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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 

วันที่ 5 ตุลาคม 2550 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
1. ศาสตราจารยสงวนสิน  รัตนเลิศ         ประธานกรรมการ           
2. ผูชวยศาสตราจารยแสงอรุณ อิสระมาลัย  กรรมการ   
3. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการ   
4. อาจารยพินิจ   ทวีธรรมเสวี กรรมการ   
5. นางสาวอัญชิษฐา  บุญวิรัตน เลขานุการ   

2. วัตถุประสงค 
1. เสริมสรางความตระหนกัตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนนิงาน 
2. เพื่อใหทราบถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3. เพื่อใหทราบจดุออน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
4. ยืนยนัความมคีุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 
5. เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

3.1 หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญงิหลง  อรรถกระวีสุนทร 
3.2 หัวหนากลุมงานและบุคลากร ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
3.3 ผูใชบริการฝายหอสมุดคณุหญิงหลง ไดแก นักศกึษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย ขาราชการ และบุคลากรภายนอก 
4. เยี่ยมชมสถานที่ 

4.1 กลุมงานบริการ 
4.2 กลุมงานเทคนคิ 
4.3 กลุมงานธุรการ 
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4. แผนการประเมินคุณภาพภายใน 
วันที่/เวลา สถานที่ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ หมายเหตุ 

วันที่ 5 ตุลาคม  2550     
08.30 – 09.00 น.  หองประชุม

ช้ัน 2 
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางการประเมิน 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

 

09.00 – 09.30 น.  หองประชุม
ช้ัน 2 

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ นําเสนอผลการ
ดําเนินงานโดยเนนดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. จุดเดน 
2. นวัตกรรม 
3. การปรับปรุ งต ามข อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในปที่
ผานมา 

4. ปญหาของบุคลากรและสิ่งที่ตองการให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยชวยเหลือเปนพิเศษ 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ผูบริหารฝาย
หอสมุด
คุณหญิงหลง 

 

09.30 – 10.00 น.  หองประชุม
ช้ัน 2 

คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามประเด็นขอ
สงสัย 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ผูบริหารฝาย
หอสมุด
คุณหญิงหลง 

 

10.00 – 11.00 น.  หองประชุม
ช้ัน 2 

ตรวจสอบเอกสาร  - คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

 

11.00 – 12.00 น.    
หองหัวหนา
ฝายหอสมุด
คุณหญิงหลง 
 
หองประชุม
ช้ัน 2 

สัมภาษณ 
1. หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถ

กระวีสุนทร 
 
 
2. หัวหนากลุมงานและบุคลากร ฝายหอสมุด

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
3. ผูใชบริการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ไดแก 

นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  อาจารย  ขาราชการ  และ
บุคลากรภายนอก 

 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
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วันที่/เวลา สถานที่ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ หมายเหตุ 
13.00 – 15.00 น.    

 
กลุมงาน
บริการ 
กลุมงาน
เทคนิค 
กลุมงาน
ธุรการ 

ตรวจเยี่ยมกลุมงานภายในหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ  
1. กลุมงานบริการ 
 
2. กลุมงานเทคนิค 
 
3. กลุมธุรการ 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ และ
ผูเกี่ยวของ 

 

15.00 – 16.00 น.  หองประชุม
ช้ัน 2 

สรุปการประเมิน - คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

 

16.00 – 16.30 น.  หองประชุม
ช้ัน 2 

คณะกรรมการฯ แจงผลการประเมินจากการ
ตรวจเยี่ยมและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ผูบริหารฝาย
หอสมุด
คุณหญิงหลง 

 

5. บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
5.1 ขอมูลท่ัวไป 

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในสมัย 
นพ.สวัสดิ์  สกุลไทย เปนอธิการบดี (พ.ศ. 2516-2518) ที่ตองการรวมหองสมุดคณะตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย 
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เปนหองสมุดกลางเพียงแหงเดียว 
โดยใชช่ือวาหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร เพื่อเปนอนุสรณแดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
ซ่ึงเปนผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ตัวอาคารสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,108.59 ตาราง
เมตร จุที่นั่งอานไดประมาณ 800 ที่นั่ง จัดเก็บหนังสือไดประมาณ 1 ลานเลม เปดดําเนินการอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเปนงานหอสมุดกลาง สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ไดรับการยกฐานะเปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการ โดยแบงหนวยงานภายในเปน 9 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด              
งานวิเคราะหสารสนเทศ งานบริการการคนควาวิจัย งานบริการขอมูลพิเศษ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานวารสารและสั่งพิมพตอเนื่อง งานธุรการ และงานระบบคอมพิวเตอร 
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5.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ในปงบประมาณ 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง มีโครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุน 2 โครงการ 
บุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย 5 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 57 คน เปนเงินทุนวิจัยรวม 35, 200 บาท เฉลี่ย 
617.54 บาท/ คน มีโครงการโดยไมไดรับทุน 2 โครงการ มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 3 เร่ือง โดยเปน
โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ 1 โครงการ (โครงการที่ไมไดรับทุนสนับสนุน) และผลงานวิชาการ 2 เร่ือง 
นอกจากนี้ยังมีการสรางผลงานสรางสรรคในงานอีก 9 รายการ  

จุดเดน 
1. การกําหนดแผนงานวิจัย และกําหนดมาตรฐานภาระงานวิจัยไวชัดเจน 
2. บุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน สรางงานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจน

สามารถบูรณาการงานวิจัยในการพัฒนางานประจํา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หารูปแบบการจัดสรรเวลา/ภาระงานในการทํางานวิจัยสําหรับบุคลากรใหทั่วถึงและเหมาะสม 
2. สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน หรือการบูรณาการงานวิจัยในภาระงานประจํา 
3. จัดทีมวิจัยตามลักษณะงานและสรางกระบวนการเรียนรูในทีม/ระหวางทีมวิจัย 
มาตรฐานขอท่ี 3 มาตรฐานดานบริการวิชาการ 

 ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดใหบริการวิชาการแกชุมชน 37 คร้ัง ไดแก การ
เปดบริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บริการเยี่ยมชมหองสมุด จัดกิจกรรมแลหนังแลตน 
จัดสัปดาหเปดหองสมุดสูชุมชน โครงการบริจาคหนังสือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการสืบคน และ
การใหบริการในสัปดาห มอ. วิชาการ ผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
สวนใหญ 

จุดเดน 
1. การกําหนดแผนงานบริการวิชาการไวชัดเจน 
2. บุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการจัดโครงการบริการวิชาการ และสามารถบูรณาการงาน

บริการวิชาการในงานประจํา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. บูรณาการงานบริการวิชาการในงานวิจัย  
2. หารูปแบบ/เวลาในการใหบริการวิชาการที่ไมกระทบผูใชบริการหลัก 
3. ประเมินความตองการของชุมชนเพื่อกําหนดแผนการใหบริการวิชาการ 
4. สรางเครือขายการใหบริการวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา/องคกรในชุมชน 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปงบประมาณ 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง จัดกิจกรรมในดานนี้หลายกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก 4 
กิจกรรม เปน 11 กิจกรรมในป 2549 อาทิเชน นิทรรศการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ภูมิปญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของทองถ่ินและของชาติ จํานวน  2 คร้ัง จัดนิทรรศการสงเสริม
ใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันศาสนา จํานวน  3 คร้ัง จัดนิทรรศการเพื่อกอใหเกิดระบบคุณคาหรือ
คานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม เชน วันแมแหงชาติสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน การหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน จัดวันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงของศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาการ
เรียนรู โดยไดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับทองถ่ินภาคใตใหบริการกับนักศึกษาอาจารย และ
บุคลากรที่สนใจ  

จุดเดน 
1. กําหนดนโยบายและแผนงานดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะ และ

วัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร และดําเนินการไดตามแผน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สารสนเทศเกี่ยวกับทองถ่ินภาคใต ควรเผยแพรในเชิงรุกใหมากขึ้นทั้งทางดานประชาสัมพันธ 

การประสานงานกับหองสมุดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีผูใชบริการมากขึ้น รวมทั้งรับรู
ความเคลื่อนไหวของงานวิจัยทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจขอ 3  

2. ควรนําขอมูลผลลัพธการใชสารสนเทศที่เกี่ยวกับทองถ่ินภาคใต ทั้งในแงของปริมาณการใช 
การนําไปตอยอดการเรียนรูของผูใชบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเหมาะกับผูใชแตละกลุม(ดัง
แสดงในพันธกิจหอสมุดฯขอ 2) 

มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากรเพื่อกระตุนและสราง

แรงจูงใจแกบุคลากร รวมทั้งมีการพัฒนาความรวมมือกับหองสมุดในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทําใหสามารถ
ใหบริการยืมระหวางหองสมุดได และสามารถสืบคนวิทยานิพนธฉบับเต็ม รวมทั้งงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ที่รวมโครงการทั้ง 24 แหงได 

จุดเดน   
1. หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการอานหนังสือ 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือระหวางหอสมุด  เพื่อใหสามารถลดความซ้ําซอนของวารสาร

หรือสารสนเทศและประหยัดงบประมาณการจัดซื้อ 
2. เพิ่มความหลากหลายของหนังสือ  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
3. ปรับปรุงสถานที่อานหนังสือใหมีมุมที่หลากหลาย 
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มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ฝายหอสมุดคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ไดเปดใหบริการหองสมุด เพื่อเปนแหลงสนับสนนุ
การเรียนการสอน เฉลี่ย 13 ช่ัวโมง/วัน  ในชวงปกติเปดบริการตั้งแต 08.30 - 22.30 น.  ชวงกอนสอบ                
2 สัปดาหจนกระทั่งสอบเสร็จ  ขยายเวลาเปดบริการถึง 24.00 น.  ในปงบประมาณ 2549 มีผูเขาใชบริการ  
จํานวน  711,839  คน มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน 233,053  คร้ัง  รวมทั้งใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนสารสนเทศ  เพือ่สนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดเวลาที่หองสมุดเปด
บริการ  จํานวน  50  เครื่อง  มีผูใชบริการ จํานวน  77,414  คร้ัง 
 นอกเหนือจากผูใชที่เขามาใชบริการภายในหองสมุดแลว  ฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ  ไดจดับริการ
ใหผูใชเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอด 24 ช่ัวโมง  ทั้งการคนสารสนเทศ ผานระบบ OPAC - 
Online Public Access Catalog การคนขอมูลจากฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส การคนขอมูลเอกสารฉบับเต็มจาก 
In-house Database ซ่ึงหองสมุดไดพัฒนาขึ้นตามโครงการ Digital Library Project ประกอบดวย ขอมูล
ภาคใต วิทยานิพนธ ผลงานวิจัยของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ขอสอบเกา วีดิทศัน และเทปบนัทึกเสียง 
 เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการ ในปการศกึษา 
2549  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ยังคงเนนรูปแบบและกระบวนการใหบริการในเชิงรุก ทั้งในเรือ่งการแจง
ขาวสาร/กิจกรรม/บริการใหม ๆ  แกผูใชบริการผานสื่อทุกชองทางโดยเฉพาะการไป Road Show  ตามคณะ/
หนวยงาน  มีการประชาสัมพันธซํ้าในเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนกับผูใชบริการ  การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศแกผูใชบริการในหลายลักษณะตามความตองการของผูใชเฉพาะกลุม              
โดยเฉพาะการใหการศกึษากบัผูใชบริการ (User Education) ทั้งภายในและภายนอกหองสมุด จํานวน             
84  คร้ัง มีผูเขารวมจํานวน 2,893 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวและเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 10 
(2543 คน) หรือคิดเปนรอยละ 113.75 เมื่อเทียบกับเปาหมายทีก่ําหนด นอกจากนี้ยังมกีารจัดทําสื่อ
พัฒนาการเรียนรูสารสนเทศดวยตนเองโดยใชคอมพวิเตอรแบบจอสัมผัส  (Computer Touch screen)  และ
การจัดทําวิดีทศันแนะนําการใชหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการหลายรูปแบบ เชน 
โครงการยอดนักอาน  บริการทานขอมาเราจัดให  (Service On Demand)  การนําเสนอสารสนเทศที่นาสนใจ
ในแตละชวงเวลา (Collection Highlight)  และ Tip of the Month จากการจัดกิจกรรมดังกลาว  สงผลใหมี
การใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น  คือมีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 161,468  คร้ัง/เดือน  
เพิ่มจากปที่ผานมารอยละ 18.87  สูงกวาเปาหมายที่กาํหนดไวใน KPIs  รอยละ 5 
 เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดาํเนินงานและการ
ใหบริการ โดยในปการศึกษา 2549  ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชและพฒันานวตักรรม  เพื่อใช
ในการดําเนินงานและการใหบริการ ไดแก ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิว้มือ  วารสาร/ฐานขอมูล
ภาษาตางประเทศ  การจัดการเพื่อการบอกรับ/ตออาย ุ  บริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกส (E-Reference 
Service: Ask Reference) บริการสั่งซื้อหนังสือตามคําขอโดยใหผูใชบริการรับผิดชอบคาใชจาย (Order On 
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Demand) การแปลงวิดีโอเทปเปนวดิีโอซีดี ระบบการสืบคนหนาสารบัญวารสารตางประเทศ Web             
การจัดทํา Subject Guide การนําเสนอสารสนเทศที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight)           
การจัดทําสื่อพฒันาการเรียนรูสารสนเทศดวยตนเองโดยใชคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer Touch 
screen) การจดัทําวิดีทัศนแนะนําการใชหองสมุดและบริการทานขอมาเราจัดให (Service On Demand) 
 นอกจากนี้ ฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ ยังจัดใหมีชองทางรับฟงความคดิเห็นจากผูใชบริการ จํานวน 
7 ชองทางและมีระบบการจัดการกับขอรองเรยีน ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะจากผูใชบริการ              
เพื่อแสวงหาผลยอนกลับ (Feedback)  จากผูใชบริการ ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ได
แกไขขอรองเรียน ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะในสวนที่หอสมุดคุณหญิงหลงฯ สามารถดําเนินการ
เองได รอยละ 100 มีระบบการสื่อสารกับผูใชบริการทั้งทางตรงและผานบอรดประชาสัมพันธ 
 มีกระบวนการพัฒนาผูใหบริการ  โดยการจัดโครงการประกวดขวัญใจชาวหองสมุด  เปนโครงการ
ที่มีผูใชบริการมีสวนรวมในการแสดงความเห็นหรือประเมินผูใหบริการโดยตรง 
 สําหรับคาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอรและศนูยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา เปน 2,295 : 1 
 แมวาสัดสวนงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2549 จะต่ํากวาที่วางแผนไว                    
ฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ ไดพยายามพัฒนาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปภาคี 
หองสมุด (Library Consortium)  อยางตอเนื่อง  ในปการศึกษา 2549  ฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ  มีวารสาร
อิเล็กทรอนิกส จนวน 18,748  รายการ  เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา  2548  รอยละ 5.20  และสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 2  จํานวนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  จํานวน 15,212  รายการ  เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.37  สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs  ที่รอยละ 3 สวนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการไดเกินกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวใน 
KPIs  กลาวคอื ดาํเนินการไดคิดเปนรอยละ 93.84 และ 83.54  ตามลําดับในขณะทีก่าํหนดเปาหมายไวที่รอย
ละ 80 
 จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอหองสมุดในปงบประมาณ 
2549  อยูที่ระดับดีมาก (รอยละ 80.20) เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวที่มากกวารอยละ 80 

