสอดคลองกับภารกิจ  
- สัมฤทธ์ิผล  

- ความพึงพอใจ ≥85% 
- ผลสมัฤทธ์ิในการอบรม 
≥80% 

 

 3.4 การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
ประเมินสมรรถนะ
และการวางแผน
พัฒนารายบุคคล  

- การประเมินสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคลตอง
สอดคลองกับความสามารถ
เชิงสมรรถนะท่ีองคกร
คาดหวังตามประเภท
ตําแหนงและระดบัตําแหนง 
- ดําเนินการ ถูกตอง 
ครบถวนตามระเบียบท่ี
กําหนด  
- มีความโปรงใส เปนธรรม 
สามารถจําแนกความ
แตกตางของบุคลากรไดตาม
ผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ  

- ประเด็นการประเมินครอบคลมุสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน  
- เกณฑการประเมินท่ีชัดเจน  

- ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ≥80% 
-ประเมินปละ 2 ครั้ง  
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

 3.5 การจัดสวัสดิการ  - ตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก  
- เปนไปตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจดั
สวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2547  
- เสริมสรางความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติการ  

สอดคลองตามความตองการของบุคลากร 
และเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด  

- มีสวัสดิการแกบุคลากร 
อยางนอย 3 รายการ  
- บุคลากรมีความพึงพอใจ 
≥80% 
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ข. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 

 1436.1ข(1) การนําระบบงานไปปฏิบัติ (Process Implementation) 

 สํานักฯ มีกระบวนการทํางานท่ีทําใหม่ันใจวาเปนไปตามขอกําหนด คือ มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ ใชวิธีการมอบหมายงานตามตําแหนง และ หนาท่ีตาม Job Description  ของบุคลากร
แตละคน และกําหนดใหหัวหนาฝายแตละฝายเปนผูกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลงานแตละงาน 
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานทุกงาน เพ่ือสอนงาน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู และชี้แจงข้ันตอนการ
ทํางานใหผูเก่ียวของทราบ  
 การสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน โดยใชกลไกการมีสวนรวมของบุคลากร เชน การทํางาน
เปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุม CoPs ตาง ๆ เชน Morning Talk ของงานบริการยืม-คืน ท่ีทํา
ทุกเชาวันศุกร เวลา 9.30-10.30 น. ไดขอสรุปเปนแนวปฏิบัติงานและคูมือ  
 คุณภาพของงานกําหนดตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการจัดหมูและ
ทํารายการฐานขอมูลของหองสมุดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระเบียบราชการและ พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ เชน ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน   การทํารายการบรรณานุกรมเพ่ือการคนหาทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด บริการสารสนเทศท่ีไมละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ การจัดสวัสดิการบุคลากร การดูแล
สิ่งแวดลอมอาคาร  
 การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานของขอกําหนดท่ีสําคัญ ใชวงจรคุณภาพ PDCA 
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  โดย
หัวหนาฝายมีหนาท่ีติดตามตามรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
ความกาวหนาและปญหา รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมท่ีเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ขอกําหนด ของแตละ
กระบวนการ ซ่ึงกลาวไวใน ตารางท่ี 6.1-1 ตอท่ีประชุมทีมบริหารทุกเดือน นอกจากนี้ทบทวน
ขอกําหนดท่ีสําคัญในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกเดือน 

 1446.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน (Support and Processes) 

 กระบวนการสนับสนุนการบริหาร มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ใชวิธีการมอบหมายงานตาม
ตําแหนงงาน และกําหนดใหหัวหนาฝายเปนผูกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลงานแตละงาน มีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานทุกงาน มีการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูชี้แจงข้ันตอนการทํางานใหผูเก่ียวของ
ทราบ และมีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานใหกับบุคลากรท่ีรับมาใหม เชน พนักงานจัดชั้นหนังสือ พนักงาน
บริหารงานท่ัวไป กระบวนการสนับสนุนบริหาร มีดังนี้ 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณเครื่องมือปฏิบัติงานพอเพียง เชน มีระบบหองสมุด
อัตโนมัติท่ีไดมาตรฐาน มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 
  - กระบวนการงบประมาณและการเงิน มีระบบการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
จัดเตรียมและบริหารงบประมาณหองสมุดตามความจําเปนและเหมาะสม มีการรายงานรายรับและ
รายจาย โดยจะนําเสนอในท่ีประชุมทีมบริหาร 1 ครั้ง/เดือน เพ่ือบริหารจัดการรายรับและรายจายให
เหมาะสม และรายงานในท่ีประชุมบุคลากรสํานักฯ 1 ครั้ง/เดือน และเผยแพรในอินทราเน็ต 
  - กระบวนบริหารการพัสดุ และครุภัณฑ มีการออกแบบ มีแนวปฏิบัติการคัดเลือกผูสง
มอบวัสดุครุภัณฑ หรือผลิตภัณฑ  โดยประเมินการใหบริการของผูสงมอบอยางไมเปนทางการ เชน 
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ความพรอมในการใหบริการ มีสินคาครอบคลุมท่ีตองการ ราคายุติธรรม มีสวนลด และสงมอบตรง
เวลา การทบทวนวัสดุคงคลังและพัสดุครุภัณฑ โดยฝายสนับสนุนงานบริหาร เพ่ือชวยในการควบคุม
ตนทุนโดยรวมของหนวยงาน 1 ครั้ง/ป 
  - งานอาคารสถานท่ี คํานึงถึงชีวอนามัยและความตองการในอนาคต เชน พ้ืนเพดาน และ
ผนังอาคารใชวัสดุเก็บเสียง ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสวาง มี
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ท่ีพรอมใชงาน 
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 ตาราง 6.1-2  กระบวนการสนับสนุนระบบงาน  
กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวช้ีวัดใน 

กระบวนการ 
ตัวช้ีวัด 

ตามกลยุทธ 
ตัวอยาง 

นวัตกรรม 

กระบวนการ
สนับสนุนระบบงาน 

     

 1.1 ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิALIST 

- ระบบมีความนาเช่ือ 
ถูกตอง  
- ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
คูมือท่ีกําหนดไว 
-  ครอบคลุมการใชงาน 
- พัฒนา ปรับปรุงแกไขอยาง
ตอเน่ือง 

- ถูกตอง  
- รวดเร็ว  
- เช่ือถือได  

- ความถูกตองในการทํางาน
ของระบบ ≥98% 

การพัฒนาระบบการยืม-คืน 
ดวย RFID 

 1.2 ระบบ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบมีความถูกตอง  
- ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
คูมือท่ีกําหนดไว  
- เขาถึงงาย ใชงานงาย  

- ถูกตอง  
- รวดเร็ว  
- เช่ือถือได 

- ความถูกตองในการทํางาน
ของระบบ ≥98% 

 

 1.3 ดานการเงินและ
บัญชี  

บริหารจดัการเงิน
งบประมาณของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

ใชจายงบประมาณไดตามแผนท่ีกําหนด  - มีความถูกตอง100%  
- ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว 
≥95%  

-ฐานขอมูลคาตอบแทน 
-ระบบควบคุมรายรับ
รายจาย 

 1.4 ดานพัสด ุ บริหารจดัการพัสดุของ
หนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

-จัดหาพัสดไุดสอดคลองตามแผนท่ี
กําหนด  
 

- มีความถูกตอง100%  
- ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว 
≥95% 

 

 1.5 ดานอาคารและ
สถานท่ี  

- อาคาร สถานท่ี และ
อุปกรณ สาธารณูปโภค มี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  

- มกีารตรวจสอบพ้ืนท่ีและอุปกรณการ
ใชงานของหนวยงาน 
- ไมมีเหตุความไมปลอดภยั  

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีและ
อุปกรณการใชงาน อยาง
นอย 1 ครั้ง/สัปดาห 

- ระบบสแกนบัตร
ผูรับบริการ  
- ระบบกลองวงจรปด  
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กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวช้ีวัดใน 
กระบวนการ 

ตัวช้ีวัด 
ตามกลยุทธ 

ตัวอยาง 
นวัตกรรม 

- มีความปลอดภัยในการใช
งาน  
 

-มีแผนความปลอดภยัในอาคารและ
สถานท่ี 

- จํานวนครั้งความไม
ปลอดภัย = 0 

-ระบบประตูอัตโนมัตสิําหรับ
บุคลากร 

 1.6 ดานธุรการ/  
สารบรรณ  

- ปฏิบัติตามมาตรฐาน และ
ระเบียบงานสารบรรณ  

- ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบงาน
สารบรรณ  
-สามารถตรวจสอบและคนคืนเอกสารได 
-มีการดําเนินการไดภายใน 24 ชม. 

