
คํานํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ 2547 ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร   จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  และเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน   จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย      ในการจัด
ทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2547      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
ไดพยายามปรับมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
สําหรับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/องคประกอบที่รายงานมีดังนี้

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู

ตัวบงชี้
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้
3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ      ตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษา
3.6  จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน
3.7  จํานวนโสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง/Courseware/Multimedia
3.8  จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ Digital Project
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ตัวบงชี้
4.2 ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน
องคประกอบที่ 4  การวิจัย



บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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รายการเอกสารสนับสนุน
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ภาคผนวก 2 :
รายการเอกสารสนับสนุน



รายการเอกสารสนับสนุน
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รายการเอกสารสนับสนุน

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร
1.1.2 แผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ
1.2.1 แผนปฏิบัติการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร พ.ศ.2546 – 2547
1.2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง

อรรถกระวีสุนทร  ปงบประมาณ 2546 – 2547
1.2.3 โครงการจัดตั้งสํานักหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร
1.2.4 โครงการกอสรางอาคารสารสนเทศ
1.2.5 การของบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.2.6 การขออัตรากําลังบุคลากร IT
2.7.1.1 นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2.7.1.2 มติคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ
2.7.2.1 รายงานการประชุมกลุม QC (กิจกรรมยืม – คืน)
2.7.2.2 รายงานการประชุมกลุมบริการ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร
2.7.2.3 แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
2.7.2.4 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ป 2547
2.7.2.5 แผนปฏิบัติของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2548
3.4.1 แผนการใหการศึกษาผูใช ปการศึกษา 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง

อรรถกระวีสุนทร
3.4.2 สรุปการประเมินผลการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ปการศึกษา 2547
3.4.3 สรุปการประเมินผลการอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
4.1 วีดิทัศนตามอัธยาศัย
4.2 ฐานขอมูลสมุนไพรไทย
4.3 พฤติกรรมการใชหองสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.4 มาตรฐานภาระงานของสํานักวิทยบริการ



รายการเอกสารสนับสนุน
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1 โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
5.2 รายงานการประเมินผลโครงการหองสมุดเคลื่อนที่
7.2.1 การสรรหาหัวหนากลุมงาน ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
7.2.2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ปงบประมาณ 2547
7.3.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการ

ปงบประมาณ 2548
7.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร

ปงบประมาณ 2547
7.4.2 โครงการอบรม PowerPoint
7.4.3 โครงการจัดการ Web site ดวย CMS
7.4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การกําหนดมาตรฐานภาระงาน

และพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
7.4.5 สรุปการประเมินผลโครงการอบรม
7.6.1 แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
7.6.2 เกณฑมาตรฐาน 5 ส สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2547
7.6.3 โครงการประกวดดาวเดนกิจกรรม 5 ส
7.7.1 แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
8.1 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 2547
8.2 งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2547
8.3 งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2547
8.4 งบประมาณเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 2547
8.5 รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณรายไตรมาส (ธ.ค. 2546, มี.ค. 2547,

มิ.ย. 2547 และ ก.ย. 2547)
8.6 รายงานสรุปการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2547



รายการเอกสารสนับสนุน
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
9.1.1 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
9.1.2 คําสั่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 13/2547 เร่ือง

ยกเลิกคําสั่งและแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับฝาย
9.1.3 ขอตกลงเกี่ยวกับภาระงานสําหรับบุคลากร สํานักวิทยบริการ
9.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
9.1.5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
9.1.6 จุดออนจากการประเมินคุณภาพปงบประมาณ 2546 และ

จุดออนจากการประเมินตนเองของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ              ปงบ
ประมาณ 2547
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 :
รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้

ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร



ภาคผนวก : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
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ผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประจําปงบประมาณ 2547 (ต.ค. 46 –  ก.ย. 47)

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน
และเปาหมายป 2547

ปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน
(KPIs)

หนวยนับ/เกณฑ
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค
หมายเหตุ

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโดยผูรับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

มี (อยางนอย
1 ครั้ง/ป)/
ผานเกณฑ

(3.5-5)

มี/ผานเกณฑ 3.9 ไมมี

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใชบริการและนําขอรองเรียน
ของผูใชบริการมาปรับปรุง
การใหบริการ

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มีผานเกณฑ ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะบางเรื่องยัง
ไมสามารถดําเนินการได เชน หนังสือมี
นอย  หนังสือเกา ที่นั่งอานมีไมเพียง
พอ หองศึกษาเฉพาะกลุมมีนอย

ไดรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ จํานวน 102  ครั้ง
สําหรับความพึงพอใจบริการดานตาง ๆ ในภาพรวม
อยูในเกณฑดี   ประเด็นที่มีผูเสนอแนะคอนขางบอย
คือ หนังสือเกา โดยเฉพาะหนังสือภาษาไทย ที่นั่งอาน
หนังสือไมเพียงพอ  เจาหนาที่ที่ใหบริการไมมีจิต
บริการ และยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ในสวนของผูปฏิบัติงานไดมีการประชุมผูที่เกี่ยวของ
กําชับเรื่อง service mind  รวมทั้งหาสาเหตุและแกไข
ขอผิดพลาดอยางตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงานในปจจุบัน
และเปาหมายป 2547

ปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน
(KPIs)

หนวยนับ/เกณฑ
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค หมายเหตุ

ประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุน
การเรียน
การสอนการวิจัย
และการบริการ
วิชาการ

3. ทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 อัตราสวนงบประมาณจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเทียบกับงบ
ประมาณจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ไดรับจัดสรร
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 36.85 29.67
งบประมาณสําหรับวัสดุการศึกษาได
รับจัดสรรลดลงจากปงบประมาณ
2546 รอยละ 9.86   ทําใหไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนการจัดหาสารสนเทศจาก
ตัวเลมเปนอิเล็กทรอนิกสตามเปา
หมายที่กําหนดไว   

. คาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2546
ทําใหมีสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ประมาณ
รอยละ  2.80
- ยกเลิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสบางฐาน เนื่องจาก
สามารถคนขอมูลจากฐานขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และมีบางฐานที่ สกอ. บอกรับให

3.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา
ตั้งแตปงบประมาณ 2546
เปนตนไป มีความสอดคลอง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน

รอยละ 95 95 99 ไมมี จัดหาวารสาร และฐานขอมูลตามขอเสนอแนะของ
อาจารยผูสอน  100 % สวนหนังสือจัดหาตามที่
อาจารยเสนอแนะประมาณ 97%  และอีกประมาณ
3 % บรรณารักษจะเปนผูพิจารณาจัดหาหนังสือ
อางอิง ในจํานวนดังกลาว ประมาณ 1% เปนหนังสือ
อางอิงพื้นฐานทั่ว ๆ ไป
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3.3 มีจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้น
3.3.1 จํานวน E-Journal
3.3.2  จํานวน E-book

3.3.3  จํานวนฐานขอมูลเพื่อ
การคนควาวิจัย
(Reference
Databases)

3.3.4 จํานวนฐานขอมูลที่
        พัฒนาเอง (Inhouse
         Databases)

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

ฐาน

ฐาน

>5,000
200

10

>=1

13, 875
1, 294

7

1

ไมมี
ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์

ไมมี

ไมมี

ระบบหองสมุดอัตโนมัติยังพัฒนาไม
สมบูรณ การทํางานยังไมเสถียร

ตนปงบประมาณ 2547 สํานักวิทยบริการไดบอกรับ
E-book ประมาณ 1 หมื่นกวาเลม แตตองยกเลิกการ
บอกรับเนื่องจากมีผูใชบริการ download ขอมูล
อัตโนมัติ สํานักพิมพไมยอมผอนผัน  และมาบอกรับ
e-book ของ NetLibrary แทน
ปงบประมาณ 2547  หอสมุดยกเลิกฐาน Life Sci.
เนื่องจากฐานขอมูลดังกลาวเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
จาก CD-ROM  เปน Online ซึ่งราคา Online สูงกวา
CD-ROM คอนขางมาก ประกอบกับสาขา Life Sci.
หอสมุดมีฐานขอมูลอื่น ๆ ใหบริการแลวหลายฐาน
หอสมุดจึงยกเลิกฐานขอมูลดังกลาว
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3.4 มีความรวมมือในการใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
ของหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ ความลาชาในการใหบริการของหองสมุด
ปลายทาง

บริการยืมระหวางหองสมุด  จํานวน
1, 557ครั้ง

4. การใช/การเขาถึงแหลงสารสนเทศ
4.1 จํานวนการเขาใชฐานขอมูล

เพื่อการคนควาวิจัย
(Reference Databases)
เพิ่มขึ้น

4.2 จํานวนการเขาใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น

4.3 จํานวนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึ้น

ครั้ง/เดือน

ครั้ง/เดือน

ครั้ง/เดือน

>1,600

>100,000

>20, 000

2, 648

112,378

19, 938

สถิติการใชต่ํากวาที่ควรจะเปน  เนื่องจาก
อุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอของศูนย
คอมพิวเตอรหมดสภาพการใชงาน จําเปน
ตองพัฒนาระบบ cd-rom network ใหม
สงผลใหคณะ/หนวยงาน ไมสามารถคน
ขอมูลจาก CD ROM  ระหวางเดือน (ต.
ค.46 - 5 มี.ค.47 )
สถิติการใชต่ํากวาที่ควรจะเปน เนื่องจาก
ความลาชาในการตออายุฐานขอมูล
Science Direct และ IEEE ของ สกอ.
ทําใหผูใชบริการไมสามารถสืบคนฐาน
ขอมูลระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. 46 สถิติการยืมต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากผู

ใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
fulltext ผานระบบเครือขายไดมากขี้น เชน
วารสาร   วีดิทัศน ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และขอมูล
ภาคใต
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5. การจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
บริการ
5.1 จํานวนครั้งของการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ (Information
Literacy Skill) และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Literacy Skill) ใหกับผูใช
บริการ

5.2 จํานวนครั้งของการประชา
สัมพันธกิจกรรมและบริการ
ใหม ๆ ในหองสมุด

ครั้ง/ป

ครั้ง/ป

>70

>90

60

143

นักศึกษาไมคอยสนใจ และใหความ
สําคัญกับกิจกรรมที่หองสมุดจัด มีนัก
ศึกษาสวนหนึ่งที่ลงชื่อแลวไมมารวมกิจ
กรรม  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2, 214
คน

ผูใชบริการสวนหนึ่งไมคอยรับขาวสาร ทุกชองทาง

6. การใหบริการของหองสมุด
6.1 จํานวนชั่วโมงการเปด

ใหบริการ
6.2 จํานวนผูที่เขามาใชบริการ

หองสมุด

ชั่วโมง/วัน

คน/ป

13

>500, 000

13

691, 702

บุคลากรที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอ

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไมเพียงพอ
ในชวงที่มีผูใชบริการจํานวนมาก
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การจัดการ
ทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ

7. การจัดการที่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล
7.1 มีการทบทวน/วิเคราะห

ปญหาในการดําเนินงาน

7.2 มีการประเมินผลตามแผน
การดําเนินงาน

7.3 มีการนํานวัตกรรมมาใช
ในการบริหารและการดําเนิน
งาน

อยางนอยปละ
2 ครั้ง

อยางนอยปละ
1 ครั้ง

อยางนอยปละ
1 นวัตกรรม/ป

2

1

1

3

2

1

สวนใหญเปนไปตามแผนงาน ยกเวน
การวิจัยสถาบัน

ไมมี

ปญหาการดําเนินงานลดลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับปงบประมาณ 2546  ปญหาที่พบ
อยูบางจะมาจากความผิดพลาดของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ  การปฏิบัติงานของเจา
หนาที่   และความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสรางของสํานักวิทยบริการ
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8. การพัฒนาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
8.1 จํานวนกิจกรรมที่ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น

จํานวนกิจกรรม 1 5 ไมมี

9. การใชศักยภาพ IT สูการ
บริหารจัดการ*
9.1 มีระบบ MIS เพื่อการบริหาร

งานบุคคล

9.2 มีระบบ MIS เพื่อการจัดการ
ครุภัณฑ

9.3 มีระบบ MIS เพื่อการ
วางแผน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การพัฒนาคอนขางลาชา

การพัฒนาคอนขางลาชา

การพัฒนาคอนขางลาชา

ใชระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย

ใชระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย

ใชระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย
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ประสิทธิภาพ
และสุขภาวะ
ในการทํางาน

10. การพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
10.1 บุคลากรทุกคนไดรับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

อยางนอย 1 ครั้ง/
คน/ป

ทุกคน (58) ทุกคน (60 คน) ไมมี ในปงบประมาณ 2547 มีบุคลากร เพิ่ม
จํานวน 2 อัตรา

11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางาน
11.1 จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางาน

จํานวนกิจกรรม/ป 1 1 ไมมี

การวิจัยสถาบัน/
ผลงานวิชาการ

12. ผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงาน
วิชาการ
12.1 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/

ผลงานวิชาการ
12.2 มีจํานวนผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการที่สามารถนํามาใช
พัฒนางานของฝายฯ

อยางนอย 1 เรื่อง/ป

ไมต่ํากวารอยละ
60 ของผลงาน

1

รอยละ 60

6

90

ไมสามารถดําเนินตามแผนงานที่
กําหนดไวทั้งหมด
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ผลการดําเนินงานในปจจุบัน
และเปาหมายป 2547

ปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน
(KPIs)

หนวยนับ/เกณฑ
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค หมายเหตุ

การประกัน
คุณภาพ

13. มีการประกันคุณภาพ
การดําเนินงาน
13.1 ผานการประเมินคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย
ในระดับดีขึ้นไป (3.5 ขึ้นไป)

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ 3.9 ไมมี
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แบบฟอรมที่ 7
แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ปงบประมาณ 2546
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แบบฟอรมที่ 7
แนวทางและผลการพัฒนา

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ภายในและภายนอก) ปงบประมาณ 2546

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา ผลการพัฒนา

1. ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี

1.1 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเพิ่ม
ชองทางในการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
จาก 128 kbps เปน 256 kbps ในปงบ
ประมาณ 2547 และ 512 kbps ในปงบ
ประมาณ 2548

1.2 จัดทําแผนของบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรมาใหบริการกับนักศึกษาในป  
งบประมาณ 2547 ดังนี้
1.2.1  งบประมาณเงินรายได จัดซื้อ

คอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง
Scanner จํานวน 7 เครื่อง และ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server)
จํานวน 1 เครื่อง

1.2.1 งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 
2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 30 
เครื่อง

2. ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาไมเสร็จ 2.1 มีการติดตามการพัฒนาโดยการประชุมเพื่อให
ผูพัฒนารายงานความคืบหนาทุก 2 เดือน

2.2 ขอทรัพยากรสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพิ่ม 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใหเปนไปตามแผนงาน  
การพัฒนาดําเนินการไดประมาณรอยละ 85  
ขณะนี้อยูระหวางการทดลองใชงาน  ผูพัฒนา
จะสงมอบระบบประมาณเดือนธันวาคม 2547
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา ผลการพัฒนา

3. ขาดบุคลากร IT 3.1 นําภาระงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ที่
ตองอาศัยบุคลากร IT เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาถึงความจําเปน ซึ่งในปงบประมาณ
2547 มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบและอนุมัติอัตรา
จางนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 อัตรา

4. อาคารหอสมุดเกา คับแคบ ไมสามารถรองรับ
ภารกิจหลักได

4.1 จัดทําแผน/โครงการกอสรางอาคารหอสมุด
เสนอมหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติใหกอสราง
อาคารหอสมุดใหมในปงบประมาณ 2548

5. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ
ใหหลากหลาย

5.1 ประสานงานกับอาจารยผูสอนใหนํานักศึกษา
มาปฐมนิเทศและอบรมการสืบคนฐานขอมูล

5.2 เปลี่ยนแปลงชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหสอด
คลองกับเวลาที่นักศึกษาวางจากกิจกรรมอื่น ๆ 
เลื่อนจากที่เคยจัดในปการศึกษา 2546 ไป  
2 สัปดาห

5.3 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปา
หมายมากขึ้น โดยการเพิ่มเสียงตามสายที่  
องคการนักศึกษา

5.4 ออก Road Show ตามคณะ/หนวยงาน
5.5 จัดทํา Online Tutorial

6. โครงสรางการบริหารงานซึ่งสังกัดสํานักวิทย
บริการไมเอื้อตอการดําเนินงานตามภารกิจ

6.1 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําเสนอปญหา
อุปสรรค และผลกระทบจากโครงสรางให
มหาวิทยาลัยทบทวนและพิจารณา ซึ่งทาน
อธิการบดีเห็นดวยในหลักการที่จะใหปรับฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนสํานัก แยกจาก
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตปตตานี    ขณะนี้
อยูระหวางการจัดทําโครงการ
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7. การหมุนเวียน QMR และบุคลากรดานประกัน
คุณภาพ เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักและเขาใจ
ระบบประกันคุณภาพอยางทั่วถึง

7.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการคุณภาพชุดใหม

8. การใชประโยชนของ Cyber Society/Internet
ในการประชาสัมพันธกิจกรรมของหองสมุด

8.1 มีการประชาสัมพันธทุกชองทาง ทั้ง E-mail 
สถานี วิทยุ  เสียงตามสาย  ส่ิ งพิมพของ
มหาวิทยาลัย Web Site และการ Road Show 
ตามคณะ/ภาควิชา

9. สงเสริมการวิจัยสถาบัน 9 .1  กําหนดสัดส วนที่ ใช ในการวิจั ย / สัปดาห  
สามารถนํามาคิดเปนภาระงานได

9.2 จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา
9.3 จัดสงบุคลากรเขาอบรมการวิจัยสถาบันและ

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
10. ไมมีแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10.1 จัดทําแผน โดยเนนการเขารวมกิจกรรม 

การจัดนิทรรศการ และการรณรงคใหนิยมไทย 
เชน บุคลากรใสผาไทยอยางนอย 1 คร้ัง/
สัปดาห

11. ระบบการสื่อสารภายในหองสมุดยังไมชัดเจน
ควรทําปายบงชี้

11.1 ทําปายบงชี้ Collection สารสนเทศทุกชั้น
11.2 ทําปายชื่อ Collection สารสนเทศทุก

Collection
11.3 มีบอรดแจงที่ ต้ัง จุดบริการ/Collection  

แตละชั้นทั้ง 2 อาคาร บริเวณหนาหองสมุด
12. วางระบบประเมินผลองคประกอบใหครบวงจร

PDCA-Par เพื่อใหไดขอมูลพัฒนาตนเอง
12.1 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน กําหนดผูรับ

ผิดชอบ การรายงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลตาม TOR และดัชนีชี้วัดรายบุคคล
ทุก 6 เดือน เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน
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13. การทํางานไมมีการวางแผนและประเมินผล
อยางชัดเจน

13.1 มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกขอมูล
จากการสัมภาษณ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ขอใหตัดขอเสนอแนะดังกลาว (ดัง
เอกสารลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ในแฟม
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน)
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ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2547
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ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2547

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
-

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงช้ี

2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
       สําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง

15) การใหบริการหองสมุด (ชั่วโมง/วัน)
16) การใหบริการคอมพิวเตอร (ชั่วโมง/วัน)

13
13

13
13

13
13

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุน
                    การเรียนรู

ตัวบงช้ี
3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 3,306.17 2,846 2,589

3.6 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส 4, 453 7, 069 13, 875
3.7 จํานวนโสตทัศนวัสดุเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง/

Courseware/Multimedia
239 229 693

3.8 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project

- 1,295 3,141
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
2.7 ปจจัยเกื้อหนุน*
2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการ

สรางฐานขอมูล
(1) มีนโยบายและแผนในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและการสรางฐานขอมูล
(2) ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(3) ประเมินผลการดําเนินงาน
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนา
(5) ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสรางฐาน
ขอมูล

1.0
0.8
0.6
0.6

0.6

1.0
0.8
0.8
0.8

0.6
รวม 3.6 4.0
2.7.2    การบริการสารสนเทศ

(1) มีแผนในการใหบริการ
(2) ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
(3) ประเมินผลการใหบริการ
(4) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ
(5) ใหผูใชบริการมีสวนรวมในการประเมินผล

0.8
0.8
0.6
0.6
0.8

1.0
0.8
1.0
0.8
1.0

รวม 3.6 4.6
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 3.6 4.3



ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2547

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประจําปงบประมาณ 2547

24

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา

(1) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานทักษะ
สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนฯ

(3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
(5) ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการประเมิน
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการเรียนรู มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเรียน การสอน การวิจัย
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สงเสริมและสรางนิสัยใหบัณฑิตมีความใฝรู ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.2
และมีสวนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง
ตามตัวบงชี้ 2.1 ดังนี้

เปดใหบริการหองสมุด และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน โดยไดขยายเวลาการให
บริการจาก 22.30 น. จนถึง 24.00 น. ในชวงกอนสอบ 2 สัปดาห จนกระทั่งสอบเสร็จ มีผูเขาใชบริการ 
จํานวน 691,702 คน   ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ   จํานวน 239,258 คร้ัง  ลดลงจากป         
งบประมาณ 2546  เล็กนอย    เนื่องจากในปงบประมาณ 2547     ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศฉบับเต็มผานระบบเครือขายไดตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ 3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา

สัดสวนของคาใชจายทั้งงบลงทุนและงบดําเนินการ ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ ตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเปน 2,589 : 1 ตํ่ากวาปงบประมาณ 2546 เล็กนอย ซึ่งมีสัดสวน 2,846 : 1
สําหรับคาใชจายสําหรับตําราและวารสารตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเปน     1,283 : 1        ตํ่ากวาป
งบประมาณ 2546 เล็กนอยเชนเดียวกัน ซึ่งมีสัดสวน 1,399 : 1
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องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอน

2.7 ปจจัยเกื้อหนุน

2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสรางฐานขอมูล

ในปงบประมาณ  2547   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [2.7.1.1]   ซึ่งมีทั้งการจัดซื้อและการขอรับบริจาค   ในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท จะจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหองสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ [2.7.1.2]  งบประมาณสวนใหญรอยละ 73.36    จะใชในการจัดหาวารสาร สวนฐาน
ขอมูลซีดี-รอม ตํารา และสื่อโสตทัศนวัสดุ/Multimedia รอยละ 15.36, 10.67 และ 0.61 ตามลําดับ

สําหรับสัดสวนงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เทียบกับ
งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับจัดสรรคิดเปนรอยละ 29.67 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ
2546 เพียงรอยละ 2.82 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวในดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน (KPIs)
กําหนดไวรอยละ 10/ป (ภาคผนวก) ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ในปงบประมาณ 2547 ลดลงจากปงบประมาณ 2546 รอยละ 9.86 ประกอบกับฝายหอสมุดคุณหญิงหลง
ฯ ไดยกเลิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บางฐานที่มีเนื้อหาคาบเกี่ยว หรือซ้ําซอนกับฐานขอมูลอ่ืน ซึ่งสามารถ
ใชแทนกันได รวมทั้งยกเลิกฐานขอมูลที่ซ้ําซอนกับที่ สกอ. บอกรับใหหองสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 24 สถาบัน
ใชรวมกัน นอกจากนั้นในปงบประมาณ 2547 คาเงินบาทแข็งตัว เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2546 ทําใหมี
สวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณรอยละ 2.80

แมวาอัตราสวนงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพิ่มตํ่า
กวาเปาหมายที่กําหนดไว แตในสวนของจํานวนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนเพิ่มข้ึน กลาวคือ มีวาร
สารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 13,875 รายการ เพิ่มจากปงบประมาณ 2546 จํานวน 6,808 รายการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1, 294 รายการ ทั้งนี้เปนเพราะฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาและสราง
ความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในรูปภาคี
(Consortium) นอกเหนือจากความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแลว ฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ ยังไดพัฒนาความรวมมือดานการดําเนินงานและการใหบริการเพื่อลดความซ้ําซอน และใช
ทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing) ดังนี้

รวมมือกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET – Provincial
University Library Network) ในการพัฒนาความรวมมือในการจัดทําดัชนีวารสารรวมกัน
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รวมมือกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS) และ สกอ. ในการพัฒนาระบบ
Union Catalog และ Digital Collection ผูใชสามารถสืบคนขอมูลจากฐานสหบรรณานุกรมของหองสมุด
มหาวิทยาลัย 24 แหง (Union Catalog of Thailand) [http://uc.thailis.or.th] และวิทยานิพนธฉบับเต็มได
มากกวา 3,000 รายการ [http://202.28.18.231.8000/dcmscentral]

รวมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – สวรส. ในการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยดาน
สาธารณสุขรวมกัน ผูใชบริการสามารถสืบคนสาระสังเขป และเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มผาน เว็บไซตของ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ หรือที่ http://library.hsri.or.th

รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการจัดตั้งมุมตลาดทุน (Set Corner) ใน
การเผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนแกประชาคม มอ.และผูที่สนใจทั่วไป

นอกจากนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเขาถึงสารสนเทศทุกประเภทผาน
ระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาฐานขอมูล
ในลักษณะ In-house Database อยางตอเนื่อง    ทั้งฐานขอมูลบรรณานุกรมที่ผูใชบริการสามารถสืบคน
ขอมูลผานระบบ OPAC – Online Public Access Catalog และฐานขอมูลเฉพาะดานที่ผูใชสามารถเขา
ถึงเอกสารเนื้อหาเต็ม (Full text) สาระสังเขป (Abstract) หรือสารบัญ (Content) คือ งานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยานิพนธ ขอมูลภาคใต วีดิทัศนตามอัธยาศัย สารบัญหนังสือภาษาตาง
ประเทศ และขอสอบเกา สําหรับทรัพยากรที่จัดซื้อสอดคลองกับหลักสูตรการเรียน การสอนรอยละ 99
เนื่องจากอาจารยผูสอนเปนผูเสนอแนะเกือบ 100 เปอรเซ็นต

จุดออน

1. งบประมาณที่ไดรับสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาลดลงจาก  ปงบประมาณ         2546
รอยละ 9.86  ในขณะที่ราคาวารสารและฐานขอมูลที่เคยบอกรับเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 10-13 ป  ทําให
ไมมีงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาประเภทตํารา ส่ือโสตทัศนศึกษา และฐานขอมูลใหม  ให
ครอบคลุมสาขาวิชา /หลักสูตร /คณะใหม ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน

2. ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทําใหหองสมุดไมสามารถแปลงผลงานวิจัย         และวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เผยแพรในรูปเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดทั้งหมด มีผลงานวิจัย
ประมาณรอยละ 30 ที่เจาของไมอนุญาตใหเผยแพร

3. ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ยังพัฒนาไมเสร็จ       สงผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูล
ทําใหฐานขอมูลบางประเภท เชน ฐานขอมูลดัชนีวารสาร ยังไมมีเขตขอมูลที่สามารถ link ไปยังชื่อวารสาร
ใน Serial Module ได ฐานขอมูลหนังสือและวารสารบางสวนยังไมสมบูรณ เปนตน
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4. อุปกรณคอมพิวเตอรเกาและลาสมัยเร็ว      ประกอบกับบางครั้งมีเครื่องเสีย   ขัดของ
พรอม ๆ กันหลายเครื่อง ไมสามารถดําเนินการซอม   แกไข  ใหทันกับความตองการของผูใชบริการ

5. ซอฟตแวร  ที่ใชสําหรับแปลงเอกสารจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส    คือ      Adobe
Acrobat ยังมีขอจํากัดในการใชงาน ยังไมสามารถอานสัญลักษณทางวิทยาศาสตรได

6. อาคารสถานที่คับแคบ  ทําใหไมสามารถจัดหาสารสนเทศหรืออุปกรณมาเพิ่มเติมได
เชน ปจจุบันมีเครื่องรับสัญญาณ UBC เพียง 2 เครื่อง ไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ

จุดแข็ง

1. ผูใชบริการในสวนของอาจารยผูสอนมีสวนรวมในการเสนอแนะ ในการจัดซื้อวารสาร
ฐานขอมูล 100 เปอรเซ็นต และเสนอแนะซื้อตําราประมาณ 97 เปอรเซ็นต

2. มีการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกสแบบภาคี (Consortium)  รวมกับ หองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาและ สกอ. ทําใหผูใชบริการสามารถใชวารสารอิเล็กทรอนิกสไดประมาณ 13,875 รายการ

3. สกอ. ไดบอกรับฐานขอมูลขนาดใหญ ครอบคลุมหลายสาขาวิชา และราคาแพงใหกับ
หองสมุดทั้ง 24  สถาบัน ใชรวมกันเปนฐานขอมูลกลาง    ทําใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     สามารถนํา
งบประมาณไปบอกรับ E-journal เฉพาะสาขาที่มหาวิทยาลัยเปดการเรียน การสอนมากขึ้น

4. มีบุคลากร    IT     มาชวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดโดยตรง         ทําให
การดําเนินงาน และการใหบริการ ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. มีการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติใชเอง   ไมตองพึ่งพาจากตางประเทศ   ทําให
ประหยัดงบประมาณ

6. ผูใชบริการสามารถสืบคนสารสนเทศผานระบบเครือขายไดตลอดเวลา    24    ชั่วโมง
โดยไมตองเดินทางมาที่หองสมุด

โอกาส

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณ
2. ตามแผนการดําเนินงานระบบหองสมุดอัตโนมัติจะพัฒนาเสร็จทุก  Module    การใช

งานและสงมอบระบบ ในเดือนธันวาคม 2547
3. ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารหลังใหม ระหวางป

งบประมาณ 2548 – 2550 คาดวาจะสามารถยายไปอาคารใหมไดในปงบประมาณ 2551 ชวยแกปญหา
เร่ืองสถานที่คับแคบได
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ปจจัยคุกคาม

1.    การบอกรับวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว  มีความเสี่ยงที่หองสมุด
อาจจะไมมีวารสารฉบับยอนหลังใหบริการ ในกรณีที่สํานักพิมพยกเลิกกิจการ

2.  บริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายในประเทศมีนอย ทําใหเกิดระบบการผูกขาดในเรื่องราคา
กลยุทธ/แผนพัฒนา

1.   พัฒนาความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอื่น ๆ    ในรูปภาคี (Consortium)      อยาง
ตอเนื่องในการจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

2. มีแผนการสํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลดัชนีวารสาร ฐานขอมูลวิทยานิพนธให
สมบูรณในปงบประมาณ 2548 [2.7.2.5]

3. พัฒนาระบบสํารองขอมูลวารสาร ที่มีสถิติการใชสูงไวในคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
พรอมทั้งพัฒนาระบบการสืบคน วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ download ไว [2.7.2.5]

2.7.2 การบริการสารสนเทศ

ในปงบประมาณ 2547  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดใหบริการสารสนเทศตามแผนงาน
ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2546 – 2547  [1.2.1]  ดังนี้

การใหการศึกษากับผูใชบริการ จํานวน 60 คร้ัง     ลดลงจากปงบประมาณ 2546   และ
ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ซึ่งกําหนดไวมากกวา 70 คร้ัง        เนื่องจากนักศึกษาไมคอยสนใจ
กิจกรรมที่หองสมุดจัด มีนักศึกษาสวนหนึ่งลงชื่อไว แตไมเขารวมกิจกรรม การจัดทํา Online Tutorial
จํานวน 9 ฐาน และการปรับปรุงหองอบรม/หองใหการศึกษาแกผูใชบริการ โดยการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง ทดแทนเครื่องเกา และจัดหาจอชนิดแขวน

การประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการใหม ๆ    ทุกชองทาง จํานวน 143 คร้ัง   สูงกวาป
งบประมาณ 2546 และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่มากกวา 90 คร้ัง

การสงเสริมการใชบริการ ไดจัดงานสัปดาหหองสมุดและขยายเวลาการใหบริการ จนถึง
24.00 น. ในชวงใกลสอบถึงสอบเสร็จ

นอกจากนี้ฝายหอสมุดฯ ไดใหบริการพื้นฐานดังนี้ บริการยืมคืนสารสนเทศ จํานวน
239,258 คร้ัง ลดลงจากปงบประมาณ 2546   และต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs   เนื่องจากในป
งบประมาณ 2547 ผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารเนื้อหาเต็มมากขึ้น  บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา จํานวน 3,563 คร้ัง บริการยืมระหวางหองสมุด 1,557 คร้ัง เพิ่มจากปงบประมาณ 2546
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ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในหลายรูป
แบบทั้งการประเมินตนเอง โดยการจัดทํากลุม QC [2.7.2.1] และการประชุมหารือผูที่เกี่ยวของ [2.7.2.2]
สําหรับการประเมินจากผูใชบริการไดดําเนินการ 2 วิธีคือ การจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นจากผูใชบริการ
ทุกชองทาง เชน การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นวางไวที่หนาเคานเตอรยืมคืน ซึ่งเปนจุดที่ผูใชมอง
เห็นไดอยางชัดเจน [2.7.2.3] การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เว็บไซตหองสมุด การคุยและการ
สอบถามจากผูใชบริการโดยตรง รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ [2.7.2.4] ประกอบกับใน
ปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จะตองปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับ กพร. โดยความพึงพอใจของผูใชบริการตองอยูที่ระดับ 4 หรือรอยละ 80 ฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ ไดนําขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากผูใชบริการมาปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งไดชี้แจงใหผูใชทราบผานทางบอรดประชาสัมพันธ

จุดออน

1. ผูใหบริการแตละคน   มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการไมเทากัน
2. พื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ   มีไมเพียงพอ  ไมสามารถขยายหรือเพิ่มชั้น

ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได
3.   ระบบหองสมุดอัตโนมัติในสวนของโปรแกรมการยืม-คืน ยังไมสามารถปองกันการยืม

วารสารฉบับปจจุบัน ซึ่งไมอนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุดได
4.   ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนา โดยศูนยคอมพิวเตอร ยังพัฒนาไมเสร็จ ทําใหการ

ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศลาชา   เนื่องจากตองเพิ่มขอมูลชั่วคราว (Fast add)  ใหกับรายการ
ที่ไมมีในฐานขอมูล

จุดแข็ง

1.  ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกกลุมงาน  ในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ และ
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรกลุมงานเทคนิค ในการใหบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
ตอบคําถาม

2. มีผูใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตอบคําถามตลอดเวลาที่หอง
สมุดเปดบริการ

3. ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ
ใหมีการจัดชั้นทั้งในและนอกเวลาราชการ

4.    มีนักศึกษาชวยงานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ
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5.    มีการปรับปรุงการจัด Collection ใหมใหเหมาะสมกับการใชงาน   ทําใหสะดวกตอผู
ใชและงายตอการใหบริการ รวมทั้งมีการติดหมายเลขชั้น (Running number) วิทยานิพนธและรายงาน
ปญหาพิเศษ (Project) ทําใหจัดชั้นสะดวกขึ้น

โอกาส

1. ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะสารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา

2.   ตามแผนการดําเนินงานระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนา      โดยศูนยคอมพิวเตอร
จะใชงานไดประมาณเดือนธันวาคม 2548 จะชวยใหการใหบริการยืม-คืน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.   มีบุคลากร IT  ชวยในการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหการบริการสารสนเทศ สะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปจจัยคุกคาม

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมมีเครื่องสํารองไฟเมื่อไฟฟาดับจะไมสามารถใหบริการได
กลยุทธ/แผนพัฒนา

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการสารสนเทศ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และมีทักษะในการใหบริการในปงบประมาณ 2548 จํานวน  5 โครงการ [2.7.2.5]

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

3.4 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยการใหความรูดาน
ทักษะสารสนเทศ ในรูปของ การปฐมนิเทศการใชหองสมุด การอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหองสมุด และการจัดทําคูมือ Online Tutorial ในปงบประมาณ 2547 มีการ
กําหนดแผนการใหการศึกษาผูใชไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2546-2547 และมีการกําหนด
แผนดําเนินงานใหการศึกษาผูใช [1.2.1] ในปการศึกษา 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม จํานวน 28 รอบ จัดอบรมการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ภายในหองสมุด  จํานวน 8 รอบ   จัดอบรมการสืบคน   ขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่คณะ จํานวน 6 รอบ และจัดอบรมการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลสิทธิบัตร จํานวน 2 รอบ
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การจัดกิจกรรมในแตละภาคการศึกษา ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จะมีการประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวของ  เพื่อประเมินผล และทบทวนปญหาของการจัดกิจกรรมในปที่ผานมา เพื่อการปรับปรุง และ
กําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะจัดในปการศึกษาใหมใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เชน ในปการศึกษา 2547
ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงชื่อเพื่อเขารับการปฐมนิเทศของนักศึกษา และปรับปรุง Presentation แนะ
นําการใชหองสมุด จากปการศึกษา 2546 รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดอบรมการสืบคนขอมูลเปนตน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดประเมินผลการอบรม จากผูเขาอบรม [3.4.1 – 3.4.2] เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป

จุดออน

นักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ   และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หองสมุดจัดนอย แมวาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรม รวม
ทั้งขอความรวมมือและประสานงาน  ไปยังอาจารยที่ปรึกษา/ อาจารยผูสอนวิชาการใชหองสมุด   ใหสงนัก
ศึกษาเขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศแลวก็ตาม  ในปการศึกษา 2547 นี้ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน
2,214 คน

จุดแข็ง

บรรณารักษทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความรวมมือในการแนะนําการใชหองสมุด และเปนวิทยากรสอนการสืบคนขอมูล
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ สามารถจัดอบรมการสืบคนขอมูลไดทุกครั้งที่ผูใชบริการรองขอ
โอกาส

ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ
และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่สําคัญของหองสมุด ในปงบประมาณ
2547 ไดมีการชวยแกไขปญหาของกิจกรรม โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งเกา
และมีประสิทธิภาพไมเทาเทียมกัน