จุดเดน 
 1. กําหนดนโยบายและแผนในการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  และสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน ในงบประมาณที่ไดรับนอยลง 
 2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ พยายามแกไขทุก
ขอรองเรียนที่ไดรับ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะมากขึ้น   
 3. กําหนดนโยบายและแผนเชิงรุกในการจดักิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนลายลักษณอักษร และดําเนนิการไดตามแผน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรจัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนรูระบบสารสนเทศในเชิงรุกเพื่อใหผูใชบริการมีการพัฒนาขดี

ความสามารถในรองรับเทคโนโลยีใหมๆที่จะนํามาใชและกระตุนใหเกิดการใชงานเครือขายที่ไดลงทุนซึ่ง
จะชวยขยายฐานของผูใชบริการใหมากขึ้น 

2. การนํานวตักรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและใหบริการ ควรกําหนดเปน
แผนกลยุทธหลักตอไป เพื่อใหหอสมุดคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนศูนยกลางการเรียนรูของภาคใต 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA-P กําหนดตัวบงชี้ตามพันธกิจและภารกิจ โดยมีคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบ มีการนําจุดออนและขอเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลตาม KPIs 
การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 2 คร้ัง/ป และการประเมินผลตามขอตกลงภาระงาน (TOR) จํานวน             
2 คร้ัง มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 1 คร้ัง/ป การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูใชบริการทุกชองทางอยางตอเนื่องตลอดทั้งป มีการติดตามและประเมินระบบบริหารความเสี่ยงโดย
จัดระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังนําระบบการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรม
สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรไดทบทวน วิเคราะห และพัฒนางาน โดยฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ประจําปการศึกษา 2550 ดานบริการ
วิชาการ ในดานการใชทรัพยากรรวมกันผานระบบเครือขาย และดานการพัฒนาความรวมมือในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

