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ระบบ log file

ระบบ  log file  เปนระบบที่ใชความสามารถของระบบเครือขาย  ในการติดตอส่ือสารระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรบริการ (Workstation)    กับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)    เพื่อทําหนาที่ในเก็บ
ขอมูล และสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรบริการ

จากแนวคิดดังกลาว ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดพัฒนาระบบ  log file  เพื่อใชในการเก็บขอมูล
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน โดยไดประยุกตใชกับระบบงานยอยตางๆ ดังนี้

ระบบวิเคราะหสถิติการใหบริการ Internet เพื่อการสืบคน
ระบบงานจะสามารถจัดเก็บขอมูลการใชบริการของผูใชเชน
รหัสผูใช  คอมพิวเตอรที่ใช วันที่ และเวลาที่ใชบริการ เปนตน
จากนั้นจึงนําขอมูลดิบเหลานี้มาทําการวิเคราะหเพื่อใหได
สารสนเทศที่ตองการ รวมถึงแนวโนมการใหบริการ
เพื่อนําสารสนเทศเหลานี้ไปปรับปรุงและ
วางแผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต

ระบบจัดสรรโควตาการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
ระบบนี้จะนําสถิติการใชงานของผูใชบริการมาทําการคํานวณ เพื่อทําการหักลบจากโควตาการใหบริการที่
หองสมุดกําหนดไว  ทุกครั้งที่ผูใชขอใชบริการโควตาก็จะถูกหักลบไปเรื่อย ๆ  และเมื่อถูกหักลบจนหมด     
ผูใชจะไมสามารถ ใชบริการไดจนกวาจะมีการเพิ่มโควตาใหม   ทั้งนี้เพื่อชวยควบคุม การใหบริการของผูใช
ใหเหมาะสมกับจํานวนทรัพยากรที่มี เพื่อใหมีการใชงานอยางคุมคาและทั่วถึง

ระบบปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการอัตโนมัติ
ระบบนี้จะชวยประหยัดเวลา และลดภาระในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการใหบริการไดเปน
อยางดี  เนื่องจากหองสมุดมเีครื่องใหบริการจํานวนมาก เดิมเมื่อใกลเวลาหองสมุดปดทําการ เจาหนาที่
หองสมุดตองปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง  สําหรับระบบนี้เมื่อใกลถึงเวลาปดบริการ เครื่องคอมพิวเตอร
จะสงขอความใหผูใชบริการทราบกอนปดตัวเอง จากนั้นคอมพิวเตอรจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ ตามเวลาที่
หองสมุดกําหนด
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ระบบเติมเงินดวยคูปอง (PINCARD) สําหรับพิมพงานในหองสมุด

เปนระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการที่ตองการพิมพงานโดยใช
เครื่องพิมพของหองสมุด  ซึ่งเดิมผูใชบริการตองมาซื้อโควตา  ที่บรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา  และบรรณารักษจะเปนผูเพิ่มโควตา  พรอมทั้งออกใบเสร็จให  ซึ่งการใหบริการระบบเดิมผูใชมัก
ประสบปญหาในชวงที่บรรณารักษไปพัก  ไมสามารถซื้อโควตาได  ประกอบกับบรรณารักษก็ตองเสียเวลา
ในการเติมโควตา และพิมพใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีจํานวนมากในแตละวัน

การพัฒนาระบบเติมเงินดวยคูปอง (PINCARD)  สามารถชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานและการใหบริการ      บรรณารักษไมตองพิมพใบเสร็จ  และในชวงพัก สามารถนําคูปองไปใหเจาหนาที่
ที่เคานเตอรยืม-คืนใหบริการได  ผูใชบริการสามารถเติมเงิน/โควตาการพิมพดวยตนเอง
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ระบบเอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E-Reserves)

ระบบเอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E-Reserves) เปนอีกหนึ่งบริการที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร  พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับอาจารยผูสอน และนักศึกษา ชวยใหสามารถ
สํารองเอกสารประกอบการสอนไดหลากหลาย ทั้งบทความวารสาร  สวนหนึ่งของหนังสือ (Book 
Chapter) วารสารอิเล็กทรอนิกส  สื่อโสตทัศน แหลงสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต (Internet 
resources)  และ lecture notes เปนตน