- มีความถูกตอง ≥99% ระบบเอกสารอิเล็กทอรนิกส 
(e-doc) 

 ตาราง 6.1-3  กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม 
กระบวนการหลัก กระบวนการยอย ขอกําหนด ตัวชี้วัดใน 

กระบวนการ 
ตัวชี้วัด 

ตามกลยุทธ 
ตัวอยาง 

นวัตกรรม 

2. การบริการ
วิชาการแกสังคม 

     

 2.1 บริการวิชาการสู
ชุมชน 

- มีบริการวิชาการความรูดาน
บรรณารักษศาสตรใหกับ
หองสมุดโรงเรียน ในเขต
การศึกษา 2 จ.สงขลา 
- พัฒนาหองสมุดโรงเรียนตาม
มาตรฐาน 3D คือ หนังสือดี 
บรรณารักษดี และบรรยากาศด ี

- มีการอบรมความรูดานหองสมดุ/
บรรณารักษศาสตร 
- มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเรื่องหองสมุด 
- มีเครือขายความรวมมือหองสมดุ 

- จํานวนครั้งการอบรม
ความรูดานหองสมุด/
บรรณารักษศาสตรอยางนอย 
1 ครั้ง/ป 
- จํานวนครั้งเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องหองสมดุอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป 
- จํานวน 
สมาชิกเครือขายความ
รวมมือหองสมดุเพ่ิมข้ึน 

- เครือขายความรวมมือ 
ULibM สข.2 
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 1456.1ข(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Improvement) 

 สํานักฯ มีกระบวนการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลายกระบวนการ โดยใช SIPOC Diagram 
วงจรคุณภาพ PDCA ภาพท่ี 6.1-1และภาพท่ี 6.1-2 มีแผนการดําเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
(ตารางท่ี 4.1-1) และนําผลการประเมินสํานักฯ มาปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีบุคลากรรับผิดชอบ โดยทีม
บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จะทําหนาท่ีทบทวนกระบวนการทํางาน ตามกรอบเวลาใน
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใหการทํางานบรรลุผลท่ีดีข้ึน เปนไปตามทิศทางของแผนกลยุทธ  
 สํานักฯ มีการควบคุมการทํางานตามกระบวนการท่ีออกแบบไว มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
พรอมใหบริการ มีแผนการเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 
Preparedness) ท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับดูแล ไดแก 
 - แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดตัวบุคคลรับมอบอํานาจสั่งการแกปญหาดาน
ความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉินท่ีรุนแรงทันทีทันใด เชน กรณีอัคคีภัย ระบบสารสนเทศหองสมุดลม ระบบ
ไฟฟาขัดของ  
 - ตั้งกองทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานของบุคลากร 
 - ตั้งคลินิกนักวิจัย เพ่ือใหคําปรึกษาและแกปญหาการทําวิจัยของผูรับบริการและบุคลากร 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 

ก. การควบคุมตนทุน (Cost Control) 

 การควบคุมตนทุน เพ่ือการแขงขันดานการตลาดบริการหองสมุด และการบริหารงบประมาณ
กระบวนการท่ีมีคาใชจายสูง ไดแก 

 การศึกษาคาใชจายตอหนวยของการใชวารสาร/ฐานขอมูล โดยวิธีคํานวณหาคาเฉลี่ยคาใชจายในการ
คนและหรือดาวนโหลดวารสาร/ฐานขอมูลตอครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบผลกับการดําเนินการยอนหลัง 3 ป และใช
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจบอกรับวารสาร/ฐานขอมูลในปถัดไป (ตารางท่ี 7.5-1)  พบวาคาใชจายตอหนวย
ของการคนและการดาวนโหลดวารสาร/ฐานขอมูลตอครั้งลดลง ในป 2557 คิดเปนจํานวน 83.43 บาท/ครั้ง/
บทความ  
 การพัฒนาซอฟตแวรข้ึนใชเองภายในหนวยงาน โปรแกรมเหลานี้สามารถนํามาใชในการควบคุมความ
ผิดพลาดในการดําเนินงาน ลดตนทุน และควบคุมตนทุนในการดําเนินงานไดเปนอยางดี เชน  

- โปรแกรมควบคุมงบประมาณรายรับรายจายสํานัก 
- ระบบประตูทางเขาอัตโนมัติ Smart Gate และเครื่องขายคูปอง 

- ระบบงานพิมพและเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพอัตโนมัติ 

- ระบบการจายคาปรับหองสมุด 
 การนําระบบ Lean มาเปนเครื่องมือชวยในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
ลดข้ันตอนซํ้าซอนลดรอบเวลา ลดความสูญเสียของวัสดุสํานักงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน 
เชน การทํารายการบรรณานุกรมหองสมุด เพ่ือการคนหาทรัพยากรของหองสมุดระบบ ALIST 
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 การบริการระหวางหองสมุด (Inter library loan = ILL) เปนบริการท่ีหองสมุดติดตอยืม/ถายสําเนา
เอกสารท่ีไมมีตัวเลมในหองสมุด จากหองสมุดอ่ืน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงการขอใชบริการ
สืบคนและขอสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประโยชนของหองสมุดผูขอหรือสมาชิกของ
หองสมุด และลดคาใชจายในการซ้ือทรัพยากรท่ีมีผูรับบริการนอย 
 มาตรการประหยัดไฟฟา  รณรงคประหยัดไฟฟาปดเครื่องปรับอากาศหองทํางานกอนเลิกงาน      1 
ชั่วโมง และข้ึนลงบันไดชั้นเดียวแทนการใชลิฟต 

ข. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management) 

 สํานักฯ ใชการจัดการหวงโซอุปทานกับกระบวนการยอย  ท่ีมีการใชงบประมาณหรือคาใชจายสูง 
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ บริการในเวลารวดเร็ว มีคุณภาพการเพ่ือสรางคุณคาใหกับผูรับบริการ สํานักฯ เลือกผู
สงมอบโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับ ในดานความสะดวกการลดเวลาในการสั่งซ้ือและการสงสินคา การลด
ตนทุนหรือคาใชจาย  การจัดการกับสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ การคาดการณความตองการของผูรับบริการ
ท่ีแมนยํา และการปรับปรุงกระบวนการหลังการขาย รายละเอียดการจัดการหวงโซอุปทาน มีดังนี้ 

 1. การจัดหาหนังสือ จะใหความสําคัญกับหนังสือ ตํารา ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร และสนับสนุน
การเรียนการสอน รายชื่อหนังสือท่ีสั่งซ้ือไดมาจากการเสนอของคณะ/ภาควิชา ความตองการนักศึกษา 
ผูรับบริการท่ัวไป บุคลากรและบรรณารักษท่ีรับผิดชอบ การคัดเลือกผูสงมอบหรือผูจําหนาย จะใชข้ันตอนการ
เปรียบเทียบราคา ซ่ึงจะพิจารณาจากผูจําหนายท่ีใหราคาต่ํา มีหนังสือครบถวน ชื่อถูกตองตรงกัน และสงของ
รวดเร็วใหทันตอการใชงานของผูรับบริการ  
  ในกรณีท่ีผูแทนจําหนายมีผลการดําเนินการท่ีไมดี เชน สงหนังสือผิด สงหนังสือซํ้า ไมครบตาม
จํานวน ไมใสใจกับการสงพัสดุภัณฑและการถนอมหนังสือ หรือขอทราบขอมูล/เหตุผลท่ีไมไดรับการคัดเลือก 
ซ่ึงสงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูจําหนายรายอ่ืน สํานักฯ จะไมสั่งซ้ือกับผูแทนจําหนายดังกลาวในครั้ง
ตอไป  