จุดเดน 
บุคลากรมีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA-Par อยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรกําหนดมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ที่มีความสอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งกําหนด

เปาหมายสูความเปนเลิศของหอสมุดฯ   เพื่อใหสามารถดําเนินการและพัฒนางานบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว      
มาตรฐานขอท่ี 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 

 ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดเปดบริการหองสมุดใหกับชุมชนเฉลี่ย 13 
ช่ัวโมง/วัน มีประชาชนจากภายนอกมาใชบริการ จํานวน 22, 234  คน และไดจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต ดังนี้ โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนองใหกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
จํานวน  2 แหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและซอมหนังสือใหกับบรรณารักษและบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา อบรมการสืบคนสารสนเทศใหครูจาก
เครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 การจัดกิจกรรมแลหนังแลตน จํานวน 14 คร้ัง 
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รวมท้ังการจัดกิจกรรมในวัน ม.อ.วิชาการ โดยเปดหองสมุดสูชุมชน ซ่ึงถือเปนกิจกรรมที่มีสวนชวยเปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 จุดเดน  
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ตามพันธกิจ ที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ควรมี
การดําเนินการในดานนี้อยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจเปนการตอยอดจากกิจกรรมที่ดําเนินการไวดีแลว รวมทั้งการ
กําหนดชุมชนสําคัญของฝายหอสมุด เพื่อฝายหอสมุดจะไดคนหาความตองการ และดําเนินการ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน  

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพันธ แตในฐานะ
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จะมีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ 
 ในปการศึกษา 2549 บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไปศึกษาดูงานตางประเทศจํานวน 2 คน 
รวมทั้งไดหารือกับผูบริหารระดับสูงที่ดูแลหอสมุดคุณหญิงหลงฯ คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ถึงแนวทาง
ความรวมมือกับตางประเทศ ซ่ึงผูบริหารรับจะนําไปพิจารณาแลว 

จุดออน  
ยังไมมีแผนความรวมมือกับตางประเทศ และบุคลากรยังขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. จัดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มแกบุคลากร 
2. ของบประมาณ จัดทําแผนความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งจัดใหมีงานดานวิเทศสัมพันธกับ

ประเทศเพื่อนบาน 
5.3 ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในภาพรวม 

1. ควรรวมกันนําวิสัยทัศนและพันธกิจทีว่างไว  สูการวางกลยุทธ  จัดทําแผนปฏิบัติที่ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี  สรางสรรคนวัตกรรมและพฒันางานจน
เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการที่เปนเลิศ  

2. ควรนําขอมูลที่มีอยูแลว มาดําเนินการโดยใชเครื่องมือ PDCA-Par  เพื่อใหสามารถประเมิน 
วิเคราะหและพัฒนางานไดตามเปาประสงค  รวมทั้งการคนหาโอกาสพัฒนาและบูรณาการ
ระหวางงานวจิัยและงานประจํา อาทิเชนขอมูลการรับฟงจากผูใชบริการ 7 ชองทาง   ขอมูล
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. ควรปฏิบัติการในเชิงรุกใหมากขึ้นเพื่อใหสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอภารกิจของ
หอสมุด อาทิเชน การประสานงานกับคณะ ภาควิชา อาจารยและ หนวยงานที่เกีย่วของกับการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อรับรูการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  รายวิชา 



 

 10 

และขอมูลสารสนเทศที่ตองการ   การประชาสัมพันธและประสานงานกับโรงเรียนในชุมชนที่
กําหนดไว   

6 สวนสาระ 
6.1 บทนํา 

1) ความเปนมาและเอกลักษณของหนวยงาน 
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในสมัย 

นพ.สวัสดิ์  สกุลไทย เปนอธิการบดี (พ.ศ. 2516-2518) ที่ตองการรวมหองสมุดคณะตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย 
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เปนหองสมุดกลางเพียงแหงเดียว 
โดยใชช่ือวาหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร เพื่อเปนอนุสรณแดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
ซ่ึงเปนผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ตัวอาคารสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,108.59 ตาราง
เมตร จุที่นั่งอานไดประมาณ 800 ที่นั่ง จัดเก็บหนังสือไดประมาณ 1 ลานเลม เปดดําเนินการอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเปนงานหอสมุดกลาง สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ไดรับการยกฐานะเปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการ โดยแบงหนวยงานภายในเปน 9 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด งาน
วิเคราะหสารสนเทศ งานบริการการคนควาวิจัย งานบริการขอมูลพิเศษ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งาน
วารสารและสั่งพิมพตอเนื่อง งานธุรการ และงานระบบคอมพิวเตอร 