การใชงานระบบ เอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส
(E-Reserves)

• อาจารยผูสอนสามารถสงคําขอผานระบบเครือขายไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
• นักศึกษาสามารถเขาใชเอกสารผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถใชได

หลายคนพรอมกัน
• ชวยแกปญหาเรื่องการหาเอกสารในหองสมุดไมพบ เนื่องจากมีผูอ่ืนยืมไปใชงาน หรือตองรอ

คิว จนกวาผูอ่ืนนํามาคืน
• ชวยลดคาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร

 อาจารยที่สนใจจะสํารองเอกสารอิเล็กทรอนิกส ประกอบการสอนในวิชาของทาน สามารถทดลอง
ใชงาน /หรือสงคําขอผานระบบ E-Reserve ที่ Web site ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ 
[www.clib.psu.ac.th] ไดต้ังแตบัดนี้ดปนตนไป

สามารถดูคูมือการใชังานระบบไดที่ web site ของฝายกอสมุดคุณหญิงหลง ฯ

         ในแตละปการศึกษา อาจารยผูสอนควรสงคําขอไปที่หองสมุด อยางนอย 2 สัปดาห กอนเปดภาค
การศึกษา
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เทปเสียงออนไลน (Tape Online)

การจัดทําโครงการการเรียนรูเทปเสียงแบบออนไลน  (Tape online)    ถือเปนบริการรูปแบบใหม
ที่สามารถใหบริการเทปบันทึกเสียงผานระบบเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ผูใชสามารถสืบคนขอมูลผานเว็บไซตของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ [www.clib.psu.ac.th]
หรือ   OPAC (Online Public Access Catalog) ของหองสมุด    การเพิ่มชองทางการใหบริการดังกลาว
จะชวยสงเสริมใหผูใชบริการทุกคนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เขาถึง และเขาใชแหลงความรูอยางอิสระผาน
ระบบออนไลน  เปนระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยไมมีขอจํากัด
ในเรื่องของเวลา  (เขาใชไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง)  สถานที่  (เขาถึงขอมูลไดทุกที่โดยไมตองเดินทางไปยืม
ที่หองสมุด)  บุคคล (เขาใชไดพรอมกันโดยไมจํากัดจํานวน)  ที่สําคัญคือการใหบริการเทปเสียงในระบบ
ออนไลนจะไมประสบปญหาเกี่ยวกับเสนเทปยืด เสนเทปเสื่อมคุณภาพจากการใชงาน เสนเทปพันติดเขา
ไปในเครื่อง  หลุด หรือฉีกขาด เปนตน รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณสําหรับฟง
และสามารถลดกําลังคนในการใหบริการยืม - คืนเทปบันทึกเสียงดวย
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ระบบการสืบคน (Search Engine) ฐานขอมูลงานวิจัย มอ. / ขอมูลภาคใต/
วิดีทัศนตามอัธยาศัย/วิทยานิพนธผาน  web

ระบบการสืบคน (Search Engine) จัดทําเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงเอกสารเนื้อหาเต็ม  
(Full text)  ที่หองสมุดพัฒนาขึ้นตามโครงการ Digital Library Project  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการ  สามารถสืบคนขอมูลโดยใช ชื่อผูแตง (Author)คําสําคัญในชื่อเร่ือง (Title Keyword) และ
สามารถ limit ปที่ตองการคนได
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ระบบ e-Office
การดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   จะมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