 2. การจัดหาวารสาร เริ่มจากการวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหผูรับบริการพึงพอใจในการใชวารสาร/
ฐานขอมูล พบวามีปจจัยท่ีเก่ียวของ 2 ประเด็น คือ 1) การจัดหาวารสาร/ฐานขอมูลท่ีตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการ 2) การใหบริการวารสาร/ฐานขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว ไดรับวารสารครบถวน และสามารถใช
งานไดตลอดเวลา ดังนั้นในการจัดหาจะพิจารณาจากผลการสํารวจความตองการใช ผลการยืนยันใหบอกรับตอ 
และผลการเสนอรายชื่อวารสาร/ฐานขอมูลใหมจากผูรับบริการ คณะ/ภาควิชา และปจจัยอ่ืนท่ีใชเปนเกณฑ
หนึ่งในการคัดเลือกผูจําหนายวารสาร/ฐานขอมูล ควบคูกันไปคือเกณฑราคาต่ําสุด โดยบรรณารักษ จะแจง
หลักเกณฑเหลานี้ใหผูจําหนายทราบลวงหนา 
  ในกรณีท่ีมีปญหาการใชงาน เชน ไดรับวารสารลาชา หรือวารสาร/ฐานขอมูลออนไลนเขาใชงาน
ไมได สํานักฯจะติดตามทวงถามจากผูจําหนายอยางใกลชิด อยางไรก็ดีหากผูจําหนายไมปรับปรุงการใหบริการ 
สํานักฯ จะไมซ้ือวารสารจากผูจําหนายรายนั้นในปถัดไป (ผลลัพธ 7.1, 7.5) 

 3. การจัดหาพัสดุ จะสํารวจวัสดุคงคลังทุกเดือนรายงานตอผูบริหาร ทําบัญชีการรับและเบิก-จาย
พัสดุของบุคลากรในสํานักฯ รับแบบฟอรมคําขอการจัดหาวัสดุจากงานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
วางแผน ควบคุมการจัดหาพัสดุหรืองบประมาณการจัดซ้ือครั้งตอไป  
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  การคัดเลือกตัวแทนจําหนายจะพิจารณาจากรานคาท่ีมีสินคาถูกตองสเปค (Specification) ราคา
ถูก มีบริการหลังขาย เชน บริการแลกเปลี่ยน คืนของชํารุดหรือผิดขอกําหนด สามารถสงสินคาตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และจะพิจารณาผูจําหนายท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนพิเศษ เพ่ือใหไดรับสินคารวดเร็วข้ึน 
  ในกรณีท่ีผูแทนจําหนายมีผลการดําเนินการท่ีไมดี เชน สงสินคาไมตรงเวลา จะรับฟงเหตุผลกอน 
ถาไมสมเหตุสมผลก็งดการสั่งซ้ือ 

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness) 

 1466.2ค(2)  การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

 สํานักไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินดังนี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานดาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือดําเนินการกํากับดูแลในเรื่องความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไดรับการแตงตั้งจากสํานักฯ เปนผูรับผิดชอบและรับมอบอํานาจการตัดสินใจ
กรณีเกิดมีเหตุฉุกเฉิน การกําหนดใหมีการควบคุมภายใน 3 เรื่องหลักดังนี้  
  1) ดานระบบการสํารองขอมูล 
  2) ดานระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
  3) ดานอาชีวอนามัย โดยวิเคราะหจากการควบคุมท่ีมีอยู การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงท่ี
ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม กําหนดความสําเสร็จ/ ผูรับผิดชอบ การติดตามและสรุปผลการควบคุมความ
เสี่ยง 
 หมายเหตุ  ระบบการสํารองขอมูล เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ขอมูลจะไมเสียหาย นอกจากนี้
สํานักฯ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย โดยมีการดําเนินการตามแผน ดังตาราง 6.2-1 
 ตาราง 6.2-1 แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ เร่ือง บริเวณท่ีปฏิบัติ วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 พ้ืนท่ีควบคุมอัคคีภัย สํานักทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลงฯ 
- กําหนดเขตพ้ืนท่ีตรวจ 
- มอบหมายผูรับผิดชอบ

การตรวจ 
- กําหนดหนาท่ีตรวจพ้ืนท่ี 
- ดําเนินการตรวจ 2 เดือน 

/ 1 ครั้ง 
- สรุปผลการตรวจและ

รายงานในท่ีประชุม 

คณะกรรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
เปลี่ยนเปนคณะกรรม 
การ 5 ส 

2 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลงฯ 

- มอบหมายผูรับผิดชอบ
ทดสอบระบบทํางาน 2 
เดือน / 1 ครั้ง 

- สรุปผลการทดสอบ และ
รายงานในท่ีประชุม 

คณะกรรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

3 เครื่องดับเพลิง สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลงฯ 

- สํารวจพ้ืนท่ี และจํานวน
เครื่องดับเพลิงท่ีตองจัด

คณะกรรมการปองกัน
และระงับอัคคภีัย 
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ลําดับ เร่ือง บริเวณท่ีปฏิบัติ วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ใหมีไว 

- จัดหาและติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง 

- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 
2 เดือนตอ 1 ครั้ง 

- รายงานผลการตรวจสอบ 

 

ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 

 การจัดการกับนวัตกรรม  ใชวิธีการพิจารณาสภาพแวดลอมของสังคมยุคขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมีสามารถแขงขันดานหองสมุด และสรางโอกาส
เชิงกลยุทธในดานธุรกิจ ปฏิบัติการและบุคลากร (OP โครงรางองคกร) โดยสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรทํา 
R2R เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการทํางานอยางเปนระบบ พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขา  
ผลกระทบตอกระบวนการและหาวิธีแกไข เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมายเชิงคงเดิม สิ่งท่ีไดดําเนินการแลว มี
ดังนี้ 
 การสังเกตจากพฤติกรรมการใชหองสมุดของผูรับบริการ เชน การใชบริการออนไลน และบริการท่ีจัด
ใหภายในหองสมุด เพ่ือวิเคราะหการบริการใหสอดคลองกับการทํางานในยุคดิจิตัล (Digital) เชน การวางแผน
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงระบบ IT หองสมุด 
 การศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายงานใหโปรแกรมเมอร 
พัฒนาโปรแกรม เพ่ือการสรางผลิตภัณฑหรือบริการใหม ท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ตาม
แผนปฏิบัติการในกรอบเวลาท่ีกําหนดการใชงบประมาณ  เชน  
  - โปรแกรมการจองหอง Study room / Meeting room ผานหนาเว็บ เครื่องโทรศัพทมือถือ 
หรือแอพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน  
  - โปรแกรมระบบควมคุมการปด-เปด คอมพิวเตอรท่ีใหบริการท้ังหมด 
 การประชุมรวมกับทีมงาน ALIST เพ่ือสรางนวัตกรรมตามความตองการของผูใชและเพ่ิมขีด
ความสามารถระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เชน การพัฒนาระบบการบริการยืม-คืน ดวยตนเอง ท่ีใชระบบ 
RFID (อยูระหวางดําเนินการ) 
 การศึกษาสถิติการใชบริการหองสมุดจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST การเขาถึงสารสนเทศ
ออนไลน เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจและการวางแผน เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
หองสมุด 
 การวางแผนดานการเงินของสํานักฯ เพ่ือใหมีเงินสํารองจายสําหรับการดําเนินงาน การจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย  สํานักฯ มีระบบการจัดเก็บเงินรายไดสะสม ซ่ึงเปนเงิน
รายรับเหลือจายในแตละป ชวยใหมีสภาพความคลองการใชเงิน ในทางปฏิบัตินั้นเงินรายไดสะสมมีไวเพ่ือใช
จายเวลาท่ีจําเปน เชน  
  - ชวงเวลารองบประมาณประจําปท่ีลาชา  
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  - ผลกระทบทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงดานภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงทําใหไมไดรับงบประมาณ
ตามท่ีประมาณการเอาไว 
 ปจจุบันรายไดสะสมของสํานักฯ มีอัตรากาวหนาและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป ดังนี้  
 ตาราง 6.2-2 รายไดสะสม 3 ป ยอนหลัง 
 

ปงบประมาณ รายไดสะสม (บาท) เพ่ิมข้ึน (บาท) คิดเปนรอยละ 
2555 8,572,615.89 1,709,362.01 24.90 
2556 11,290,764.19 2,718,148.30 31.70 
2557 18,436,240.90 7,145,476.71 63.28 