ตอมาไดสรางอาคารใหมดวยเงินงบประมาณ จํานวน 19,538,784 บาท มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 
ตารางเมตร จุที่นั่งอานไดประมาณ 600 ที่นั่ง เมื่อปลายป พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับและรื้อระบบใหมให
ทันสมัยขึ้นตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระงานที่ซํ้าซอน หลังจากวิเคราะหระบบ ได
ทดลองจัดองคกรภายในใหมเปน 3 กลุมงาน คือ กลุมงานบริการสารสนเทศ กลุมงานเทคนิค และกลุมงาน
ธุรการ จากนั้นไดเร่ิมทดลองปฏิบัติงานตามโครงสรางภายในใหม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 จนถึงปจจุบัน 

2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
  วัตถุประสงค 

1. เปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศทางวิชาการแกคณาจารย นักศึกษา     
ขาราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการเรียน การ
สอน และการวิจัย 

2. เปนแหลงบริการสารสนเทศแกชุมชนภาคใต 
3. เปนศูนยประสานงานบริการสารสนเทศกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
วิสัยทัศน 
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  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการที่เปน
เลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พันธกิจ 
- แสวงหา จัดเก็บ   และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทั้งในดานวิชาการ และวิจัย ให

สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการบริหารจัดการ และการใหบริการที่มีคุณภาพ 

- ปรับแตงสารสนเทศ   (Information Consolidation) ใหเปนสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ผูใชแตละกลุมที่มีความตองการสารสนเทศเฉพาะดาน เพื่อประโยชนกับการเรียนการสอน การคนควาวิจัย 
การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถ่ินภาคใต ที่ทันสมัยและ
สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูใหม ซ่ึงไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทองถ่ิน 

- เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีกิจกรรม และ
บริการบนพื้นฐานของการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง ตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคล และเปน
แหลงบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

3) โครงสรางองคกรและการบริหาร 
โครงสรางสวนราชการ 

  ปจจุบันฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  มีฐานะเปนฝายสังกัดสํานัก                 
วิทยบริการ ซ่ึงมีสํานักงานอยูที่วิทยาเขตปตตานี แตการทํางานโดยพฤตินัยเปนอิสระตอกัน 
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แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหาร 
  การบริหารงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  มีรองอธิการบดี                  
ฝายวิชาการเปนผูบริหารสูงสุด  มีหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และมีหัวหนากลุมงาน 3 กลุมงาน คือ 
หัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิค และหัวหนากลุมงานธุรการ เปนผูบริหารงานภายใน 
 

สํานักวิทยบริการ 

สํานักงานเลขานุการ 
ฝายเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 

ฝายหอสมุด 
จอหน เอฟ เคนเนดี ้

ฝายหอสมุดคณุหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร 

ฝายหอสมุด 
วิทยาศาสตรสขุภาพ 
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แผนภูมิการบริหารงานฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            อธกิารบด ี

รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
คณะกรรมการหองสมุดวทิยาเขตหาดใหญ 

หัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิค หัวหนากลุมงานธุรการ 

บริการการคนควาวิจยั 

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ศูนยขอมูลตางประเทศ 

ประชาสัมพันธ 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหสารสนเทศภาษาไทย 

วารสารและหนังสือพิมพ 

ดรรชนีวารสาร 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

เย็บเลมและซอม 
ทรัพยากรสารสนเทศ

วิเคราะหสารสนเทศภาษาตางประเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลภาคใตและสิ่งพิมพ ม.สงขลา

แปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนกิส

ธุรการทัว่ไป 

การเจาหนาที ่

อาคารสถานที ่

คลังและพัสดุ 
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4) จํานวนบุคลากร 
ขาราชการ 41  คน 
พนักงาน 2 คน 
ลูกจางประจํา 9  คน 
ลูกจางชั่วคราว  6 คน 

6.2 ตารางสรุปผลการประเมิน  
ปการศึกษา 

2547 2548 2549 
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล 

ผลการ
ประเมิน
ของ

กรรมการ 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐาน 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค         
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ภายในสถาบันตอจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด (บาทตอคน) 