ตองประกอบดวยภารกิจของทั้ง 3 กลุมงาน ซึ่งตองปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกลุมงาน
ธุรการถือเปนหนวยสนับสนุนที่สําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเรื่องของอาคารสถานที่ การเงินและพัสดุ บุคลากร สารบรรณ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ในการดําเนินงานของกลุมงานธุรการ จะเกี่ยวของกับเอกสารสําคัญ ๆ ทั้งเอกสารเขา และเอกสาร
ออกจากหนวยงานเปนจํานวนมากในแตละวัน  แมวาเอกสารสวนหนึ่ง    มหาวิทยาลัยไดจัดสงใหในรูป  
E-Document แลวก็ตาม แตยังมีเอกสารอื่น ๆ อีกจํานวนมาก  ประมาณ 7,000 เร่ือง/ป เฉลี่ย 30 เร่ือง/วัน  
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และบุคลากร ซึ่งกลุมงานธุรการตองบันทึก
เสนอหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     และสําเนาแจกจายใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ ทําใหส้ินเปลือง
คาใชจาย ทั้งในดานการทําสําเนา และคากระดาษ เพิ่มภาระใหบุคลากรที่ตองเดินเวียนเอกสาร แทนที่จะ
นําเวลาไปชวยงานดานอื่น ๆ ประกอบกับฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีขอจํากัดดานอาคารสถานที่ 
บุคลากรแตละกลุมงานยังอยูกระจัดกระจาย  ทําใหการแจงเวียน การติดตามเอกสารคอนขางลาชาและ
เสียเวลา  ที่สําคัญคือระบบการจัดเก็บเอกสารมีความยุงยากในการคนหาเอกสารยอนหลัง  เพื่อแกปญหา
ดังกลาว และเปนการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จึงพัฒนาระบบ e-Office ข้ึน

ระบบ e-Office เปนระบบที่นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพิมพและการแปลง
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส   จัดเก็บในเซิรฟเวอร (Server) เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     เพื่อใหกระบวนการจัดการเอกสาร  และการติดตอส่ือสาร
ภายในหองสมุดมีความสะดวก  รวดเร็ว  และงายดาย   อันเปนปจจัยหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชนที่ไดรับจากระบบ e-office

1. ผูที่เกี่ยวของสามารถรับรู รับทราบเอกสาร ขอมูลขาวสาร ไดพรอม ๆ กันทันที ผานระบบเครือ
ขาย โดยไมตองรอการเดินแจงเวียน/แจกจายเอกสาร ทําใหการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ทําได
รวดเร็วขึ้น การคนหาเอกสารทําไดครอบคลุมและงายดายสามารถเขาถึงรายละเอียดของ
เอกสารไดมากขึ้น

2. ภาระงานการแจงเวียนและแจกจายเอกสารลดนอยลง ทําใหสามารถเกลี่ยบุคลากรไปชวย
เหลืองานอื่นได

3. ประหยัดคาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร และคากระดาษ
4. ผูที่เกี่ยวของไมตองมีภาระและเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารที่ไมจําเปน
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5. บุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการทํางาน จากการรอรับหรืออานเอกสารจากเจา
หนาที่เดินเอกสารเปนการเขาไปในระบบ    e-Office   เพื่ออานและนําเอกสารมาใชประโยชน
ในการดําเนินงาน

6. ใชความพรอมดานเทคโนโลยีที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนยิ่งขึ้น
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ 2548 ฝยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
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Virtual Library Tour

การพัฒนา virtual library tour เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการปฐมนิเทศ
การใชหองสมุด    และการนําชมหองสมุดแทนระบบเดิม    ซึ่งตองนัดนักศึกษามาที่หองสมุดตามเวลาที่
หองสมุดกําหนด ซึ่งมักประสบปญหาเรื่องชวงเวลาวางไมตรงกัน และตองใชบรรณารักษในการนําชม
จํานวนมาก  ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ สามารถรับการปฐมนิเทศ เยี่ยมชมหองสมุด
ผานระบบเครือขาย ไดตลอดเวลา 24 ชม. พรอมกันกี่คนก็ได  ที่สําคัญสามารถเลือกชวงเวลาที่ตนเองวาง
รวมทั้งชวยลดภาระงานใหกับบรรณารักษ     ระบบ virtual tour    สามารถแนะนําใหนักศึกษาเห็นภาพ
หองสมุด   โดยไมตองเดินไปยังพื้นที่เหลานั้นจริง      ทั้งยังเปนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก
นักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตัวเองได

ในการจัดกิจกรรมดังกลาว  เดิมฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ จะตองแบงนักศึกษาเปนกลุม ๆ ละ
ไมเกิน 60  คน สําหรับการปฐมนิเทศ 1 รอบ (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) และแบงนักศึกษากลุมละ 15 คน/
บรรณารักษ 1 คน สําหรับการนําชม โดยใชเวลาประมาณ  30 นาที/รอบ ในปการศึกษา 2547 มีนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศการใชหองสมุด จํานวน 1,700  คน ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ตองใช
บรรณารักษนําชมหองสมุดมากกวา 100 รอบ
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การแปลงวิดีโอเทปเปน วิดีโอซีดี