 
 ท้ังนี้สํานักฯ มีเงินรายไดท่ีสามารถนํามาประกอบการดําเนินงานได ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจําเปน
เรงดวนตองดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีวางไว 
 หมายเหตุ เ งินรายไดสะสมป 2557 มีอัตราเพ่ิมผิดปกติ เนื่องจากกองคลังปรับปรุงบัญชี
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ห ม ว ด  7. ผ ล ลั พ ธ 
(Results) 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Results) 

ก. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการท่ีมุงเนนลูกคา (Customer Focused Product and 
Process Results) 

 ผลการประเมินกระบวนการบริการสารสนเทศท่ีมุงเนนลูกคา เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ท่ี
สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา และลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ  ป 2557 พบวา ทุกกระบวนการ
ผานเกณฑท่ีกําหนดไว กลาวคือ รอยละความพึงพอใจบริการตอบคําถามและชวยการคนความีคาสูงสุด 
(88.8%) รองลงมา ความพึงพอใจบริการ IT- Zone (84%) สวนคารอยละความพึงพอใจการประชาสัมพันธ
ของผูใชบริการมีคานอยท่ีสุด (80.2%) 
 ตาราง 7.1-1 กระบวนการบริการสารสนเทศ 

กระบวนการยอย 
แผน ผลการดําเนินงาน 
ผล 2555 2556 2557 

1. รอยละความผิดพลาดในการใหบริการยืมคืน แผน 1 0.2 0.15 
 ผล 0.49 0.008 0.02 
2. ความพึงพอใจบริการตอบคําถามและชวยการคนควา แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 0 0 88.8 

2.3 ความพึงพอใจบริการใหการศึกษาแกผูใช แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 84.21 86.6 82.8 

2.4 ความพึงพอใจบริการ IT- Zone แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 77.6 82.6 84 

2.5 ความพึงพอใจในบริการภาพรวมของผูใชบริการ แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 81.2 81 82.2 

2.6 ตรวจสอบสภาพของโสตทัศนูปกรณ ≥1/วัน แผน 1 1 1 

 
ผล 0 0 1.01 

2.7 ความพึงพอใจการประชาสัมพันธของผูใชบริการ แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 75.6 81 80.2 

 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน มีดังนี้ 

 1. กระบวนการจัดการสารสนเทศ เปนกระบวนการทํางานท่ีมีการกําหนดเปาหมาย  เพ่ือใหบรรลุ
พันธกิจของหองสมุดและมีสารสนเทศท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  โดยอาจารย นักศึกษา หรือ 
ผูรับบริการมีสวนรวม ดังนี้ 
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  1.1 มีคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด ประกอบดวย คณบดีหรือผูแทนจากคณะตาง ๆ และ
ตัวแทนสํานักฯ เพ่ือจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือ วารสารฐานขอมูล  
  1.2 มีกระบวนการการรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานขอมูล จากอาจารยประจําหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ นักศึกษาและผูรับบริการ 
  1.3 มีข้ันตอนการจัดซ้ือจัดหา โดยใชขอมูลการจัดซ้ือปท่ีผานมา และขอมูลการใชบริการจากลูกคา
ประกอบการตัดสินใจ 
  1.4 มีกระบวนการเตรียมความพรอมหนังสือ วารสารฐานขอมูล กอนใหบริการ 
  1.5 สื่อสารกับผูรับบริการ ประชาสัมพันธทุกชองทาง ใหการอบรมการใชวารสารฐานขอมูล 
  1.6 วิเคราะหความสอดคลองของหนังสือสั่งซ้ือกับหลักสูตร หรือสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  1.7 สํารวจความตองการใชหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล จากสถิติการใชและการยืม 
  1.8 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ แบงตามประเภทผูรับบริการ 
 ตาราง 7.1-2 ผลการจัดซ้ือ ตํารา วารสารและฐานขอมูล ปงบประมาณ 2557 
 

ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนเงิน(บาท) 

1 ตําราเรียน  1,652,224.62  

2.E-Book 835,278.40 

3.วารสาร 12,486,291.33  

4.ฐานขอมูล 6,528,317.52  

รวม 21,502,111.87  

 
 2. การวิเคราะหเลขหมูและทํารายการสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอน เชน 
หนังสือ/ตําราเรียน มีการจัดลําดับความสําคัญตามรายชื่อท่ีเสนอจากคณะ/ภาควิชา หรือผูรับบริการ สวนการ
วิเคราะหเลขหมูและลงรายการ จัดลําดับความสําคัญการวิเคราะหตามความตองการหรือคํารองขอบริการ เชน 
หนังสือดวน สถิติการยืมหรือสถิติการจอง 
 ตาราง 7.1-3 จํานวนการจัดหา วิเคราะหเลขหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ปงบประมาณ 
2557 

รายการ 
ป/ชื่อเรื่อง 

2555 2556 2557 
1. สิ่งพิมพภาษาไทย  71 179 1,178 
2. สิ่งพิมพภาษาตางประเทศ 184 249 364 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 166,180 273,794 167,972 
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 3. การจัดหาวารสาร/ฐานขอมูล ท่ีตรงกับความตองการใช ผลการยืนยันใหบอกรับตอ และการเสนอ
รายชื่อใหมจากคณะ/ภาควิชา และบริการวารสาร/ฐานขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว มีวารสารครบถวนและสามารถ
ใชงานไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา 
 ตาราง 7.1-4 จํานวนการจัดหา วารสาร/ฐานขอมูล 

รายการ 
ป 

2555 2556 2557 
1. ฐานขอมูลวารสาร/ฐาน 10 11(12)* 15(13)* 
2. วารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาไทย/ชื่อเรื่อง 0 161 160 
3. วารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ/ชื่อ
เรื่อง 

193 167 106 

4. ฐานขอมูล open access 43 44 44 

 หมายเหตุ * ฐานขอมูล สกอ. 

 4. การพัฒนาการคอลเลคชันหนังสือ หรือตําราเรียน ท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตอการเรียน
การสอน โดยใชมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ป 2544 ปรับปรุง ป 2549 เปนแนวทางในการพัฒนา
หรือจัดหาหนังสือ ดังนี้ 

     1. จํานวนหนังสือ/นักศึกษา  15 เลม : 1 คน 
     2. จํานวนหนังสือ/อาจารย  100 เลม : 1 คน 

   4.1   สูตร การคํานวณหาสัดสวนหนังสือตอนักศึกษา 
       จํานวนหนังสือในหองสมุด 
    จํานวนนักศึกษา ปริญญาตรี /โท /เอก ท่ีลงทะเบียน ปการศึกษา 2557 

 
    แทนคา   1,012,408.40 = 17 เลม 
          20067 

    สรุป สัดสวนจํานวนหนังสือตอนักศึกษา 1 คน เทากับ 17 เลม (ผานเกณฑ) 
 
 
 

   4.2 สูตร การคํานวณหาสัดสวนหนังสือตออาจารย 
            จํานวนหนังสือในหองสมุด 
                จํานวนอาจารย ปการศึกษา 2557 
 

    แทนคา   1,012,408.40 = 245 เลม 
           1407 

    สรุป สัดสวนจํานวนหนังสือตออาจารย 1 คน เทากับ 245 (ผานเกณฑ) 
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 5. หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูลพรอมใชงาน 100 % 
 ตาราง 7.1-5 ตัวชี้วัดกระบวนการการจัดการสารสนเทศ 

กระบวนการยอย 
แผน ผลการดําเนินงาน 

ผล 2555 2556 2557 

1.1 การจัดหาสารสนเทศ     
 1.1.1 ทรัพยากรท่ีจัดหามีความถูกตอง แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
 ผล 100 100 100 

 1.1.2 ทรัพยากรท่ีจัดหาตรงท่ีตองการ  แผน ≥95% ≥95% ≥96% 
 ผล 100 100 100 

1.2 ระเบียนรายการบรรณานุกรมถูกตอง  แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
 ผล 0 0 93.43 

1.3 บํารุงรักษาทรัพยากรใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน  

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 

 ผล 99.55 99.18 99.27 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer Focused Results) 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Results) 

 7.2ก(1) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)  
 สํานักฯ ไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ยอนหลัง 3 ป ดังแสดงในตารางท่ี 7.2-1 