ปจจัยคุกคาม

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา
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ศึกษากิจกรรมและรูปแบบในการใหการศึกษาแกผูใชบริการ (User Education) ทั้งกิจกรรม
พัฒนาทักษะสารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาตองการ รวมทั้งปญหาการไมเขารวม
กิจกรรมในปงบประมาณ 2548 [2.7.2.5]
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรค

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ
                    งานสรางสรรค
ตัวบงช้ี
4.2  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน - 3 3
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน - - -

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 4  การวิจัย
4.1  การบริหารงานวิจัย

(1) มีนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานการวิจัย
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

(2) กํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายและแผนฯ

(3) ประเมินผลการบริหารงานวิจัยทุกป
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริหารการวิจัย
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง

และแผนงานดานวิจัย

0.8

0.8
0.2
0.6

0.8

0.8

0.6
0.6
0.8

0.8

รวม 3.2 3.6
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

4.2 ผลการวิจัย
(1) มีแผนและระบบการนําผลการวิจัยไปเผยแพรและ

ใชประโยชนหรือสิทธิประโยชนตามวัตถุประสงค
ของหองสมุด

(2) ดําเนินการเผยแพรและใชประโยชนผลงานวิจัย
ตามแผนและระบบที่กําหนด

(3) ประเมินการเผยแพรและใชผลงานวิจัยทุกป
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนางานวิจัยในอนาคต
(5) ผูวิจัยและผูใชประโยชนมีสวนรวมในการกําหนด

แผนและระบบการใชประโยชนผลงานวิจัย

0.8

0.8
0.6
1.0

0.6

0.8

1.0
0.6
1.0

0.6

รวม 3.8 4.0
สรุปการประเมินองคประกอบที่ 4 - 3.5 3.8

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานที่ 4  มาตรฐานการวิจัยและงาน
สรางสรรค

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดมีภารกิจหลักในการผลิตผลงานวิจัย และงานสรางสรรคโดยตรง
แตไดกําหนดแผนงานวิจัยสถาบันไวในแผนปฏิบัติการป 2546-2547 โดยเนนการทําผลงานทางวิชาการ/
การทําวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเทานั้น

ในปงบประมาณ 2547 บุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาระบบวีดิทัศนตาม
อัธยาศัย [4.1] ฐานขอมูลสมุนไพรไทย [4.2] การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ [2.7.2.4] และมี
งานวิจัยสถาบันอีก 1 เร่ืองอยูระหวางดําเนินการ คือ พฤติกรรมการใชหองสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวี
สุนทรของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [4.3]  ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  จากวิทยาเขตหาดใหญ
ดําเนินการไดประมาณรอยละ 60  นอกจากนี้  ยังไดมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย โดยการ
สงบุคลากรไปอบรมเทคนิคการวิจัย    และการวิเคราะหขอมูลที่สํานักวิทยบริการ     วิทยาเขตปตตานี
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยมาใชในการดําเนินงาน และการใหบริการ

อยางไรก็ตามมีงานวิจัยอีก 1 เร่ือง ซึ่งฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  กําหนดไวในแผนปฏิบัติการป
งบประมาณ 2547 แตไมสามารถดําเนินการไดตามแผน คือ การประชาสัมพันธหองสมุด
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จุดออน

บุคลากรขาดทักษะในการทําวิจัย และเห็นวาการทําวิจัยเปนเรื่องยากและตองใชเวลา ประกอบกับ
บุคลากรไมคอยมีเวลาในการทําวิจัยมากนัก  เนื่องจากชวงเวลาที่เปดบริการคอนขางยาวตลอดทั้งป

จุดแข็ง

บุคลากรสวนหนึ่งโดยเฉพาะบรรณารักษ เห็นความสําคัญของการทําวิจัยสถาบัน เพื่อนํามา
พัฒนางาน และความกาวหนาทางวิชาชีพ ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มี
บรรณารักษชํานาญการ จํานวน 7 คน ที่สามารถเปนพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาใหกับบุคลากรที่สนใจจะทําวิจัย

โอกาส

ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการทําผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยสถาบัน ใหใชเวลาราชการ ดังนี้  งานวิจัยที่ไดรับทุนภายในหนวยงาน   จํานวน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห
งานวิจัยที่ไดรับทุนภายนอกหนวยงาน 4 ชั่วโมง/สัปดาห  งานเรียบเรียงบทความ งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือส่ือตาง ๆ จํานวน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห โดยที่สามารถนํามาคิดเปน Load Unit ได [4.4]

ปจจัยคุกคาม

-
กลยุทธ/แผนพัฒนา
มีแผนในการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันใหกับบุคลากร จํานวน 1 โครงการ ในป

งบประมาณ 2548 [2.7.2.5]
มีแผนงานในการทําวิจัยสถาบัน ในปงบประมาณ 2548 จํานวน  3 โครงการ [2.7.2.5]
จัดระบบพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาใหกับบุคลากรที่ตองการทําวิจัย/ทําผลงานทางวิชาการในปงบประมาณ 

2548 [2.7.2.5]
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงช้ี
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน
10) บริการอื่น ๆ

10.1 โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
10.2 การใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก
10.3 การใหบริการเขาเยี่ยมชมหองสมุด
10.4 การใหบริการหองประชุม

4
38, 537

8
92

1
28,537

15
41

1
23,702

13
47

5.7  ความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับดี ระดับ
ดีมาก (5)

ระดับดี
(4.3)

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม
(1) มีนโยบายและแผนงานดานบริการวิชาการ

แกสังคมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
วัตถุประสงค และเปาหมายของมหาวิทยาลัย

(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) ประเมินผลการบริการวิชาการทุกโครงการ
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริการวิชาการ
(5) ผูรับบริการมีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผน

บริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งการประเมินการ
บริการวิชาการแกสังคม

0.8
1.0
1.0
0.8

0.8

1.0
1.0
0.8
1.0

1.0
รวม 4.4 4.8
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 4.4 4.8
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานบริการวิชาการ

องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ซึ่งได
ปฏิบัติมาอยางตอเนื่องในหลายลักษณะ

สําหรับปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้
ใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก มีผูเชาใชบริการ จํานวน 23,702 คน การใหบริการเยี่ยมชม

จํานวน 13 คร้ัง จํานวน 230 คน ในจํานวนนี้เปนคนไทย จํานวน 150 คน ชาวตางประเทศ จํานวน 80 คน
ใหบริการหองประชุม จํานวน 47 คร้ัง  การฝกภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร จากสถาบันตาง ๆ จํานวน 6 คน     จัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด   บริจาคอุปกรณและ
ครุภัณฑใหกับโรงเรียนในภาคใต  จํานวน 6 แหง บุคลากรเปนวิทยากรใหกับหนวยงานภายนอก  จํานวน 2
คร้ัง   และที่สําคัญ คือโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)  เปนโครงการนําความรูออกไปสูชุมชน
ไดนําหนังสือจํานวน 2,500 เลม ออกไปหมุนเวียนใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอจะนะ
อําเภอสะเดา และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ขาดแคลนหนังสือ จํานวน 13 แหง โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ ต้ังแตมกราคม – ธันวาคม 2547 [5.1]

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดมีการประเมินผลโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ [5.2]  เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงการใหบริการตอไป

จุดออน

สถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัด ในชวงที่มีผูใชบริการคอนขางมาก ทําให
บริการไดไมทั่วถึง

จุดแข็ง

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีศักยภาพ และมีความพรอมในการใหบริการ รวมทั้งให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก

ผูรับบริการมีความสนใจ และกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
โอกาส

ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหการสนับสนุน
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ปจจัยคุกคาม

ผูใชบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอกสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชหรือการสืบคนขอมูล มี
การรื้อชั้นทรัพยากรสารสนเทศ เปนภาระกับผูปฏิบัติงานคอนขางมาก

ปจจุบันมีผูใชบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอกโดยเฉพาะจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา ทั้ง
ของรัฐและเอกชนมาใชบริการจํานวนมาก สงผลกระทบกับผูใชบริการหลัก คือ นักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กลยุทธ/แผนพัฒนา

มีแผนในการใหบริการทางวิชาการแบบโครงการใหเปลา จํานวน 2 โครงการ ในปงบประมาณ
2548 คือ โครงการบริจาคหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียน และโครงการอบรมการสืบคนขอมูลจากสิทธิบัตร
แกผูประกอบการในภาคใต [2.7.2.5]
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
                    ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี
6.1 จํานวนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) งานประเพณีและวันสําคัญตาง ๆ
2) นาฏศิลปและดนตรี
3) กีฬา
4) การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5) ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
6) การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

2
-
1
-
-
4

-
-
1
-
1
7

3
-
1
-
2
8

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2547  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร       แตจะใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเขารวม
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน  การทอดกฐิน  วันสงกรานต  การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแก
คุณหญิงหลงฯ และการแขงขันกีฬาสํานักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังไดอนุเคราะหสถานที่ใหกับชมรม
พุทธ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาจิตวัย
จาบ ของกลุมกระจกเงา คณะกรรมการอํานวยการจัดตั้งธรรมสถาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใช
ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งไดจัดนิทรรศการในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันสารท
ไทย เปนตน
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงช้ี
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท

ตองบดําเนินการทั้งหมด 31.34 34.52 42.42
7.7  รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร .14 .15 .31
7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย 2 - -

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
                         วัตถุประสงคและแผนงาน
1.1  มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค

(1) มีการกําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานไวเปนลายลักษณอักษร

(2) นําวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค จัดทําเปน
แผนกลยุทธเพื่อสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

(3) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตามรอบที่กําหนด
(4) บุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศน

และพันธกิจ
(5) นําผลการทบทวนและขอคิดเห็นของบุคลากรตอ

วิสัยทัศน พันธกิจมาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน
และพันธกิจทุกครั้ง

1.0

1.0
0.8

1.0

0.8

1.0

1.0
0.8

1.0

0.8
รวม 4.6 4.6
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

1.2  นโยบายและแผน
(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจ
(2) บุคลากรรับรู ปฏิบัติและมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย
(3) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(4) ประเมินผลการดําเนินงานระหวางและเมื่อ

ส้ินสุดแผน
(5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ และการ

ดําเนินงาน

1.0

0.8
0.8

0.8

0.8

1.0

1.0
0.8

0.8

1.0
รวม 4.2 4.6
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 4.4 4.6
องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ
7.1 โครงสรางและการดําเนินงานบริหาร

(1) มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
ตามภารกิจ

(2) มีการบริหารงานตามโครงสรางองคกรและระบบ
บริหารที่กําหนด

(3) มีการประชุมเพื่อประเมินผลและติดตามงาน
(4) นําผลการประชุมมาปรับปรุงแกไข
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและปรับปรุง

การบริหาร

1.0

0.6
0.8
0.8

0.8

0.8

0.8
0.8
0.8

1.0

รวม 4.0 4.2
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

7.2 ผูบริหาร
(1) มีระบบการสรรหาผูบริหารที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ

และภาวะผูนําที่สอดคลองกับพันธกิจและภารกิจ
(2) ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารตามกรอบ

พันธกิจและภารกิจ
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการสรรหาและประเมินการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร

0.6

0.8

0.8
0.8

0.4

0.8

0.8

0.8
0.8

0.6
รวม 3.4 3.8
7.3 บุคลากร

(1) มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ที่สอดคลองกับตําแหนง พันธกิจ และภารกิจ

(2) ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ

(3) ประเมินบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบ
อยางเปนระบบ เปดเผย และสอดคลองกับภารกิจ
ของตําแหนง

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ
ผูรวมงาน

1.0

0.8

0.8

0.8

0.4

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0
รวม 3.8 4.4
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

7.4  การพัฒนาบุคลากร
(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจ และวัตถุประสงค
(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปามายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ/

กิจกรรมและประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมทุกป
(4) นําผลประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนาบุคลากร
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง

1.0
0.8

0.8
0.8
0.8

1.0
0.8

0.8
0.8
1.0

รวม 4.2 4.4
7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ

(1) มีแผนงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศ
ที่สอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย

(2) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศที่ทันเหตุการณ
สอดคลองกับการบริหารจัดการ

(3) ประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศตามรอบ
ที่กําหนด

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศ

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการให ใชและประเมินระบบ
ขอมูลและสารสนเทศ

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

1.0

0.8

0.6

0.6

0.6
รวม 3.0 3.6
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

7.6 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
(1) มีนโยบาย แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรม

คุณภาพอื่น ๆ
(2) จัดกิจกรรม 5 ส/กิจคุณภาพอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
(3) ประเมินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

อยางนอยปละครั้ง
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรม 5 ส/

กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส/

กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

0.8
0.8

0.8

0.8

0.8

1.0
0.8

0.8

1.0

1.0
รวม 4.0 4.6
7.7  ความปลอดภัย

(1) มีแผนงานดานระบบความปลอดภัยครอบคลุม
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