หองสมุดมีมวนวิดีโอที่ผลิตแบบอะนาล็อก ( analog ) อยูจํานวนหนึ่ง เมื่อมีการใชงานไปนานๆ จะ
เสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ  อีกทั้งประสบปญหาเรื่องเสนเทปยืด ขาด ข้ึนรางาย มวนเทปราคาแพง และตองใช
กับเครื่องเลนเฉพาะอยาง    ซึ่งปจจุบันไมคอยมีใครใชมวนเทปเหลานี้แลว   เนื่องจากหาเครื่องเลนเทป
คอนขางยาก  บริษัทไมผลิตเครื่องเหลานี้จําหนายแลว       ประกอบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม
มีการบันทึกสื่อตางๆ เปนระบบดิจิตอล ( digital ) ทั้งสิ้น  หองสมุดจึงมีแนวคิดจะแปลงมวนวิดิโอที่มีอยูใน
ปจจุบัน และที่จะผลิตเพิ่มข้ึนในอนาคตใหอยูในรูปของดิจิตอลวิดีโอ  โดยแปลงเปนวิดีโอซีดี ( video cd )
ซึ่งคุณภาพดีกวาแบบเดิม   สามารถเก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมคุณภาพ    และไมมีปญหาในเรื่องเสนเทป
ยืด ขาด หรือข้ึนรา สะดวกในการใชงานและการเก็บรักษา     สามารถนําไปใชกับเครื่องเลนไดหลายชนิด
ทั้งเครื่องเลน VCD/ DVD หรือเครื่องคอมพิวเตอรก็ได

การดําเนินการในลักษณะดังกลาว เปนการอํานวยความสะดวกใหกับอาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรในการใชบริการ โดยมีแผน  Video CD ที่มีคุณภาพ รวมทั้งชวยประหยัดงบประมาณของหองสมุด
ในการจัดซื้อแผน
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Reference Services On Site

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขาวสารขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทุกคนจําเปนตองปรับตนเองไปสูจุดที่ไมใชเพียงอาศัยความรูจากที่เคยเรียนมา หรือความรูที่เคยเรียนใน
หองเรียนเพียงอยางเดียว แตตองเปนผูบริโภคความรู  และมีการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อนํา
ความรูไปใชประโยชนตอไป

จากการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของสารสนเทศ มีผลทําใหความตองการที่จะเขาถึงสารสนเทศเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย แมวาอินเทอรเน็ตจะชวยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายขึ้น แตก็ไมไดชวยให
สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางถูกตองและรวดเร็วเสมอไป หากขาดซึ่งความรู และประสบการณใน
การใชสารสนเทศ  การชวยใหผูใชบริการสามารถสืบคนสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ
ตรงตามความตองการมากที่สุดไดดวยตนเอง จึงเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง

หองสมุดในฐานะที่เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ จําเปนตองมีบทบาทในการปลูกฝงใหมีการ
ศึกษาคนควา  โดยการใหการศึกษากับผูใชบริการ (User Education)  เพื่อใหผูใชบริการรู  และมีทักษะ
สารสนเทศ (Information Literacy Skill) รู และมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Literacy Skill)   สามารถรูวิธีการคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนวิธีการเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดใหการศึกษากับผูใชบริการ (User Education)  ในหลายรูปแบบ
ทั้งการชี้แนะแหลงสารสนเทศ การใหคําปรึกษา การแนะนํา  การสอน  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งเดิม
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดบริการดังกลาวในลักษณะของบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
(Referecne Service) ภายในหองสมุดเทานั้น

เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงในลักษณะของการใหบริการในเชิงรุก (Proactive)       และ
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทั้งอาจารย นักศึกษา และบุคลากรตามคณะ/ภาควิชา  การ
จัดบริการ Reference Services On Site โดยการจัดบรรณารักษ (Reference Librarian) ไปใหบริการตาม
คณะ/หนวยงานทุกสัปดาหตามเวลาที่กําหนด       ถือเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหมีผูใชบริการ
มีทักษะสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนบริการที่ฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ จัดสรรไวใหไดอยางคุมคามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับอาจารย นักศึกษา และบุคลากรในการใชบริการ
1.2 เพื่อใหการศึกษากับผูใชบริการ (user education) ไดอยางทั่วถึง
1.3 เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุดอยางคุมคา
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1.4 เพื่อเพิ่มความสัมพันธระหวางหองสมุดกับคณะ/ภาควิชาในอันที่จะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน
การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