ตาราง 7.2-1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการตอสํานักฯ ยอนหลัง 3 ป (2555-2557) 

  

ประเด็นประเมิน 
ป 2555 
 
      คาเฉลี่ย 

ป 2556 
 
        คาเฉลี่ย 

ป 2557 
 
      คาเฉลี่ย 

1. ดานทรัพยากรหองสมุดและการบริการ
สารสนเทศ 

3.91 4.03 4.16 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการบริการ
สารสนเทศ 

4.20 4.12 4.28 

3. ดานบุคลากรหองสมุด 4.21 4.34 4.29 
4. ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 3.99 4.18 4.38 
5. ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ 3.98 3.99 3.97 
เฉลี่ยรวม 4.06 4.13 4.22 
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 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักฯ ยอนหลัง 3 ป (2554-2556) 

 
 

 จากตาราง7.2-1 พบวาผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักสูงข้ึนกวา 2 ปท่ีผาน

มาเล็กนอยคือท่ีระดับ 4.22, 4.13, 4.06 ของป 2557, 2556 ,2555 ตามลําดับถาพิจารณารายขอพบวาสูงข้ึน

กวาปท่ีผานมาทุกดาน ยกเวนดานดานการสื่อสารกับผูรับบริการลดลงกวาปท่ีผานมาเล็กนอย 3.97, 3.99, 

3.98 ตามลําดับ แสดงใหเห็นแนวโนมตัววัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการดีข้ึน  

 ตาราง 7.2-2 ตารางผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดหมวดท่ี 7 
แผน ปการศึกษา 

ผล 2554 2555 2556 2557 2558 

1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ        

2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา        

2.1 จํานวนบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการ
อยางมีนวัตกรรม 

แผน ≥1 1 1 1 1 

ผล 2 2 2 2  

2.2 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร 
(รอยละ) 

แผน ≥80 80 80 85 85 

ผล 81.8 81.2 82 84.4  
2.3 จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธและความ

ผูกพันกับผูรับบริการ 
แผน 1 2 2 2 3 

ผล 4 7 13 14  

2.4 รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข แผน ≥90 90 90 90 90 
ผล 91.66 98.36 100 100  
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 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาจากตาราง 7.2-2 ท่ีทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัย ท้ัง 4 ขอ ผาน3 ขอและ
เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป มีแนวโนมผลลัพธท่ีดีข้ึน 
 สวนการเปรียบเทียบผลลัพธกับคูเทียบคือสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนพบวาระดับความพึง
พอใจในภาพรวมของสํานักฯ ต่ํากวาสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตาราง7.2-3 แตเม่ือดูรายดาน
ของสํานักฯ มีความพึงพอใจสูงกวา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ถึง 3 ดานในจํานวน 4 ดาน มี
แนวโนมผลลัพธท่ีดีข้ึน 
 ตาราง 7.2-3 เทียบเคียงผลการดําเนินการกับคูเทียบ 

ประเด็นรายการท่ีเปรียบเทียบ ม.อ. มข. 
ความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม 4.22 4.5 
ความพึงพอใจในการใหบริการ 5 ดาน (รายละเอียดตามแบบสอบถามท่ีแนบ) 
1.1 ทรัพยากรหองสมุดและการบริการสารสนเทศ การเขาถึงทรัพยากร 

 
4.16 

 
4.01 

1.2 กระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของหองสมุด 4.28 4.02 
1.3 บุคลากรของหองสมุด 4.29 4.30 
1.4 สถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 4.38 4.30 
1.5 การสื่อสารกับผูใช 3.99 - 
1.6 ผลของการใหบริการ - 4.59 
  
 7.2ก(2)  ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 
 ในรอบปท่ีผานมาสํานักฯ ไดใหความสําคัญในการมุงเนนลูกคา โดยจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธ
และความผูกพันกับผูรับบริการ  มีกิจกรรมเชิงรุก 21 กิจกรรม บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 8 บริการ 
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น รู ป แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  1 9  บ ริ ก า ร  ดั ง ต า ร า ง 7 . 2 -4  แ ล ะ ดู เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี 
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/t.docx แนวโนมตัววัดดีข้ึนซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน
ตัวชี้วัดดานลูกคา ดังตาราง 7.2-2  และผลการสํารวจความผูกพันอยูในระดับสูง ดูเพ่ิมเติมท่ี  
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/x.docx ผลประเมินเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรชีวิต
ของการเปนลูกคา จะเห็นไดวาสํานักฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องของการสรางความผูกพันกับลูกคา จะเห็นได
จากตัวชี้วัดหลายตัวหลายไมวาความพึงพอใจ การแกปญหาขอรองเรียนอยางเปนระบบ การสํารวจความ
ผูกพันลวนมีผลลัพธอยูในระดับสูงข้ึน สงผลใหลูกคามีความผูกพันกับสํานักฯ ดีข้ึน 
 ตาราง 7.2-4  จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธและความผูกพันกับผูรับบริการ 

จํานวน กิจกรรมสราง

ความสัมพันธ 

กิจกรรมเชิงรุก บริการแบบเบ็ดเสร็จใน

ข้ันตอนเดียว 

บริการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

2555 7 19 11 19 

2556 13 19 8 17 

2557 14 21 9 19 
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (Workforce -Focused Results) 

ก. ผลลัพธดานบุคลากร (Workforce Results) 

 สํานักฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถจากประสบการณทํางานมากคอนขางสูง เม่ือเทียบกับอายุ

การทํางานของบุคลากร จากปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2555 ดังตอไปนี้  

   ตาราง 7.3-1 จํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถรวมถึงประสบการณสูง อันเนื่องมาจากอายุการ

ทํางาน 

    

 1477.3ก(2) สํานักฯ มีนโยบายใหบุคลากรทุกคนในสํานักฯ เขารับการตรวจสุขภาพประจําปทุกป เพ่ือให
บุคลากรมีสุขภาพอนามัยดี โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1) บรรณารักษ            
2) ผูปฏิบัติงานหองสมุด  
3) สนับสนุนงานบริหาร  
4) นักวิทยาศาสตร       

บุคลากรสํานักฯ ใหความสําคัญกับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ิมข้ึน จากขอมูลในป 2555 บุคลากรเขา

รับการตรวจสุขภาพ คิดเปนรอยละ 78.18 และป 2556 คิดเปนรอยละ 82.35 และในปการศึกษา 2557 คิด

เปนรอยละ 84.00 ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน และแสดงบุคลากรท่ีเขารวมตรวจสุขภาพแบงกลุมดังนี้ 

 

ตาราง 7.3-2 รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมการตรวจสุขภาพ ป 2555-2557 

อายุงาน 2555 2556 2557 
 < 10 ป 13 13 8 

 11 – 20 ป 10 8 9 

 21 – 30 ป 21 17 18 

  > 31 ป 11 13 15 

  รวม 55 51 50 

กลุมบุคลากร ป 2555  ป 2556 ป 2557  

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บรรณารักษ  16 12 16 13 13 13 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด  24 17 22 18 19 17 

สนับสนุนงานบริหาร 13 12 11 10 10 10 

นักวิทยาศาสตร 2 2 2 1 2 2 

ภาพรวม 55 43 51 42 50 42 
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 1487.3ก(3) สํานักฯ ไดประเมินความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร พบวา ในปการศึกษา 2557 ผล
การประเมิน เทากับ 4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 ปการศึกษา 2556 คิดเปนรอยละ 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40 
ปการศึกษา 2555 ผลการประเมิน เทากับ 3.85 คิดเปนรอยละ 77 ซ่ึงมีแนวโนมดีข้ึน  

ตาราง 7.3-3 รอยละความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

 
  สํานักฯ ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ จาก

ตัวชี้วัดคือ จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาและความผูกพันของบุคลากร ซ่ึงในปการศึกษา 2557 สํานักฯ มี

จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาและความผูกพันของบุคลากร ดําเนินการได จํานวน 4 โครงการ ปการศึกษา 

2556 ดําเนินการได 4 และในปการศึกษา 2555 สามารถดําเนินการได 3 โครงการ 

ตาราง 7.3-4 จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาและความผูกพันของบุคลากร 

 