(2) ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่ระบุไว
ในแผน

(3) ประเมินความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคาร

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาฯ    ระบบความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการใหมี
ความปลอดภัย

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8
รวม 4.4 4.0
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 3.8 4.1
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
(1) มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณและ/หรือ

สัดสวนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ และมีระบบ
การจัดสรรใหสอสดคลองกับพันธกิจและภารกิจ

(2) จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ
และภารกิจ

(3) มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบไดและ
มีการประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ

(5) ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรู เสนอแนะ ประเมินผล
ระบบการเงินและงบประมาณ

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
รวม 4.0 4.6
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 4.0 4.6

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 1  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน

1.1 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังคงใชวิสัยทัศน พันธกิจที่ไดกําหนดไวในป 2543 เปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน      โดยเปลี่ยนจุดเนนจากการใหบริการหองสมุดแบบดั้งเดิมเปนหองสมุด
ดิจิทัล  (Digital  Library)         ที่ผูใชบริการสามารถสืบคนสารสนเทศทุกประเภทผานระบบ
เครือขาย โดยมีขอจํากัดนอยที่สุดทั้งดานเวลา  และสถานที่ [1.1.1]   สําหรับกรอบแนวคิด 
ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ   ยึดตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ [1.1.2]  เนนเรื่อง
หลัก ๆ 3 ดานคือ   สารสนเทศและหองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ



ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2547

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประจําปงบประมาณ 2547

47

1.2 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ไดแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติ ป 2546 – 2547   โดยให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวม [1.2.1]
ในปงบประมาณ 2547  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ดําเนินงานบรรลุตามแผนงานทั้งในดาน
การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   การพัฒนาฐานขอมูล และการบริการสารสนเทศ
กลาวคือสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน มีการพัฒนา Digital
Collection  และพัฒนาฐานขอมูลเฉพาะดานทั้งผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ขอมูลภาคใต วิดีทัศน ขอสอบเกา วิทยานิพนธ สารบัญหนังสือภาษาตางประเทศ สารบัญ
วารสารใหม มีการพัฒนาความรวมมือในการจัดหา  การดําเนินการ  และการใชทรัพยากร
รวมกันทั้งระหวางหองสมุดวิทยาเขต หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค หองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนกลาง รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ เชน สกอ. จัดกิจกรรมใหการศึกษากับผูใช
บริการ และกิจกรรมสงเสริมการใชบริการในหลายรูปแบบ เนนการประชาสัมพันธกิจกรรม
และขาวสารใหม ๆ ทุกชองทาง มีการประเมินผลการใหบริการอยางตอเนื่อง รวมทั้งแกปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการจัดหาอุปกรณ  บุคลากร  และระบบ
เครือขาย ในปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยไดเชาชองทางพิเศษสําหรับการสืบคนวารสาร
อิเล็กทรอนิกส จากเดิม 128 kbps เปน 256 kbps
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน [1.2.2]  และตาม KPIs       
[ภาคผนวก] โดยใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการมีสวนรวม ซึ่งฝายหอสมุดฯ  ไดนําผลการ
ประเมินในสวนที่เปนปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนางาน  สวนปญหาอุปสรรคที่ไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม    ไดเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา   เชน การทบทวนโครงสรางฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ที่สังกัดสํานักวิทยบริการ 
[1.2.3]  โครงการกอสรางอาคารหอสมุดอรรถกระวีสุนทร   [1.2.4]  การของบประมาณ
สนับสนุนในการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร [1.2.5]   และการขอบุคลากร IT   มาชวยงาน
หองสมุด [1.2.6] ไดรับจัดสรรนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราจางมา 2 ตําแหนง
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จุดออน

-

จุดแข็ง

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมที่จะเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
บุคลากรสวนใหญมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหการดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล

เปนไปไดอยางสะดวก
โอกาส

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยป พ.ศ. 2546 – 2549 เปนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเปนฐาน และเนนการผลิตบัณฑิตศึกษา หองสมุดจึงเปนหนวยงานที่สําคัญในการ
สนับสนุนนโยบายดังกลาว

ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
ปจจัยคุกคาม

นโยบายการปรับลดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญจัดสรร
ใหเทาวงเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา หรือบางปนอยกวาปที่ผานมา ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากวัสดุการศึกษาประเภทวารสาร และฐานขอมูลจะมีราคาเพิ่มประมาณ รอยละ 10-13/
ป ทําใหไมสามารถจัดหาวัสดุการศึกษาเพิ่มเพื่อรองรับสาขา หลักสูตรที่เปดใหมได

ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ยังเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหองสมุดดิจิทัล
กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548 กําหนดผูรับผิดชอบและการติดตามผลการดําเนินงาน
[2.7.2.5]
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องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ

7.1 โครงสรางและการดําเนินงานบริหาร

มีโครงสรางองคกรตามที่   กม.อนุมัติ  มีฐานะเปนฝาย  สังกัดสํานักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี    ในการบริหารงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  จะขึ้นกับรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ

การบริหารงานภายใน แบงเปน 3 กลุมงานตามภารกิจคือ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริการ และ
กลุมงานธุรการ

จุดออน

การบริหารงานภายใตโครงสรางของสํานักวิทยบริการ ยังไมชัดเจน มีความซ้ําซอนและขาดความ
คลองตัว

คณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ ยังไมมีบทบาทในการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมของ
หองสมุด

จุดแข็ง

มีการบริหารงานในแนวราบ บุคลากรมีสวนรวม
โอกาส

-

ปจจัยคุกคาม

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาในปงบประมาณ 2548
 2.  นําวาระการทบทวนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญเขาหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ ประมาณเดือน มกราคม 2548
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7.2 ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการสรรหาหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   แตได

กําหนดเปนการภายในใหดํารงตําแหนงเปนวาระ 4 ป สวนหัวหนากลุมงาน ใชวิธีการสรรหา โดยให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวม และมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป [7.2.1]

ในปงบประมาณ 2547 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
และหัวหนากลุมงานตามขอตกลงเกี่ยวกับภาระงาน ใชวิธีการประเมินแบบ 360 องศา [7.2.2] รวมทั้งมี
การประเมินเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ ปละ 2 คร้ัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบ สําหรับขาราชการสาย ข ค ซึ่งจะประเมินโดยผูบังคับบัญชาเทานั้น

จุดออน

ยังไมมีระเบียบรองรับการดํารงตําแหนงหัวหนาฝายเปนวาระ ทําใหเปนตําแหนงรักษาการมาตั้ง
แตป พ.ศ. 2532 และตําแหนงหัวหนากลุมงานเปนตําแหนงภายในยังไมถูกตองตามกฎหมาย

จุดแข็ง

การกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงของหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหัวหนากลุมงาน
ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสหมุนเวียนมาชวยพัฒนาหองสมุด

โอกาส
-

ปจจัยคุกคาม

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

โครงการจัดตั้งสํานักหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  จะทําใหโครงสรางการบริหารงาน
ภายในถูกตองตามกฎหมาย
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7.3 บุคลากร
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ดําเนินการสรรหาบุคลากรโดยกําหนดคุณวุฒิ    คุณสมบัติ และ

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงและภาระงานที่รับผิดชอบ

บุคลากรมีคูมือในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตภาระ
งานของกลุมงาน มีการทบทวนภาระของบุคลากรเพื่อเกลี่ยภาระงานใหเหมาะสม สําหรับภาระงานที่มี
ปริมาณมาก เชน การนําทรัพยากรสารสนเทศกําหนดใหเปนภาระงานรวมที่บุคลากรรับผิดชอบรวมกัน
นอกจากนี้ไดมีการหมุนเวียนบุคลากรจากกลุมงานบริการ และกลุมงานเทคนิค ใหบริการตอบคําถาม
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และบริการวารสารในชวงเวลา 11.45-13.00 น.

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาโดยการเปลี่ยน
ตําแหนง โดยพิจารณาและประเมินจากผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ในปงบประมาณ 2547
บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีบรรณารักษชํานาญการ ระดับ 8 เพิ่มข้ึน 1 อัตรา และมีบุคลากรได
รับการเปลี่ยนตําแหนง จํานวน 10 อัตรา ในจํานวนนี้เปนขาราชการ 1 อัตรา และลูกจางประจํา 9 อัตรา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามขอตกลงเกี่ยวกับภาระงาน ใชวิธีการประเมินแบบ
360 องศา [7.2.2] ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประเมิน สําหรับการประเมินเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด บุคลากรทุกคนรับทราบผลการ
ประเมิน

จุดออน

วิธีการประเมินแบบ 360 องศาที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงเกี่ยวกับ
ภาระงาน ยังมีขอบกพรองและไมเหมาะสมเทาที่ควร ผลการประเมินไมสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน
ไดอยางชัดเจน เนื่องจากกรรมการมีความหลากหลายมากเกินไปและมาตรฐานในการประเมินแตกตางกัน

จุดแข็ง

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความรูความสามารถและมีศักยภาพ มีความพรอมในการ
พัฒนาตนเองและมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มี
บรรณารักษชํานาญการ ระดับ 8 จํานวน 7 คน

จัดทํามาตรฐานภาระงาน  เพื่อใชในการประเมินภาระงานของบุคลากร
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ปจจัยคุกคาม

-

โอกาส

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพ มีการกําหนดตําแหนงชํานาญ
การสําหรับพนักงานหองสมุด และบรรณารักษ นอกจากนี้ยังสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่มีการ
พัฒนางานไดรับการเปลี่ยนตําแหนง

กลยุทธ/แผนพัฒนา

วิเคราะหและสรุปปญหาจากการประเมิน เพื่อปรับวิธีการประเมินแบบ 360 องศา ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น [7.3.1]

นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อทดแทนอัตรากําลังบุคลากรที่กําลังเกษียณอายุ
7.4  การพัฒนาบุคลากร

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน  และ
พันธกิจของหองสมุด ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

ปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กําหนด  [7.4.1]
จํานวน 4 โครงการ  คือโครงการอบรม PowerPoint [7.4.2] โครงการจัดการ Web Site ดวย CMS [7.4.3]
โครงการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การปฏิบัติงาน  จัดรวมกับสํานักวิทยบริการ สวนโครงการอบรมใหความรูดานระบบประกันคุณภาพฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดสงบุคลากรเขารวมโครงการที่สํานักประกันคุณภาพจัด   นอกจากนี้ยังไดจัด
โครงการที่ไมไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร     แตไดพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน และเปน
ประโยชนชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จํานวน 3 โครงการ  คือ  โครงการอบรมการจัดการ
บรรณานุกรม : Endnote      โครงการอบรมการใชงานระบบการลาหยุดราชการบนฐานขอมูล MIS DSS
และโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกําหนดมาตรฐานภาระงานและการพัฒนาตัวชี้วัดความ
สําเร็จของการปฏิบัติงาน [7.4.4]

นอกเหนือจากนี้ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรวมโครงการพัฒนาบุคลากรกับสํานักวิทยบริการ
อีก 1 โครงการ คือ โครงการการศึกษาดูงานดานหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร สําหรับโครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยหนวยงานภายใน/ภายนอก
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มหาวิทยาลัย ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพิจารณาสงบุคลากรที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น
46  คร้ัง

ในปงบประมาณ 2547 บุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ทุกคน  ไดรับการพัฒนาอยาง
นอย 1 คร้ัง  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs

มีการประเมินและสรุปผลการอบรม [7.4.5]  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานและ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรทุกคน เพื่อใหทราบแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง และเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง
โดยมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากรทุก 2 ป และสรุปผลจากการสํารวจ นํามา
พิจารณาเพื่อผนวกกับความตองการของหนวยงาน จัดทําเปนโครงการพัฒนาบุคลากร

จุดออน

-
จุดแข็ง

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความกระตือรือรน และพรอมที่จะพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ และฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความพรอมในดานสถานที่ อุปกรณ ไดรับงบประมาณอยาง
เพียงพอ และผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเปนอยางดี

โอกาส

มหาวิทยลัยใหความสําคัญและไดกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ. 2546
– 2549 ไวอยางชัดเจน

7.5 ระบบขอมูลสารสนเทศ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดกําหนดแผนการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ     เพื่อการ

บริหารจัดการไวในแผนปฏิบัติการ ป 2546 – 2547 ทั้ง 3 ดานคือ ระบบ MIS เพื่อการบริหารงานบุคคล
ระบบ MIS เพื่อการจัดหาครุภัณฑ และระบบ MIS เพื่อการวางแผน [1.2.1]