1.5 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใหบริการจากแนวรับ เปนแนวรุก

ลักษณะการใหบริการ
จัดสงบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference Librarian)ตามคณะ/หนวย

งานที่ตองการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห โดยคณะ/หนวยงาน จัดเตรียมสถานที่ (โตะพรอม Outlet ที่จะตอ
Network ให)   เฉพาะภาคการศึกษาปกติ ปการศึกษา 2548

ในปการศึกษา 2547 ไดจัดใหบริการที่คณะตาง ๆ จํานวน   6 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร  คณะ
วิทยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร   คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  คณะเศรษฐศาสตร และคณะนิติศาสตร

การประเมินผลการใหบริการ
ผูบริหารของทุกคณะเห็นความจําเปน และความสําคัญของบริการดังกลาว ไดจัดเตรียมสถานที่

และผูประสานงานให  แตจะมีผูใชบริการคอนขางนอย  ยกเวนคณะวิทยาการจัดการ ที่มีลูกคาพอสมควร
อาจเปนเพราะ เปนชวงที่บุคลากรกําลังทําคนขอมูลเพื่อทําวิจัย
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โครงการ “เพื่อนตามตัวเลม”

เปนอีกโครงการหนึ่งที่หองสมุดจัดขึ้น เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการที่หา
หนังสือที่ชั้นไมพบ โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะนําผูใชบริการไปหาหนังสือดวยกัน ในระหวางที่ไปหา
หนังสือ จะถือโอกาสแนะนําวิธีการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ/วิธีการคนหาหนังสือที่ถูกตองใหกับผูใช
บริการดวย เปนการใหการศึกษาในเบื้องตน แบบตัวตอตัว

ขั้นตอนการใหบริการ

1. เมื่อผูใชหาหนังสือที่ชั้นไมพบ  จะมาแจงที่เคานเตอร ยืม-คืน  (มีปายเพื่อนชวยหาหนังสือ
วางไวที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละวัน/ชวงเวลา)

2. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนตามตัวเลมในวันนั้น ๆ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ OPAC
แลวนําผูใชไปหาหนังสือที่ชั้นทันที พรอมทั้งแนะนําวิธีคนหาหนังสือที่ชั้นใหผูใช

3. ในกรณีที่ไมพบตัวเลม ใหผูใชกลับมากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมตามหาหนังสือที่
เคานเตอรอีกครั้ง  พรอมนัดผูใช ใหมาติดตาม หลังบาย 3 โมงของวันถัดไป

4. ผูใหบริการนําแบบฟอรมเขาแฟมที่เตรียมไว  เพื่อดําเนินการตอไป

5. กรณีที่เคานเตอรยืมคืน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูเพียง 1 คน ในขณะนั้น ขอใหผูใชไปติด
ตอบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา เพื่อทําหนาที่เพื่อนชวยตามเลม
แทน

จากผลการดาํเนินงานในปงบประมาณ 2548 มีผูใชบริการ  จํานวน 79 คร้ัง
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

สารสนเทศและหองสมุด
1. การจัดการสารสนเทศ

1.1 การจัดหาและการพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
1.1.1 การศึกษาฐานขอมูล E-Journal/Reference