 1 4 97.3ก(4) สํานักฯ มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสงเสริมสมรรถนะในการใหบุคลากร
และผูนําองคกร เขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวิธีการตาง ๆ  เชน  

 1) สํานักฯ จัดเอง  

 2) เขารวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

 3) เขารวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะตําแหนง โดยจําแนกตามกลุม ในปการศึกษา 2555-2557 จํานวน

บุคลากรแยกเปนกลุมท่ีเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 100  

 ปการศึกษา 

2555 2556 2557 

 แผน 90 90 90 

 ผล 77 79.40 80.80 

รายการ ปการศึกษา 

2555 2556  2557 

แผน 2  2 3 

 ผล 3 4 4 
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 สํานักฯ  มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน โดย

กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรทุกคนในสํานักฯ ป 2557 สามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดตาม

เปาหมายท่ีวางไว รอยละ 100 โดยผลการประเมินเฉลี่ย ป 2555-2557 เปน 4.05, 4.40 และ 4.40 ตามลําดับ  

 ตาราง 7.3-5 บุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม (แบงเปนกลุม) 

กลุม ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บรรณารักษ  16 16 16 16 16 16 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด  24 24 22 22 22 22 

สนับสนุนงานบริหาร 13 13 11 11 10 10 

นักวิทยาศาสตร 2 2 2 2 2 2 

ผูนําองคกรระดับสูง 2 2 2 2 2 2 

ภาพรวม 57 57 53 53 52 52 

 

     
ภาพท่ี 7.3-1 บุคลากรท่ีเขารวมประชุมสมัมนา                               ภาพท่ี 7.3-2 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวม 

 
 
ภาพท่ี 7.3-3 จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุม (แยกเปนกลุม) 
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร (Leadership and Governance Results) 

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง 
(Leadership, Governance, and Societal Responsibility Results) 

 1507.4ก(1) การนําองคกร (Workforce Capability and Capacity) 

 ในการประชุมกับบุคลากรทุกเดือน ผูนําระดับสูงไดเนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึง วิสัยทัศน 
พันธกิจ วัฒนธรรมองคกรและคานิยมองคกร   
 ผลของการสื่อสารใหบุคลากรตระหนักถึง วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกรและคานิยมองคกรทํา
ใหเกิดกิจกรรมและการแกปญหาตาง ๆ ในองคกรได 
 ตาราง 7.4-1 ผลการสํารวจเพ่ือประเมินการรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ และ คานิยม ของสํานักฯ มีสวนชวยใหทาน มีความเขาใจ 

1.กําหนดทิศทางจุดหมายการทํางานของทานไดชัดเจน  85.7% 
2.รูวาตองทําอะไร เพ่ืออะไร ทําอยางไร และเมื่อใด  84.92% 
3.มีความมุงมั่น ท่ีจะปฏิบัติงานดวยความเตม็ใจ  92.06% 

 

 กราฟแสดงผลการสํารวจเพ่ือประเมินการรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร  

 

 1517.4ก(2) การกํากับดูแลองคกร (Governance) 

 ไดมีการติดตามผลการดําเนินการ โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการในท่ีประชุม
กรรมการบริหารสํานักฯเปนประจําทุกเดือน 
 ผูนําระดับสูงไดมีการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยพัสดุ การเงิน โดยมีการซักซอมถึง
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของเปนระยะ 
 มีการรายงานผลการใชเงินทุกหมวดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯและท่ีประชุมบุคลากร
ทุกเดือน 
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 มีการตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบดานการเงินและพัสดุโดยหนวยตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงไมพบขอบกพรองดานการเงินและพัสดุ แมในประเด็นท่ีไมสําคัญ 
 ตาราง 7.4-2 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารของผูบริหารระดับสูง 

รายการ เห็นดวย 
1) ดานลักษณะผูนําและภาวะผูนํา  86.60% 
2) ดานการพัฒนาองคกร 84.00% 
3) ดานการเปนผูกํากับดูแลท่ีดภีายใตกรอบจรยิธรรมและคุณธรรม 85.80% 
4) ดานความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ 86.00% 
5) ดานศิลปะในการครองใจผูใตบังคบับัญชา 85.60% 
6) ดานการจดัระบบ/กลไกการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 81.60% 

 1527.4ก(3) กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (Law and Regulation) 

 ในปการศึกษา 2557 ไมพบวา มีการละเมิดขอตกลงของผูใชบริการ โดยมีการ download วารสาร
ผิดเง่ือนไข 
 สํานักฯ กําหนดใหใชซอฟตแวรท่ีถูกกฎหมายเทานั้น สําหรับซอฟตแวรท่ีมีราคาแพง ไดสงเสริมใหใช 
Open Source, Freeware แทน  ในป 2557 บุคลากรและนักศึกษามีความคุนเคยกับการใช Open Source, 
Freeware มากข้ึน โดยสํานักฯ มีความรวมมือกับชมรม Open source ดําเนินการอบรมการใชซอฟตแวร 
Open Source และ Freeware เปนระยะ ๆ 

 ตาราง 7.4-3 จํานวนการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟตแวร 

การละเมิด 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
การละ เมิ ดข อตกลงของผู ใ ช บ ริ ก า ร  โดยมีก า ร 
download วารสารผิดเง่ือนไข 2 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

ไดรับขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน 
การใช ซอฟตแวรเถ่ือน การสําเนาเอกสารและทําซ้ําสื่อ
โสตทัศนเพ่ือประโยชนอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือการศึกษา  

n/a 0 0 

 1537.4ก(4) จริยธรรม (Ethics) 

 สํานักฯ ไดกําหนดใหการเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานการดูแลและสงเสริมการมีจรรยาบรรณของ
บุคลากรในองคกรและการเปนสมาชิกของเครือขายคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
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 ตาราง 7.4-4 รายงานผลความผิดพลาดดานจริยธรรม 
 ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
1 .  ผู รั บ ผิ ด ชอบด านกา รดู แ ลและส ง เ ส ริ มก า รมี

จรรยาบรรณของบุคลากรในองค 
ไมม ี มี มี 

2 . ข อ ร อ ง เ รี ย น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  เ ช น  
การลดหยอนคาปรับ 

ไมพบขอ
รองเรียน 

ไมพบขอ
รองเรียน 

ไมพบขอ
รองเรียน 

3. การประพฤติผิดวินัยของบุคลากรและนักศึกษา ไมม ี ไมม ี ไมม ี

4. ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข (%) 98.36 100 100 

5. สงเสริมใหมีการยกยองบุคลากรท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
และทําความดี โดย มีคณะกรรมการคัดเลือกเปน
บุคลากรดีเดนประจําสํานักฯ 

ไมม ี มี มี 

 1547.4ก(5) สังคม (Society) 

 สํานักฯ ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน โดยพยายามเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดานการ
สงเสริมการอาน การเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงบริการองคความรูใหมแกสังคมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนตามพันธกิจของสํานักฯ ดังนี้ 
 ตาราง 7.4-5  การใหบริการชุมชน 

กิจกรรม 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา

2556 
ปการศึกษา 

2557 
จัด/มีสวนรวมหองสมุดโรงเรียนใหเปนหองสมุด

ตนแบบ  
1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 

กิจกรรมสงเสริมการอานของประชาชน(PSU Book 
Fair) 

0 1 1 

การจัดอบรมและใหบริการการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ขององคกรท่ีเปนประโยชนกับสังคมภายนอก(TDC) 

0 0 1 

การจัดอบรมความรู ใหมๆ  แกบรรณารักษ 
ผูปฏิบัติงานของหองสมุดชุมชนและยุวบรรณารักษ
(ครั้ง) 

1 1 2 

รับนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ เขาฝกงานในลักษณะ
ของสหกิจศึกษา (คน) 