อยางไรก็ตามเนื่องจากระบบดังกลาว สวนหนึ่งฝายหอสมุดฯ ไดใชรวมกับระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนระบบกลางที่สามารถใชรวมกันได ทําใหการพัฒนาระบบดังกลาวยังไมไดดําเนินการ
ตามแผนงาน ตองรอระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนายังไมเสร็จ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
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จุดออน

การพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ยังไมเสร็จทําใหฝายหอสมุดฯ ไมสามารถวางแผนพัฒนา
ในสวนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถสนับสนุนได

จุดแข็ง

-

โอกาส

-

ปจจัยคุกคาม

การพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยคอนขางลาชา ยังไมสามารถใชงานไดทั้งระบบ ทําให
หนวยงานพัฒนาซํ้าซอนในบางสวนที่ตองการใชงาน

กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดเก็บขอมูลที่จําเปนตองใชในการบริหารจัดการไวในคอมพิวเตอรและมีการ Update ใหทันสมัย
ตลอดเวลาในปงบประมาณ 2548

7.6  กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     ดําเนินกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน [7.6.1]  อยาง
ตอเนื่อง มีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส เปนลายลักษณอักษร    เพื่อรับผิดชอบดูแลและดําเนิน
กิจกรรม 5 ส      ใหเปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากบุคลากรทุกระดับ มีการติดตามผลการทํากิจกรรม 5 ส    อยางตอเนื่อง     กระตุนใหบุคลากรมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 5 ส และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 5 ส  ทั้งที่
เปนกิจกรรมของหองสมุดเองและกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานอธิการบดี     โดยมีเกณฑมาตรฐานการทํา
กิจกรรม 5 ส ของสํานักงานอธิการบดีเปนหลัก [7.6.2]

จุดออนและแนวทางแกไข

กิจกรรม 5 ส แมจะดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตบุคลากรบางสวนยังไมไดทํากิจกรรม 5 ส จน
เปนปกตินิสัย ควรมีการกระตุนบุคลากรใหเกิดความรูสึกอยากทํากิจกรรม 5 ส เปนกิจวัตร
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จุดแข็ง

ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ      ใหความสําคัญและการสนับสนุนการทํากิจกรรม 5 ส
อยางจริงจัง เปดโอกาสใหคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ไดศึกษาและดูงานนอกสถานที่

โอกาส

การทํากิจกรรม 5 ส รวมกับสํานักงานอธิการบดี ทั้งในสวนของตัวแทนที่เปนคณะกรรมการฝาย
ตาง ๆ ของกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี หรือแมแตบุคลากรหองสมุดที่มีโอกาสเขารวมกิจกรรม 5 ส
ของสํานักงานอธิการบดี หรือการไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ลวนสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5 ส และสามารถนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปจจัยคุกคาม

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดกิจกรรมรณรงคใหบุคลากรทํากิจกรรม 5 ส 2 โครงการในปงบประมาณ 2548 คือ โครงการ
ประกวดดาวเดนกิจกรรม 5 ส [7.6.3] และ การจัดบอรดกิจกรรม 5 ส

7.7 ความปลอดภัย
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานเพื่อ

ปองกันความเสียหายอันจะเกิดตอชีวิตและทรัพยสิน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2547 ไดมีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร สภาพความเรียบรอยของ

ปายประกาศและทางหนีไฟฉุกเฉิน ระบบรางระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมจากหลังคาอาคารหอสมุด รวม
ไปถึงระบบความปลอดภัยอื่นตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ [7.7.1]  สําหรับทรัพยสินของหองสมุดมี
การติดสัญญาณปองกันหนังสือส่ิงพิมพสูญหาย และมีเจาหนาที่ตรวจที่จุดเขา-ออก เพื่อตรวจสอบและ
กลั่นกรองการเขาใชบริการ

สําหรับการรักษาความปลอดภัยในชวงเปดทําการลวงเวลา ไดประสานงานกับกองอาคารสถานที่
เพื่อขอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลความเรียบรอยเปนระยะ     และตรวจสอบความเรียบรอย
รวมกับบุคลากรหองสมุดอีกครั้งกอนหองสมุดปดทําการ

ในดานสุขอนามัยในการทํางาน ไดกําหนดผูรับผิดชอบติดตามและตรวจสอบการทําความสะอาด
ภายในอาคารทุกวัน และกําหนดใหมีการทําความสะอาดชั้นหนังสือทุกสัปดาห และดูดฝุนทําความสะอาด
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ภายในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนขอมูล 6 เดือน/คร้ัง  เพื่อลดปริมาณฝุนละอองที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน

จุดออน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานประจํา ในการดูแล
ความปลอดภัยของผูใชบริการ บุคลากร และทรัพยสินของหองสมุด

จุดแข็ง

-
โอกาส

-

ปจจัยคุกคาม

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานที่ใหบริการกับผูใชบริการเปนจํานวนมาก ทั้งผูใชบริการ
ภายใน และภายนอก จึงมีผูใชบริการที่หลากหลาย ยากแกการควบคุม ประกอบกับชวงเวลาเปดใหบริการ
คอนขางดึก

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

ในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําผลการ
ดําเนินงานของปที่ผานมาเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งไดแจงเวียนบุคลากรเพื่อให
บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะและแจงความตองการ โดยหัวหนาฝายหอสมุดฯ หัวหนากลุมงาน รวม
พิจารณาและกลั่นกรองตามความจําเปนในการใชงาน พรอมทั้งวางแผนกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ใหสอดคลองกับพันธกิจของหอสมุด ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
[8.1] เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับจัดสรรเงินเพื่อใชจายในการดําเนินงานรวม
ทุกประเภทเปนเงินทั้งสิ้น 35.20 ลานบาท ประกอบดวยเงินงบประมาณแผนดิน 23.50 ลานบาท [8.2] เงิน
รายไดมหาวิทยาลัย 11.16 ลานบาท [8.3] และไดขออนุมัติเงินสนับสนุนสําหรับจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อให
บริการกับผูใชบริการ   จํานวน 30 เครื่อง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท 5.4 แสนบาท [8.4] งบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศไดรับจัดสรรทั้งสิ้น
14.30 ลานบาท มีคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ รอง
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คณบดีคณะตาง ๆ ผูอํานวยการศูนย หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ หัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ คณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมเพื่อจัดสรรเงินและกําหนดนโยบายในการจัดซื้อทรัพยากรสาร
สนเทศแตละประเภท [2.7.1.2] การใชจายเงินประเภทคาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงาน คาครุภัณฑ
ใชจายตามแผนและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

การใชจายเงินในปงบประมาณ 2547 เปนไปตามแผนและสอดคลองกับพันธกิจของหองสมุดฯ
โดยใชจายเงินสําหรับเงินเดือนและคาจางรอยละ   42.42    คาวัสดุทรัพยากรสารสนเทศรอยละ  49.56
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงานรอยละ 7.79 คาครุภัณฑรอยละ 2.03 เงินคงเหลือสงคืนคลังรอยละ
0.001 การเสนอขอมูลรายงานผลการใชจายเงินแกผูบริหาร ไดจัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไตรมาส
[8.5]  เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบการใชจายเงินใหบรรลุตามแผนและสอดคลองกับภาระกิจ  จัดทํา
รายงานการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2547 [8.6] เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหาร
ในการวางแผนของบประมาณตอไป การบริหารจัดการไดนําเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรเขามาใชในการ
พัฒนางานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การออกใบเสร็จรับเงิน การทําทะเบียนเงินยืมทดรองจาย  จัดทํา
โปรแกรมฐานขอมูลคาตอบแทน มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจายและเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง       ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีรายการรับเงิน    และจัดทํารายงานเงินยืม
ทดรองจาย     รายงานเงินคงเหลือประจําวันมีการตรวจสอบตัวเงินโดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด

จุดออน

-

จุดแข็ง

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอยางเพียงพอ
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามภารกิจและเปาหมายที่ไดวางไว
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มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
                    มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
                    ภาคใต
ตัวบงช้ี
8.1 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพิเศษ เพ่ือ

เปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและ
ชุมชนภาคใต 4 1 2

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานความสัมพันธกับสังคมและ
ชุมชนภาคใตไวเปนลายลักษณอักษร แตลักษณะงานที่ปฏิบัติหลายสวนมีสวนอยางมากในการสรางความ
สัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต โดยเฉพาะในฐานะที่เปนแหลงสารสนเทศที่ใหญที่สุด
ในภาคใต

ในปงบประมาณ 2547 มีประชาชนจากภายนอกมาใชบริการหองสมุด   จํานวน 23,702   คน
จัดโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อนําความรู ออกสูชุมชนในเขตอําเภอจะนะ อําเภอสะเดา  และอําเภอ
สิงหนคร จํานวน 13 แหง จัดวันสัปดาหหองสมุดรวมกับชมรมคนรักษหนังสือจังหวัดสงขลา เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดภาคใตมารวมกิจกรรม ใหบริการหองประชุมกับหนวยงานตาง ๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง บริจาคอุปกรณและหนังสือใหกับโรงเรียนในภาคใต เปนตน
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มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2545 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงช้ี
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด 44 56 80
9.7  จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ 3 2 7

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพันธ แตในฐานะที่เปน
หอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และเปนแหลงกลางในการใหบริการ
สารสนเทศในภาคใต จึงมีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ

ในปงบประมาณ 2547 มีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  จํานวน 80 คน
และบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไปศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 7 คน
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มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

งบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน
                      คุณภาพภายใน
ตัวบงช้ี
10.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง
1) ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน

1.1 มีนโยบายการประกันคุณภาพ
1.2 มีผูรับผิดชอบ/กรรมการ
1.3 มีแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ
1.4 มีแผนพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ
1.5 มีองคประกอบ/ดัชนีคุณภาพตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัย
1.6 มีมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพ
1.7 มีเกณฑประเมินคุณภาพ
1.8 มีการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
1.9 มีการประเมินคุณภาพภายใน

10.2   ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
1) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบ (โดยคณะ/หนวยงาน)
2) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบ (โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน)

ไมมี
ไมมี

4.2

3.9
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2545 2546 2547
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1  ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน

(1) มีนโยบายคุณภาพ แผนปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ องคประกอบ ดัชนีคุณภาพ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพ คูมือประกันคุณภาพและ
ผูรับผิดชอบ

(2) พัฒนาระบบการทํางานเพื่อนําไปสูการประกัน
คุณภาพ

(3) ประเมินคุณภาพภายในตามรอบที่กําหนด
(4) นําผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

มาพัฒนาระบบ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน

1

0.8
1

1
1

รวม - 4.2 4.8

9.2มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก ไมมี มี
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 - 4.2 4.8
รวมทุกองคประกอบ - 3.9 4.3

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ [9.1.1] ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพชุดใหม เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองคุณภาพ [9.1.2] กําหนดมาตรฐานภาระ
งาน [4.4] และกําหนดดัชนี้ชี้วัดหลักรายบุคคล [9.1.3]  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแจงเวียนผลการ
ประเมินใหกับบุคลากรรับทราบ [9.2.4] ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจากการประเมินตนเอง การประเมิน
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จากสํานักวิทยบริการและการประเมินจากมหาวิทยาลัย มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอ
เนื่อง สําหรับจุดออนและขอเสนอแนะที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไมสามารถดําเนินการเองได   ไดนํา
เขาหารือที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุณภาพ [9.1.5]  สวนขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากการประเมินที่ได
ดําเนินการแลวปรากฎตามเอกสารแบบฟอรมที่ 7

จุดออน

-

จุดแข็ง

บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนาปรับ
ปรุงกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA-Par อยางตอเนื่อง

โอกาส

-

ปจจัยคุกคาม

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

มีแผนปฏิบัติการคุณภาพ ป 2548
กําหนดแผนพัฒนาและผูรับผิดชอบ จุดออนจากการประเมินคุณภาพปงบประมาณ 2546 ที่ยังไม

ดําเนินการ และจุดออนจากการประเมินตนเองของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปงบประมาณ 2547
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ขอมูลเบ้ืองตนของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ความเปนมา

หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ในสมัย นพ.สวัสด์ิ  สกุลไทย   เปนอธิการบดี  (พ.ศ. 2516 – 2518)    ที่ตองการรวมหองสมุดคณะตาง ๆ 
ซึ่งประกอบดวย หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เปนหอสมุด
กลางเพียงแหงเดียว   โดยใชชื่อวาหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร      เพื่อเปนอนุสรณแดคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร  ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    วิทยาเขตหาดใหญ  ตัวอาคารสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521      
มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,108.59 ตารางเมตร       จุที่นั่งอานไดประมาณ 800 ที่นั่ง     จัดเก็บหนังสือไดประมาณ 
1 ลานเลม  เปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเปนงานหอสมุดกลาง 
สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2532  ไดรับการยกฐานะ
เปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการ  โดยแบงหนวยงานภายในเปน 9 
งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  งานวิเคราะหสารสนเทศ  งานบริการการคนควาวิจัย  งานบริการ
ขอมูลพิเศษ  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  งานธุรการ  และงานระบบ
คอมพิวเตอร