Database

1.1.2 การดาวโหลด E-Journal
1.1.3 การแปลงสัญญาณภาพและเสียงจากรายการ

โทรทัศนลงแผน CD
1.1.4 การแปลงสัญญาณเสียงจากเทปบันทึกเสียงเปน

Tape Online
1.2 การพัฒนาฐานขอมูล

1.2.1 ฐานขอมูล Master สื่อโสตทัศน
1.2.2 การพัฒนาระบบจัดการและสืบคนฐานขอมูล

คลังขอสอบเกาผาน Web

ต.ค.47-ก.ย.48

ต.ค. 47-ก.ย. 48
48 – 49

48 – 49

ต.ค 47- ก.ย. 48

- การขอ trial ฐานขอมูล 12 ฐาน
- เสนอใหบอกรับฐานขอมูลใหม

2 ฐาน ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากไมมีงบประมาณ

ยังไมไดดําเนินการ
ดําเนินการได 40 เรื่อง

ดําเนินการได 211 ตอน

ทําฐานขอมูล Master เสร็จเรียบรอย
พัฒนาเสร็จ เปดใชงาน 17 พ.ย. 47

ปญหา
  ไมสามารถแยกสถิติการใชตามวิทยาเขต
(ไดประสานกับศูนยคอมพิวเตอรแลว แต
ศูนยคอมแจงวายังไมสามารถพัฒนาไดใน
ขณะนี้)

สถิติการใชงาน ม.ค. – ก.ย. 48 จํานวน
6,464 ครั้ง
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

1.2.3 การพัฒนาฐานขอมูลภาคใต

1.2.4 การ Scan หนาสารบัญหนังสือภาษาตางประเทศ
1.2.5 การ Scan หนาสารบัญหนังสือภาษาไทย

1.2.6 สํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลหองสมุดระเบียน
ขอมูลวิทยานิพนธภาษาตางประเทศ

1.2.7 การปรับปรุงฐานขอมูลหองสมุด : ระเบียนขอมูล
วิทยานิพนธไทย

2547 – 2548

ต.ค. 47 – ก.ย. 48
พ.ย. 47 – ก.ย. 48

ต.ค. 47 – ต.ค. 48

ต.ค. 47 – ก.ย. 48

พัฒนาได 277 รายการ จาก 428
รายการ คิดเปนรอยละ 64.72
ดําเนินการได 226 รายการ
Scan หนาสารบัญ จํานวน 305 รายการ
Link หนาสารบัญกับบรรณานุกรม
จํานวน 132 รายการ
ดําเนินการเสร็จ

ดําเนินการเสร็จแลว
มีขอมูลทั้งหมด 1,246 รายการ

มีปญหาเรื่องการติดตอขออนุญาตเจาของผลงาน
เพื่อเผยแพร

ปญหา
1. ตัวเลมวิทยานิพนธไมอยูบนชั้น ตองตรวจ

สอบหลายครั้ง
2. การลงรายการวิทยานิพนธของสถาบันอื่น

ลาชา เนื่องจากตองตรวจสอบขอมูล โดย
เฉพาะเขตขอมูล 502
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1.2.8  การปรับปรุงฐานขอมูล : ระเบียนขอมูลบทความวารสาร

2.  การบริการสารสนเทศ
     2.1 การใหการศึกษากับผูใชบริการ
           2.1.1 การปฐมนิเทศ

           2.1.2 การอบรมภายในหองสมุด

         2.1.3 การอบรมภายนอกหองสมุด

2547-2548

พ.ค. – มิ.ย. 48

ต.ค 47 – ก.ย. 48

ต.ค. 47– ก.ย. 48

ตรวจสอบได 5,335 รายการ เหลืออีก
4,072 รายการ

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2548 จํานวน 37
ครั้ง มีผูเขารับการปฐมนิเทศ จํานวน
1,566 คน
จดัอบรมการสืบคนสารสนเทศ ภายใน
หองสมุดจํานวน 10 ครั้ง มีผูเขาอบรม   
80 คน
จัดกิจกรรมอบรมภายนอกหองสมุดทั้งสิ้น
7 ครั้ง มีผูเขาอบรม 314 คน

ปญหา
1. ขอมูลการ Link บทความไปยังฐาน

ขอมูลบางสวนไมถูกตอง ไดแจง
โปรแกรมเมอรใหแกไขแลว

กลุมงานบริการไดสํารวจความตองการจัด
อบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จากนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
พบวาสวนใหญ (รอยละ 89.9) มีความ
ตองการอบรม
จัดอบรมตามที่คณะรองขอ จํานวน 2 ครั้ง    
มีผูเขาอบรม 289 คน และจัดอบรม
ประชาสัมพันธหองสมุด (Road Show)
จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขาอบรม 25 คน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