3 3 6 

 
 สํานักฯ เปนหนวยงานท่ีดูแลหอสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตระหนักถึงการสรางสังคม
แหงการเรียนรูในชุมชน จึงสงเสริมใหบุคลากรนําความรูและประสบการณดานบรรณารักษไปพัฒนาหองสมุด
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โรงเรียน โดยจัดทําเปนโครงการหองสมุดโรงเรียนตนแบบตามมาตรฐานหองสมุด 3D ของ สพฐ. เพ่ือใหความรู
พ้ืนฐานดานบรรณารักษแกครูท่ีรับผิดชอบหองสมุดโรงเรียน ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา
ระบบงานหองสมุดกับเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานสรางเครือขายการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
เก่ียวกับการดําเนินงานระบบหองสมุดท่ีเขมแข็ง มีการทําโครงการอยางตอเนื่องมาแลวเปนปท่ี 4 และมีการ
สํารวจความพึงพอใจกิจกรรม ดังนี้ 

ตารางท่ี 7.4-6 กิจกรรมหองสมุดโรงเรียนตนแบบ 

กระบวนการยอย 
แผน ผลการดําเนินงาน 

ผล 2555 2556 2557 

1.1 บริการวิชาการสูชุมชน     
 1.1.1 ความพึงพอใจการอบรมการใช
โปรแกรม ULibM 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 84 86 93 

 1.1.2 ความพึงพอใจการอบรมความรู
ดานบรรณารักษศาสตรและบริการหองสมุด 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 0 95.2 95.2 

1.2 ความพึงพอใจกิจกรรมสงเสริมการอาน 
Open Library@ Your School 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 0 94.6 95.4 

7.5 ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 

ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 

 1557.5ก(1) ผลการดําเนินการดานการเงิน (Financial Performance) 

  สํานักฯ มีภารกิจหลักในการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
โสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส (วารสารออนไลน ฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส) เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
โดยสํานักฯ ไดนํางบประมาณแผนดิน เงินรายได มาใชในการบริหารงาน กิจกรรมตาง ๆ ภายใตกรอบภารกิจ 

ดังกลาวขางตน และมีผลการใชจายเงินเปนไปตามแผน/วัตถุประสงคท่ีตั้งไว การดําเนินการเบิกจายเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ มีการรายงานผลการใชจายเงินอยางเปนระบบทุกเดือน ขอมูลการเงินเปนปจจุบัน มีการ

กลั่นกรอง ตรวจสอบ จากเจาหนาท่ีการเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน หัวหนาฝาย

สนับสนุนงานบริหาร และผูอํานวยการ ตามลําดับ  

 ผลการดําเนินการดานการเงินท่ีแสดงการเติบโตอยางตอเนื่องของสํานักฯ ดวยรอยละของงบท่ีไดรับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบงบท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณปจจุบันกับคาเฉลี่ยของเงินท่ีไดรับจัดสรร 3 
ปงบประมาณยอนหลัง ดังภาพ 7.5-1 
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ตาราง 7.5-1 งบท่ีไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 

 
 สํานักฯ มีนโยบายเก็บเงินรายไดสะสมเพ่ือใชจายเวลาท่ีจําเปน เชน เม่ือยังไมไดรับงบประมาณ
ประจําป หรือไดรับแตลาชา อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ ทํา
ใหประมาณการรายรับในสวนท่ีคาดไวไมไดตามท่ีประมาณการ ปจจุบันรายไดสะสมของสํานักฯ มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป ดังนั้น เงินรายไดสะสมท่ีสํานักฯ เก็บไวจึงเปนการรักษาความสมดุลการคลังใหมีเสถียรท่ี
ม่ันคง และมีความคลองตัวในการใชเงินตลอดเวลา ดังภาพ 7.5-2  
 ตาราง 7.5-2 รายไดสะสมของสํานักฯ 

 
 สํานักฯ ไดจัดสรรในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประเภท ตําราวารสารและฐานขอมูล เพ่ือ
ใหบริการแกผูใชบริการ ดังนี้ 
 ตาราง 7.5-3 การจัดซ้ือตําราวารสารฐานขอมูล 

 

 
 
 
 
 

ปงบประมาณ วารสาร ฐานขอมูล ตําราเรียน 
2555 13,400,464 5,373,074 2,121,357 

2556 13,049,812 5,584,720 1,223,930 
2557 12,486,291 6,528,318 2,487,503 

 

รายการ ปการศึกษา คาเฉล่ียรวมป  
2556-2558 2556 2557 2558 

งบประมาณ 29,978,600 30,298,600 30,176,200 30,151,133 

เงินรายได 24,404,600 25,145,550 23,712,500 24,420,883 

ป 

งบประมาณ 

รายไดสะสม 

 (บาท) 
เพิ่มขึ้น (บาท) 

คิดเปน 

รอยละ 

2555 8,572,615.89 1,709,362.01 24.90 

2556 11,290,764.19 2,718,148.30 31.70 

2557 18,436,240.90 7,145,476.71 63.28 



สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญงิหลงฯ  หนา 120 

 1567.5ก(2) ผลการดําเนินการดานการตลาด (Marketplace Performance) 

 ตัวชี้วัดท่ีมีผลกระทบตอการใชงบประมาณดานวัสดุการศึกษามากท่ีสุด คือ คาใชจายวารสาร/
ฐานขอมูล สํานักฯ ไดศึกษาคาใชจายตอหนวยของการใชวารสาร/ฐานขอมูล โดยวิธีคํานวณหาคาเฉลี่ย
คาใชจายในการคนและหรือดาวนโหลดบทความตอครั้ง และเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป เพ่ือใชเปนขอมูล
สําหรับการตัดสินใจบอกรับวารสาร/ฐานขอมูลในปถัดไป ในปนี้พบวา คาใชจายตอหนวยของการคนและการ
ดาวนโหลดวารสาร/ฐานขอมูลตอครั้ง ตั้งแตป ป 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ 61.31 บาท/ครั้ง/บทความ ป 2556 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 41.25 บาท/ครั้ง/บทความ และตั้งแตป ป 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ 83.43 บาท/ครั้ง/
บทความ ซ่ึงผกผันตามจํานวนการเขาใชวารสารฐานขอมูลเพ่ิมข้ึน ทําใหคาใชจายตอหนวยในมูลคาบทความ
ลดลง หมายถึงการจายเงินคาวารสารฐานขอมูลมีความคุมคามากข้ึน 
 ตาราง 7.5-4 คาใชจายตอหนวยของการใช (Cost per Used) วารสาร/ฐานขอมูล  

รายการ 
ป/จํานวนบาท 

2555 2556 2556 

คาใชจายวารสารหรือฐานขอมูล /ครั้ง/บทความ 61.31 41.25 83.43 
 

 ตาราง 7.5-5 สถิติการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายตอหนวยของการใช เดือนตุลาคม 
2557 - เดือนกรกฎาคม 2558 
 

No. Database Time access Price Cost per Used 

1 Annual Review 1,208 219,021.93 151.09 
2 BSC 51,049 744,560.00 12.15 
3 CEIC Data 644 423,720 548.29 
4 CINAHL* 82,278 358,176 3.63 
5 JSTOR 3,361 209433 51.93 
6 Matichon 744 12,840.00 14.38 
7 Nature * 13,730 699,921.63 42.48 
8 Proquest 

Agriculture J. 
15,537 229,405.26 12.30 

9 SciFinder ** 26,070 793,926.61 25.38 
10 SCOPUS** 58,309 136,349.53 1.95 
11 Wiley online 

Library 
74,943 4,871,216.18 54.17 

 Total 
  

83.43 
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ภาคผนวก 1 

 ตาราง 3.1-2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอหอสมุดสํานักฯ (รวมหอสมุดคุณหญิงหลงฯและ
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ 

อาจารย นักศึกษา
ปริญญาตร ี

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคคลภายนอก รวม 

1.  ด านทรัพยากร 
หองสมุดและการ
บริการสารสนเทศ 

4.15 
 
 