- - - - - 617.54 1  

2.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 

- 1.67 - 1.72 - 8.77 2  

2.8 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ - 3 - 2 2 3 5  
รวม (มาตรฐานที่ 2)       2.7  

มาตรฐาน 3 ดานการบริการวิชาการ         
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอบุคลากร 

 85  58.62  64.91 5  

3.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ*  86  89.60 >80 88.00 5  
3.8 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน(ระดับ) 
     3 3  

รวม (มาตรฐานที่ 3)       4  
มาตรฐาน 4 มาตรฐานดานการทําบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        

4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

 8  4  11 5  
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ปการศึกษา 
2547 2548 2549 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล 

ผลการ
ประเมิน
ของ

กรรมการ 

หมาย
เหตุ 

ระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด 
รวม (มาตรฐานที่ 4)  -  -  - 5  

มาตรฐาน 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร         
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดย

อาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก (ระดับ) 

 -  1 ดําเนนิ 
การตาม
แผนได
ไมต่ํากวา
รอยละ 

80 

2 1  

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน
รวมกัน (ระดับ) 

 5  5 5 5 5  

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 100  100 90.00 98.28 5  

5.12 กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ (ระดับ)*  3  3 ดําเนนิ 
การตาม
แผนได
ไมต่ํากวา
รอยละ 

80 

3 5  

5.13 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)* 

 -  15  14 4  

รวม (มาตรฐานที่ 5)       3  
มาตรฐาน 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน         
6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาทตอคน) 

 2,494  2,305  2,295 1  

6.13 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส (ช่ือเรื่อง)  96.28  28.44 +2% 
ของป 48 
(18177.4

2) 

5.20 5  

6.14 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส  -  1,037.
17 

+3% 
ของป 48 
(15156.4

5) 

3.37 5  

6.15 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project เพิ่มขึ้น

 -  82.46 80%จาก
จํานวนที่

90.87 5  
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ปการศึกษา 
2547 2548 2549 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล 

ผลการ
ประเมิน
ของ

กรรมการ 

หมาย
เหตุ 

จากจํานวนที่ไดรับรอยละ ไดรับ 
(219) 

6.16 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  78  80.40 80 80.20 4  
6.17 มชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 

(ชองทาง) 
 4  6 4 7   

6.18 รอยละของคํารองเรียนและขอเสนอแนะจาก
ผูใชบริการที่ไดรับการแกไข 

 98.24  100 รอยละ 
100 ของ
ขอ

รองเรียน
ที่

หองสมุด
สามารถ
ดําเนนิกา
รเองได 

100 5  

6.19 จํานวนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 
(ครั้ง/เดือน) 

 35.21  20.87 +5% 
ของป 48 
(142627.

8) 

18.87 5  

6.20 จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(ครั้ง/เดือน) 

 -  216 +300%
ของป 48 

(864) 

 1  

6.21 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 

 95.03  94.94 +10%
ของป 48 
(2543) 

113.75 5  

6.22 มการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 

 5  9 2 8 4  

รวม(มาตรฐานที่ 6)       4.09  
มาตรฐาน 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ         
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) 

 5  5 5 5 3  

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
(ระดับ) 

 5  5 5 5 5  

รวม (มาตรฐานที่ 7)       4  
มาตรฐาน 8 ดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัย
กับสังคมและชุมชนภาคใต* 

        

8.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือ  2  6  9 5  
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ปการศึกษา 
2547 2548 2549 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล เปา 
หมาย 

ผล 

ผลการ
ประเมิน
ของ

กรรมการ 

หมาย
เหตุ 

กับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 

รวม (มาตรฐานที่ 8)       5  
มาตรฐาน 9 ดานวิเทศสัมพันธ*         
9.6 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่

ไปตางประเทศ (คน/จํานวนครั้ง) 
 7  1  2 5  

รวม (มาตรฐานที่ 9)       5  
7 ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 

7.1 สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 3 – 5 อันดับ  
- จากพันธกจิทีจ่ะเปนศูนยกลางการศึกษาเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิต สมควรที่ฝายหอสมุดฯ          

จะไดนําขอมูลที่มีอยูแลวมาวเิคราะหและพฒันาตามแนวทาง PDCA-Par 
- จากพันธกจิทีจ่ะแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพรทรัพยากรดานสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตร ควรมีการปฏิบัติเชิงรุก เชน การคนหารายวิชาใหม ๆ จากหนวยทะเบียน,              
การสรางเครือขายความสัมพนัธกับภาควิชาตางๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพันธกิจ
ดังกลาว 