ตอมาไดสรางอาคารใหมดวยเงินงบประมาณ จํานวน 19,538,784 บาท  มีเนื้อที่
ประมาณ 4,000 ตารางเมตร  จุที่นั่งอานไดประมาณ 600 ที่นั่ง  เมื่อปลายป พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับและ
ร้ือระบบใหมใหทันสมัยขึ้นตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  เพื่อลดภาระงานที่ซ้ําซอน   หลังจาก
วิเคราะหระบบ  ไดทดลองจัดองคกรภายในใหมเปน 3 กลุมงาน คือ   กลุมงานบริการสารสนเทศ กลุมงาน
เทคนิค และกลุมงานธุรการ จากนั้นไดเร่ิมทดลองปฏิบัติงานตามโครงสรางภายในใหม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2543 จนถึงปจจุบัน

วัตถุประสงค

1.  เปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศทางวิชาการแกคณาจารย    นักศึกษา     
ขาราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการวิจัย

2. เปนแหลงบริการสารสนเทศแกชุมชนภาคใต
3. เปนศูนยประสานงานบริการสารสนเทศกับหนวยงานตาง  ๆ          ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ
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วิสัยทัศน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     จะเปนหองสมุดดิจิทัล  (Digital Library) 
ที่ทันสมัยสมบูรณแบบ และเปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศทุกประเภทโดยไมจํากัดเวลา และ
แหลงสารสนเทศ    ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการดานการเรียน การสอน การคนควาวิจัย  และการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งเปนศูนยสารสนเทศทองถิ่น อันจะนํา
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ

- แสวงหา  จัดเก็บ   และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทั้งในดานวิชาการ   และวิจัย  ให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยการบริหารจัดการ และการใหบริการที่มีคุณภาพ

- ปรับแตงสารสนเทศ   (Information Consolidation)      ใหเปนสารสนเทศที่เหมาะสม
กับผูใชแตละกลุมที่มีความตองการสารสนเทศเฉพาะดาน เพื่อประโยชนกับการเรียน การสอน การคนควา
วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

- เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ที่ทันสมัยและสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูใหม ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทองถิ่น

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

โครงสรางสวนราชการ

ปจจุบันฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีฐานะเปนฝายสังกัดสํานักวิทย
บริการ ซึ่งมีสํานักงานอยูที่วิทยาเขตปตตานี แตการทํางานโดยพฤตินัยเปนอิสระตอกัน
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แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ

สํานักงานเลขานุการ
ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ฝายหอสมุด
จอหน เอฟ เคนเนดี้

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร

ฝายหอสมุด
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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โครงสรางการบริหาร

การบริหารงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     มีรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ  เปนผูบริหารสูงสุด  มีหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และมีหัวหนากลุมงาน 3 กลุมงาน คือ 
หัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิค และหัวหนากลุมงานธุรการ เปนผูบริหารงานภายใน
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อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

   คณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ

หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

หัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิค        หัวหนากลุมงานธุรการ

     บริการการคนควาวิจัย พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหสารสนเทศภาษาไทย    ธุรการทั่วไป

     บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ วารสารและหนังสือพิมพ วิเคราะหสารสนเทศภาษาตางประเทศ    การเจาหนาที่

     ศูนยขอมูลตางประเทศ ดรรชนีวารสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ    อาคารสถานที่

ประชาสัมพันธ เทคโนโลยีทางการศึกษา ขอมูลภาคใต และสิ่งพิมพ ม.สงขลานครินทร    คลังและพัสดุ

                                                       เย็บเลมและซอม แปลงทรัพยากรสารสนเทศ
                                                         ทรัพยากรสารสนเทศ                                        จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

มาตรฐานที่ 1, 2, 3 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการเรียนรู มาตรฐานดานการ
                          สนับสนุนการเรียนรู

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน
และการวิจัยในฐานะหอสมุดกลาง  (Central Library)      ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
หาดใหญ   แมวาจะไมไดมีภาระหนาที่ในการผลิตบัณฑิต     แตมีสวนรวมโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเรียน  การสอน  การวิจัย   และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   มีสวนในการสงเสริมและ
สรางนิสัยใหบัณฑิตมีความใฝรู ซึ่งเปนคุณสมบัติของบัณฑิตที่ผูประกอบการตองการตามมาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ 1.2 รวมทั้งมีสวนสําคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ
สรางประสบการณจริง   โดยการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองตามมาตรฐานที่  2    ตัวบงชี้ที่ 2.1

ในปงบประมาณ 2547   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ไดเปดใหบริการโดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน
ไดขยายเวลาการใหบริการจาก 22.30 น. จนถึง 24.00 น. ในชวงกอนสอบ 2 สัปดาห จนกระทั่งสอบเสร็จ
มีผูเขาใชบริการ จํานวน 691,702 คน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนิน
งาน (KPIs) ซึ่งกําหนดจํานวนผูใชบริการไวมากกวา 500,000 คน/ป มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
239,258 คร้ัง เฉลี่ย 19, 938 คร้ัง/เดือน ลดลงจากปงบประมาณ 2546 เล็กนอย และต่ํากวา KPIs ที่
กําหนดไวมากกวา 20,000 คร้ัง/เดือน เนื่องจากในปงบประมาณ 2547 ผูใชบริการสามารถเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม (full text) ผานระบบเครือขายไดมากขึ้น ทั้งวารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยานิพนธ และขอมูลภาคใต

นอกเหนือจากผูใชที่เขามาใชบริการภายในหองสมุดแลว ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายาม
เปลี่ยนจุดเนนการใหบริการจากหองสมุดแบบดั้งเดิมเปนหองสมุดดิจิทัล  (Digital Library)    จัดบริการให
ผูใชเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งการคนสารสนเทศผานระบบ OPAC-
Online Public Access Catalog การคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การคนขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ม จาก In-house Database ตามโครงการ Digital Library เชน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยานิพนธ ขอสอบเกา และองคความรูเกี่ยวกับภาคใต ในปงบประมาณ 2547  มีผูเขาใชฐาน
ขอมูลออนไลน จํานวน 1,157,223 คร้ัง เฉลี่ย 114,824 คร้ัง/เดือน เพิ่มจากปงบประมาณ 2546 จํานวน
159,879 คร้ัง   ในจํานวนดังกลาวเปนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,132, 417 คร้ัง เฉลี่ย
112, 378 คร้ัง/เดือน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ซึ่งกําหนดไวมากกวา 100,000 คร้ัง/เดือน
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รวมทั้งไดจัดอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองบริเวณ  IT Zone   และหอง
ใหการศึกษาผูใชบริการ จํานวน  45   เครื่อง ใหบริการตลอดเวลาที่หอสมุดเปดทําการ

นอกเหนือจากบริการพื้นฐานแลว  ในปงบประมาณ 2547   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ เพื่อชวยใหผูใชบริการมีความรูดานสารสนเทศ (Information Literacy) และ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Literacy)  ดังนี้ การพัฒนาทักษะสารสนเทศ
และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการปฐมนิเทศ  การนําชมหองสมุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน
หองสมุด และการออกไป  Road Show ตามหนวยงาน/คณะตาง ๆ จํานวน 60 คร้ัง ตํ่ากวาปงบประมาณ
2546 และเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs  ซึ่งกําหนดไวมากกวา 70 คร้ัง  เนื่องจากนักศึกษาไมคอยสนใจ
กิจกรรมที่หองสมุดจัด มีนักศึกษาสวนหนึ่งที่ลงชื่อแลวไมเขารวมกิจกรรม ทําใหจํานวนครั้งในการจัดลดลง
กวาเปาหมายที่กําหนด    มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,214 คน  การประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการ
ใหม ๆ ทุกชองทาง   จํานวน 143 คร้ัง    มากกวาปงบประมาณ 2546 จํานวน 53 คร้ัง    และเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs สงผลใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึนจากปงบ
ประมาณ 2546

นอกจากนี้ยังมีความรวมมือระหวางหองสมุด (Library Cooperation) อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing) ทั้งในระดับเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(PSU Library Network) เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (Provincial University Library
Network - PULINET) และเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thai Libraries Integrated System –
ThaiLIS) ในปงบประมาณ 2547 ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดขอใชบริการยืมระหวางหอง
สมุดในเครือขาย จํานวน  607 คร้ัง

เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชบริการ  ผลการประเมินอยูในเกณฑดี (3.9) เพิ่มจากปงบประมาณ 2546 (3.8)
และผานเกณฑที่กําหนดไวใน  KPIs     รวมทั้งไดเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
ทุกชองทางโดยไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการจํานวน 102 คร้ัง เพิ่มจากปงบประมาณ 2546 จํานวน 11
คร้ัง เนื่องจากขอรองเรียนบางเรื่อง ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมสามารถดําเนิน
การแกไขได  เชน  หนังสือตําราภาษาไทยเกา และมีไมเพียงพอ  คอมพิวเตอร  ที่นั่งอาน ไมเพียงพอ  ทําให
ผูใชบริการเสนอแนะเรื่องเดิมซ้ําหลายครั้ง

ในสวนของมาตรฐานที่ 3   มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู   ตัวบงชี้ 3.5 คาใชจายทั้งหมด
ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาและ/หรือคาใชจายของหนังสือ 
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วารสาร ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษา เปน 2,589 : 1     ตํ่ากวาปงบประมาณ 2546 เล็กนอย    ซึ่งมี
สัดสวน 2,846 : 1

สําหรับอัตราสวนงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส       เทียบกับ
งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับทั้งหมดเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2546 เพียงรอยละ 2.82
ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวในดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน (KPIs) ตองเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ทั้งนี้
เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาในปงบประมาณ 2547 ลดลงจากปงบ
ประมาณ 2546 รอยละ 9.86 ประกอบกับฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดยกเลิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
บางฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกัน ซึ่งสามารถใชแทนกันได  รวมทั้งไดยกเลิกฐานขอมูลที่บอกรับซ้ําซอนกับที่
สกอ. บอกรับใหหองสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 24 สถาบันใชรวมกัน  นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2547 คาเงิน
บาทแข็งขึ้นทําใหมีสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ รอยละ 2.80

แมวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2547 นอยกวาปงบประมาณ 2546 ก็ตาม ฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามพัฒนาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับหองสมุดอื่น ๆ
ในรูปภาคี (Consortium) ทําใหผูใชบริการสามารถสืบคน วารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 13,875 รายการ
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2546 จํานวน 6,808 รายการ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน  1, 294 รายการ
รวมทั้งไดพัฒนา Digital Collection ซึ่งเปนองคความรูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร องคความรูเกี่ยว
กับภาคใต และวีดิทัศนตามอัธยาศัยจํานวน 3,141 รายการ เพิ่มจากปงบประมาณ 2546 จํานวน 1, 846
รายการ คิดเปนรอยละ  142.55  นอกจากนี้ยังไดเขารวมโครงการ Digital Collection ของ สกอ. ทําใหผูใช
บริการสามารถสืบคนวิทยานิพนธฉบับเต็มผานระบบเครือขายกวา 3,000 รายการ

มาตรฐานที่ 4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

แมวาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไมไดมีภารกิจหลักในการผลิตผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
โดยตรง แตไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ   เพื่อนําผลมาใชประโยชน
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 4.2 รวมทั้งไดกําหนดเปน
ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  (KPIs)     ตองมีจํานวนผลงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ   อยางนอย  1   เร่ือง/ป      และสามารถนําผลงานไปใชในการพัฒนางานไมตํ่ากวา
รอยละ 60

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 2 เร่ือง คือ การพัฒนาระบบวีดิทัศนตามอัธยาศัย (Video On Demand) และการพัฒนาฐานขอมูล
สมุนไพรไทย (Thai Medicinal Plants Database) และงานวิจัยสถาบันอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1
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เร่ือง คือ พฤติกรรมการใชหองสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร รวมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน 1 คร้ัง ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สามารถนําผลงานมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ประมาณรอยละ 95 เกินเปาหมายที่
กําหนดไวใน KPIs