4.21 4.03 4.4 4.02 4.16 
 

2. ดานกระบวน การ 
/ ข้ันตอนการบริการ
ขอหองสมุด 

4.37 
 

4.29 
 

4.19 4.58 3.96 4.28 
 

3.ดานบุคลากรของ
หองสมุด 

4.45 
 

4.32 
 

4.35 4.23 4.10 4.29 
 

4.ดานสถานท่ีสิ่งอํา 
นวยความสะดวก 

4.3 4.36 
 

4.39 4.58 4.25 4.38 
 

5.ดานการสื่อ สาร
กับผูใช บริการ 

3.83 4.18 4.03 4 3.8 3.97 

เฉลี่ยรวม 4.22 4.27 4.2 4.36 4.03 4.22 
 

                     ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 
และมีความพึงพอใจดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.38 รองลงมาไดแก ดานบุคลากร
หองสมุดคาเฉลี่ย 4.29  และดานท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ คาเฉลี่ย 3.97 
 ความไมพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูใชบริการ ประจําป 2557 
 เลือกเฉพาะความถ่ีตั้งแต 10 ข้ึนไป 
หองน้ําสกปรก, มีกลิ่นเหม็น, มีรอยเหยีบบนฝารองนั่ง พ้ืนแฉะ  44 
ไมเต็มใจใหบริการ ไมเปนมิตร ไมยิ้ม อัธยาศัยไมดี ไมสุภาพ หงุดหงิด 38 
ชวงสอบโตะไมพอ                                                                                                 31 
คอมพิวเตอรและหูฟงไมเพียงพอ                                                                                22 
ไมมีกระดาษชําระในหองน้ํา                                                                            22 
คอมพิวเตอร อุปกรณฯ และหูฟง                                                                               18 
แอรเย็นมาก                                                                                                       16 
Wifi ติดยากมาก ไมเสถียร, ควรครอบคลุมทุกจุด   .......                                                    14 
เสียงดังชวงสอบ                                                                                                  14 
การตรวจกระเปากอนออกหองสมุด ไมสะดวกและเสียเวลา                                               12 
ขยายเวลาเปดบริการ                                                                                            11 
การหาหนังสือคอนขางยาก                                                                                     10 
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ภาคผนวก 2 

ตารางท่ี 3.1-2  ความพึงพอใจของผูรับบริการฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ    
ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 

     
อาจารย 
    

 
นักศึกษา
ปริญญา
ตรี 
 

นักศึกษา 
ป.โท / 
เอก 
 

แพทย
ประจําบาน 
/แพทยใช
ทุน 

บุคลากร 
 
     

 รวมทุก
กลุม 

1. ดานทรัพยากร/
การบริการ
สารสนเทศ 

4.31 4.30 4.13 4.12 4.31 4.18 

2. ดานกระบวนการ 
/ ข้ันตอนการบริการ
ขอหองสมุด 

4.47 4.42 4.27 4.32 4.35 4.34 

3. ดานบุคลากรของ
หองสมุด 

4.64 4.56 4.62 4.52 4.45 4.56 

4. ดานสถานท่ี / สิ่ง
อํานวยความสะดวก 

4.37 4.53 4.62 4.42 4.28 4.47 

5. ดานการสื่อสารกับ
ผูใชบริการ 

3.65 4.34 4.10 4.04 4.37 4.10 

เฉลี่ยทุกดานและทุก
กลุม 

4.29 4.43 4.35 4.28 4.35 4.37 

 

อภิปรายผลการสํารวจความพึงพอใจแยกตามกลุมผูใชบริการ พบวา  อาจารย  นักศึกษาปริญญา 
ตรี  แพทยประจําบาน /แพทยใชทุน และบุคลากร  มีความพึงพอใจดานบุคลากรของหองสมุดสูงสุด คาเฉลี่ย 
4.64, 4.56, 4.52 และ 4.45 ตามลําดับ  สวนนักศึกษาปริญญาปริญญาโท และเอก พึงพอใจดานบุคลากร
หองสมุด และดานสถานท่ี /สิ่งอํานวยความสะดวก สูงสุดคาเฉลี่ย  4.62  เทากัน 
           สวนอาจารย  นักศึกษาปริญญาโท และเอก  แพทยประจําบาน / แพทยใชทุน พบวามีความพึงพอใจ
ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.65, 4.10, 4.04 ตามลําดับ  นักศึกษาปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจดานทรัพยากร /การบริการสารสนเทศ นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.30    สวนบุคลากร มีความพึงพอใจดาน
สถานท่ี / สิ่งอํานวยความสะดวก นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.28   
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ภาคผนวก 3 

ตาราง 3.1-3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอหอสมุดคุณหญิงหลงฯ โดยภาพรวมในแตละดาน 

ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ 

อาจารย นักศึกษา
ปริญญาตร ี

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคคลภายนอก รวม 

1. ดานทรัพยา กร
หองสมุดและการ
บริการสารสนเทศ 

3.98 
 

4.11 3.92 4.50 4.02 4.11 
 

2. ดานกระบวน 
การ / ข้ันตอนการ
บริการขอหองสมดุ 

4.28 
 

4.16 
 

4.10 4.80 3.96 4.26 
 

3.ดานบุคลากรของ
หองสมุด 

4.25 
 

4.08 
 

4.07 4.0 4.10 4.1 
 

4.ดานสถานท่ีสิ่งอํา 
นวยความสะดวก 

4.23 4.19 
 

4.16 4.87 4.25 4.34 
 

5.ดานการสื่อสาร
กับผูใชบริการ 

4.10 4.02 3.96 3.62 3.8 3.9 

เฉลี่ยรวม 4.16 4.11 4.04 4.36 4.03 4.14 
 

 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการรับบริการของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.14 ในแตละดานพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.34 รองลงมาไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอนการบริการสารสนเทศ คาเฉลี่ย 4.26 ตามลําดับ และดานท่ี

พึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ คาเฉลี่ย 3.9 ตามลําดับ 

 ตาราง3.1-4 รายงานการบอกรับและการใชวารสารและฐานขอมลู 2556-2558 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2558) 

 2556 2557 2558 (ต.ค. 2557-พ.ค.2558) 
จํานวนวารสาร 202 101 90 
สถิติการใชโดยรวม - 98,853 74,513 
Cost per Used - 61.74 83.52 
จํานวนฐานขอมูล 12 14 14 
สถิติการใชโดยรวม 328,377 362,531 235,116 
Cost per Used 46.16 41.25 27.29 *  
หมายเหตุ * ยังไมรวมขอมูลของฐานขอมูล CEIC Data และ JSTOR 
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12ภาคผนวก 4 
 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

ผลการดําเนินงานตามกรอบคุณภาพ TQA ปการศึกษา 2554-2557 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วดัหมวดที่ 7  แผน ปการศึกษา 
  ผล 2554 2555 2556 2557 

1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ           

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับการเรียนการสอน(รอยละ) แผน 50 60 70 80 

    ผล 35.79 95.24 80.55 98.53 

1.2 ฐานขอมูลและวารสารสอดคลองกับการวิจัย(รอยละ) แผน 60 70 80 90 

    ผล 100 100 100 100 

1.3 จํานวนกระบวนการทํางานที่สําคัญที่มีการจัดทําขอกําหนด แผน ≥3 4 6 6 

    ผล 4 - - 5 
1.4 จํานวนความผิดพลาดของการใหบริการยืม-คืน แผน ≤10 1 0.2 0.15 

            ผล 22 0.49 0.008 0.02 

2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา       

2.1 จํานวนบริการใหมที่ตอบสนองความตองการอยางมีนวัตกรรม แผน ≥1 1 1 1 

    ผล 2 2 2 2 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(รอยละ) แผน ≥80 80 80 85 

    ผล 81.8 81.2 82 82.20 

2.3 จํานวนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธและความผูกพันกับผูรับบริการ แผน 1 2 2 3 

    ผล 4 7 13 14 

2.4 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข แผน ≥90 90 90 90 

   ผล 91.66 98.36 100 100 

3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร       

3.1 จํานวนกิจกรรมที่เพิ่มคุณคาและความผูกพันของบุคลากร แผน ≥1 2 2 3 

    ผล 5 3 4 4 

3.2 รอยละของความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร แผน ≥90 90 90 90 

    ผล 81 77 79.40 80.80 

4 ผลลัพธดานการนําองคกร       

4.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ของผลลัพธทั้ง 6 ดาน แผน ≥90 90 90 90 

    ผล 71.42 83.33 83.33 76.92 
4.2 จํานวนกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม แผน ≥1 2 2 2 

    ผล 4 3 4 4 
5 ผลลัพธดานการเงินและตลาด       
5.1 คาใชจายตอหนวย (cost per use) ของการใชฐานขอมูล (บาท/คร้ัง) แผน 25 25 25 25 

    ผล 93.11 61.31 41.25 83.43 
5.2 จํานวนกิจกรรมที่เปนการตลาดเชิงรุก แผน ≥1 2 2 3 

    ผล 5 18 19 21 
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