- จากเปาประสงคที่จะพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชพี ฝายหอสมุดคุณหญงิหลงฯ  
ควรกําหนดสมรรถนะที่ตองการในแตละกลุมงาน เพื่อใหสามารถพัฒนาไดอยางถูกตอง 

- ฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ ควรจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทาํขอมูลความ
เสี่ยงในดานตาง ๆ วิเคราะหและหาทางปองกันอยางเปนระบบ เชน การคนหาหนังสือไม
พบ, ความเสี่ยงของทรัพยสิน, อัคคีภัย, โรคติดตอ ฯลฯ 

7.2 สิ่งท่ีควรพัฒนา 
- ควรมีการคนหาขอมูลความตองการผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี ทั้งในปจจุบนัและ

อนาคต รวมทั้งนําประเดน็การไมใชบริการและเลิกใชบริการของกลุมผูใชบริการ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการ ทั้งดานการประชาสมัพันธ การจดัหาจดัเก็บทรพัยากร
สารสนเทศ และบรรลุพันธกิจของการปรบัแตงสารสนเทศ ใหกับผูใชแตละกลุม หรือการ
ไดมาของผูใชบริการในอนาคต เชน ผูใชบริการที่เปนเยาวชน 

- ควรวิเคราะหและติดตามผลการเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถ่ิน
ภาคใตถึงความครบถวน สะดวก สมบูรณ เพื่อใหสามารถจัดทําเปาประสงคของการ
พิจารณาไดอยางเหมาะสม 
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- ควรวิเคราะหผลการดําเนินการดาน KM ที่ดําเนินการไปแลว เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิตในกลุมบคุลากร 

- ธํารงเครือขายที่มีอยูแลว (Pulinet) ใหมีความยั่งยืนและเกดิประโยชนรวมกับผูสวน
เกี่ยวของ 

- ดําเนินการ 5ส. ใหมีความเขมแข็งและสม่ําเสมอทั่วทั้งองคกร 
7.3 ทิศทางการพฒันาสูความเปนเลิศ 

- ฝายหอสมุดคณุหญิงหลง ควรมีการดําเนินการอยางเปนระบบใหบรรลุวิสัยทัศนของการ
บริการที่เปนเลิศ โดยการรวมกันคนหาความเปนเลิศที่พึงประสงค แนวปฏิบัต ิ ระบบ
ฐานขอมูลที่จําเปนตอภารกจิ และใชเครื่องมือ PDCA ใหเปนประโยชน 

8 ผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (มีความครบถวนเพียงใด) 
ไดมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะแลวในเกือบทุกประเด็น  

9 นวัตกรรม 
- 

10 แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
          - 
11 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ Stakeholder 

Accessibility 
1. หนังสือหาย คนหาไมเจอ 
2. ชวงใกลสอบ มีปญหาการจองหนังสือ เพราะผูยืมคนเดมิยอมเสียคาปรับ 

Appropriateness 
 สารสนเทศบางครั้งมีไมพอ ในขณะที่ e-journal และ e-book ไมคอยมผูีใช 
Timeliness 
 สวนใหญเปนหนังสือเกา 
Acceptability 

 สวนใหญผูใชบริการมีความพึงพอใจการใหบริการมากกวา 90% 
Safety 

 ผูใชบริการรูสึกปลอดภัย วางของมีคาไมเคยหาย 
Service mind 

 ใหบริการดี มนี้ําใจ 
 
 



 

 19 

ขอเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสวนใหญเปนหนังสือเกา ควรหาหนังสือใหมเพิ่มเติม 
2. การจองโตะในชวงใกลสอบ ทําใหไมสามารถใชโตะได 
3. ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร พรอมทั้งมีการควบคุมดูแลการใชคอมพิวเตอร 

ขอสังเกต 
 นักศึกษาไมทราบชองทางการรองเรียน 

12 ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตอการประเมินครั้งนี้  
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนยิามและทิศทางของ 

- ความเปนเลิศ 
- สมรรถนะ (Competency) 

เพื่อใหหนวยงานดําเนนิการไดอยางเหมาะสม 
2. ควรกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดของฝายสนับสนุนใหชัดเจน เพื่อใหสามารถประเมินและ

พัฒนาหนวยงานในทิศทางและเปาประสงคที่วางไว 
 