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ในปงบประมาณ 2547   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    ไดดําเนินกิจกรรมดานการบริการวิชาการ
ในหลายลักษณะตามตัวบงชี้ที่ 5.3 คือ การใหบริการหองสมุดแกบุคคลภายนอก มีผูใชบริการ จํานวน
23,702 คน การจัดโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการหองสมุดเคลื่อนที่
(Mobile Library) ใหกับหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัดสงขลา จํานวน 13 แหง ระยะ
เวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2547 ใหบริการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมหองสมุดแกสถาบันตาง ๆ
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 13 คร้ัง จํานวน 230 คน ในจํานวนนี้เปนคนไทย   จํานวน 150 คน
และเปนชาวตางประเทศ จํานวน 80 คน  ใหบริการหองประชุม จํานวน 47 คร้ัง    และมีกิจกรรมเพิ่มข้ึน
จากปงบประมาณ 2546 คือ การฝกภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร จากสถาบัน/มหาวิทยาลัยในภาคใต จํานวน 6 คน การจัดกิจกรรมวันสัปดาหหองสมุด ในชวง มอ.
วิชาการ  บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร จํานวน 2 คร้ัง  และการบริจาคอุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ   ใหกับ
โรงเรียนในจังหวัดภาคใต จํานวน 6 โรงเรียน

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามจัดและเขาไปมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น โดยไดจัดนิทรรศการวันสําคัญ จํานวน 1 คร้ัง คือวัน
สารทไทย การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร โครงการพัฒนาจิตกับวัยจาบของ
กลุมกระจกเงา คณะกรรมการอํานวยการจัดตั้งธรรมสถาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การใหความ
อนุเคราะหสถานที่กับชมรมพุทธ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒน
ธรรม ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 14 คร้ัง   รวมทั้งไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด เชน
กิจกรรมกีฬา การลอยกระทง วันสงกรานต และการทอดกฐิน
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่ไดจากการ
วิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอม ทั้งจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค กําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนกลยุทธ พ.ศ. 2546-2549 เพื่อใชในการดําเนินงานอยางชัดเจนเปนขั้นตอน สามารถตรวจสอบ
และประเมินไดดวยการใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

จากผลการประเมินในปงบประมาณ 2546 ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินจากสํานักวิทย
บริการ และการประเมินจากมหาวิทยาลัย ในองคประกอบที่ 1 ซึ่งมีคะแนนอยูที่ 4.2, 4.2 และ 4.4 ตาม
ลําดับ เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2544 สามารถสะทอนใหเห็นผลในเชิงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ได

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประ
สิทธิผล มีการทบทวน/วิเคราะหปญหาในการดําเนินงาน และประเมินผลตามแผน โดยเนนใหบุคลากรทุก
คนมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ เพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร  ในปงบ
ประมาณ 2547 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรจํานวน 6 โครงการ ใน
จํานวนดังกลาวเปนโครงการพัฒนาบุคลากรรวมกับสํานักวิทยบริการ 1 โครงการ   ไดสงบุคลากรเขารวม
การอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ  ทั้งที่หนวยงานภายใน  ภายนอกจัด จํานวน 46 คร้ัง   สนับสนุนและ
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ จํานวน 11 อัตรา เปนบรรณารักษชํานาญการ ระดับ 8
จํานวน 1 อัตรา และการเปลี่ยนตําแหนงสูงขึ้นของลูกจางประจํา จํานวน 9 อัตรา และขาราชการ จํานวน 1
อัตรา

ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดประเมินตามขอตกลงเกี่ยวกับภาระงาน ใชวิธีการ
ประเมินแบบ 360 องศา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประเมิน สําหรับเร่ืองโครงสรางของสํานักวิทย
บริการ ซึ่งไมชัดเจนในสายการบังคับบัญชาและการดําเนินงาน สงผลใหการปฏิบัติงานขาดความคลองตัว
และไมมีประสิทธิภาพนั้น ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดเสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัย
ทบทวน  ซึ่งทานอธิการบดีเห็นดวยที่จะใหแยกฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ออกจากสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตปตตานี  และจัดตั้งเปนสํานักหอสมุด   ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ       สวนระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งถือเปนจุดออนจากการประเมินในปงบประมาณ 2546 คะแนนเฉลี่ย 3.0
เนื่องจากฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     รอการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย       ซึ่งในปงบประมาณ
2547 มีขอมูลหลายสวนสามารถใชงานไดคือ ขอมูลบุคลากร ขอมูลการเงิน ขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ
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นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเพิ่มคุณภาพองคกร โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรม 5 ส รวมทั้ง
กิจกรรมดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน เชน การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร
ทุก 2 เดือน ปายประกาศและทางหนีไฟฉุกเฉิน การตรวจสอบความเรียบรอยรวมกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในชวงเปดทําการลวงเวลาทุกวันกอนหองสมุดปดทําการ เปนตน

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ (Mobile 
Library)  ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอจะนะ  อําเภอสะเดา   และอําเภอสิงหนคร 
จํานวน 13 แหง เปนการนําความรูผานสื่อตาง ๆ ออกไปสูชุมชน รวมทั้งไดจัดกิจกรรมวันสัปดาหหองสมุด
รวมกับชมรมคนรักษหนังสือจังหวัดสงขลา เปดโอกาสใหนักเรียน ครูและผูที่สนใจเขามารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ทั้ง Library Tours   นิทรรศการ Digital Library  รานจําหนายหนังสือและสื่อการเรียนรูราคาถูก   ถือเปน
กิจกรรมหนึ่งที่ชวยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและชุมชนภาคใต ตามตัวบงชี้ 8.1

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดมีแผนดานวิเทศสัมพันธโดยตรง แตในฐานะเปนหอสมุดกลาง 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในแตละปจะมีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หองสมุด 
ในปงบประมาณ 2547 มีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมหองสมุด จํานวน 42 คน ตามตัวบงชี้ 9.3     และมี
นักศึกษาชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมหองสมุด จํานวน 38 คน ตามตัวบงชี้ 9.6 นอกจากนี้ฝายหอสมุดคุณ
หญิงหลงฯ ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงานหองสมุดในตางประเทศ จํานวน 7 คน

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดใหความสําคัญตอคุณภาพการดําเนินงาน  ไดประกาศนโยบาย
คุณภาพเมื่อ ป พ.ศ. 2543 เพื่อเนนการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยไดปรับองคประกอบ
จาก 9 องคประกอบของทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เปน 8 
องคประกอบตามภารกิจ ซึ่งเนนการขับเคลื่อนองคกรดวยวงจร PDCA-Par รวมทั้งพยายามปรับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้คุณภาพตามแนวทางของ สมศ. แมวามาตรฐาน ตัวบงชี้ดังกลาวสวนใหญจะใชสําหรับคณะซึ่งมี
หนาที่ผลิตบัณฑิต ยังไมสามารถสะทอนประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนก็ตาม

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตามตัวบงชี้ 10.1 ขอ 1 มีแผน
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ปฏิบัติการประกันคุณภาพ  มีการพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ    จัดทํารายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีการประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในทั้ง 3 ระดับตามตัวบงชี้ที่ 
10.2 คือการประเมินตนเอง การประเมินจากคณะ/หนวยงาน และการประเมินจากมหาวิทยาลัย โดยมีผล
การประเมินในภาพรวม อยูในระดับดี คือ การประเมินตนเอง 3.9 การประเมินจากสํานักวิทยบริการ 4.2 
และการประเมินจากมหาวิทยาลัย 3.9 โดยมี 4 องคประกอบ ที่คณะกรรมการประเมินทั้ง 2 ชุด ใหคะแนน
มากกวาหรือเทากับ 4.0 คือ องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 9 
สวนองคประกอบที่ 5, 7 และ 8 คณะกรรมการประเมินทั้ง 2 ชุด มีความเห็นแตกตางกัน คะแนนประเมิน
อยูที่ 3.4 - 4.6 สําหรับองคประกอบที่ไดคะแนนประเมินคอนขางต่ําจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  คือ องค
ประกอบที่ 4 การวิจัย   (3.5 และ 3.6)  ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรยังขาดทักษะและขาดแรงจูงใจในการทํา
วิจัย

ในปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน โดยใชกระบวนการ PDCA-Par 
ตามเอกสารในแบบฟอรมที่ 7
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร : สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
-

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงช้ี
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
       สําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง

15) การใหบริการหองสมุด (ชั่วโมง/วัน)
16) การใหบริการคอมพิวเตอร (ชั่วโมง/วัน)

13
13

13
13

13
13

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุน
                    การเรียนรู
ตัวบงช้ี
3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา 3,306.17 2,846 2,589

3.6 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส 4,453 7,069 13,875

3.7 จํานวนโสตทัศนวัสดุเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง
      /Courseware/Multimedia 239 229 693
3.8 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
      อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project 1,295 3,141
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ
                    งานสรางสรรค
ตัวบงช้ี
4.2  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน - 3 3
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน - - -
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงช้ี
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน
10) บริการอื่น ๆ

10.1 โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
10.2 การใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก
10.3 การใหบริการเขาเยี่ยมชมหองสมุด
10.4 การใหบริการหองประชุม

4
38,537

8
92

1
28,537

15
41

1
23,702

13
47

5.7  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

(5)

ระดับ
ดี

(4.3)

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
                    ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี
6.1 จํานวนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) งานประเพณีและวันสําคัญตาง ๆ
2) นาฏศิลปและดนตรี
3) กีฬา
4) การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5) ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
6) การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

2
-
1
-
-
4

-
-
1
-
1
7

3
-
1
-
2
8

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงช้ี
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท

ตองบดําเนินการทั้งหมด 31.34 34.52 42.42
7.7  รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร .14 .15 .31
7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย 2 - -
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งบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
                    มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
                    ภาคใต
ตัวบงช้ี
8.1 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพิเศษ เพ่ือ

เปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและ
ชุมชนภาคใต 4 1 2

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงช้ี
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด 44 56 80
9.7  จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ 3 2 7
มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน
                      คุณภาพภายใน
ตัวบงช้ี
10.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง
1) ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน

1.1 มีนโยบายการประกันคุณภาพ
1.2 มีผูรับผิดชอบ/กรรมการ
1.3 มีแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ
1.4 มีแผนพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ
1.5 มีองคประกอบ/ดัชนีคุณภาพตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัย
1.6 มีมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพ
1.7 มีเกณฑประเมินคุณภาพ
1.8 มีการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
1.9 มีการประเมินคุณภาพภายใน

ไมมี
ไมมี
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2545 2546 2547

ผลการ
ประเมิน
ป 2547

หมาย
เหตุ

10.2   ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
1) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบ (โดยคณะ/หนวยงาน)
2) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบ (โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน)

-

-

4.2

3.9
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร : เปรียบเทียบคะแนนขององคประกอบ

องคประกอบ 2546 2547
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
1.1 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
1.2 นโยบายและแผน

4.6
4.2

4.6
4.6

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
2.7  ปจจัยเกื้อหนุน
2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสราง

ฐานขอมูล
2.7.2 การบริการสารสนเทศ

3.6

3.6

4.0

4.6
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา*
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา 4.2 4.6
องคประกอบที่ 4  การวิจัย
4.1 การบริหารงานวิจัย
4.2 ผลการวิจัย

3.2
3.8

3.6
4

องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม 4.4 4.8
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมไดรายงาน ไมไดรายงาน

องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ
7.1 โครงสรางและการดําเนินงานบริหาร
7.2 ผูบริหาร
7.3 บุคลากร
7.4 การพัฒนาบุคลากร
7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ
7.6 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
7.7 ความปลอดภัย

4.0
3.4
3.8
4.2
3.0
4.0
4.4

4.2
3.8
4.4
4.4
3.6
4.6
4.0

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 4.0 4.6
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน
9.2 มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก

4.2
มี

4.8
มี
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องคประกอบ 2546 2547
องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
                         สังคมชุมชนภาคใต ไมไดรายงาน ไมไดรายงาน
องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ ไมไดรายงาน ไมไดรายงาน
รวมทุกองคประกอบ 3.9 4.3



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1-14
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 15-20
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2547 21-62

มาตรฐานที่  2, 3 มาตรฐานดานการเรียนรู, มาตรฐานดานสนับสนุนการเรียนรู 22-33
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 34-36
มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 37-39
มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 40
มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 41-57
มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 58
มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 59
มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน 60-62

แบบฟอรมที่ 7  แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ
     ปงบประมาณ 2546
ภาคผนวก

63-67

68-82
ภาคผนวก 1 :  รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ (KPIs) ประจําปงบประมาณ
    2547

69-78

ภาคผนวก 2 : รายการเอกสารสนับสนุน 79-82



มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ตัวบงชี้
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้
6.1 จํานวนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทั้งหมด
7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
7.9 จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคแผนงาน
องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชน

                   ภาคใต

ตัวบงชี้
8.1 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพิเศษ เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะ
       กับสังคมและชุมชนภาคใต

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ตัวบงชี้
9.3 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด
9.7 จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ



มาตรฐานที่ 10 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบงชี้
10.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
10.2 ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้            ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแต
1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547

ลงชื่อ              สายพิณ  วิไลรัตน
  (นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน)

      รักษาการในตําแหนง หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
        30  พฤศจิกายน 2547