     2.1.4 การจัดทําสื่อเพื่อพัฒนา
           2.1.4.1 Virtual Library Tour

          2.1.4.2 Online Tutorial

          2.1.4.3 การจัดทํา CAI

          2.1.4.4 การจัดทํา Subject Guide

          2.1.5 ปรับปรุงแผนพับสื่อโสตทัศน

2.2 บริการเพื่อนชวยหาหนังสือ

ต.ค.47 – ก.ย.48

ต.ค.47 – ก.ย.48

2547 – 2548

ต.ค.47 – ก.ย. 48

2548 – 2549

ม.ค.47 – ก.ย. 48

มี Virtual Library Tour เผยแพรบน
เว็บไซตหองสมุด สามารถดูไดจาก
http://www.clib.psu.ac.th/tour
มีการพัฒนา Online Tutorial  จํานวน 4
ฐานขอมูล คือ OPAC, ASP, CINAHL,
Net Library
ขอยกเลิกไปกอน เนื่องจากตองศึกษา
รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม
เผยแพร Subject Guide บนเว็บไซตหอง
สมุด www.clib.psu.ac.th/subjectguide
1 สาขาวิชาคือ สาขาเภสัชศาสตร

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากระบบหอง
สมุดอัตโนมัติยังไมเสถียร
ใหบริการเพื่อนชวยหาหนังสือทั้งสิ้น
จํานวน 79 ครั้ง

ฐานขอมูลที่ยังไมไดพัฒนา Online Tutorial
ไดแก ASCE, IOP, Nature, Springer Link,
Grolier Online และ Matichon e-library

บรรณารักษบางสวนยังไมเขาใจวิธีการทํา
Subject Guide

ปญหา  เจาหนาที่หาหนังสือบางรายการ
            ไมพบ

http://www.clib.psu.ac.th/tour
http://www.clib.psu.ac.th/subjectguide
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548
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ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

2.3 บริการสารสนเทศเลือกสรร (SDI)

2.4 การสงเสริมการใชบริการ
      2.4.1 ขยายเวลาการใหบริการ

       2.4.2 การจัดนิทรรศการแนะนําการสืบคนสารสนเทศ
                2 เดือน/เรื่อง

2.5 บริการ Reference Service on Site

พ.ค.47 – ก.ย.48

ต.ค.47 – ก.ย.48

ต.ค.47 – ก.ย.48

มี.ค. – ก.ย. 48

อยูระหวางการศึกษา เอกสาร และคัดเลือกกลุม
ประชากรที่จะศึกษาความตองการ

ไดขยายเวลาการใหบริการ จํานวน 4 ครั้ง  มีผูเขาใช
บริการ 24,791 คน ดังนี้
ระหวางวันที่ 13-24 ธ.ค.47 มีผูเขาใช 5,107 คน
ระหวางวันที่ 7 ก.พ.-3 มี.ค.48 มีผูเขาใช 9,962 คน
ระหวางวันที่ 25 ก.ค.-5 ส.ค.48 มีผูเขาใช 6,597 คน
ระหวางวันที่ 19 ก.ย.-13 ต.ค.48 มีผูเขาใช 3,125 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.48)
จัดนิทรรศการแนะนําการสืบคนสารสนเทศ จํานวน   
3 ครั้ง ดังนี้
e-book เม.ย. – พ.ค. 48
WebOPAC มิ.ย. – ก.ค. 48
การ Renew ส.ค. – ก.ย. 48
จัดกิจกรรม Reference Service on Site ในคณะ
ที่ตองการ จํานวน  7  คณะ

จํานวนผูใชบริการ นอยลง เนื่องจาก
มีการปรับปรุงหองประชุมใหญชั้น 3
เปนพื้นที่ของคณะนิติศาสตร ทําใหมี
ที่นั่งอานนอยลง

ผูใชบริการบางคณะคอนขางนอย
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2.6 บริการ E-Reserve

เทคโนโลยีสารสนเทศ
       1. การนํา IT มาใชในการดําเนินงาน
          1.1 การปรับปรุงระบบเครือขาย
                1.1.1 ปรับปรุงระบบ Printer Server เพื่อปองกันการโจมตีของ
                         ไวรัส
                1.1.2 การปรับปรุงระบบสํารองไฟเครือขาย
          1.2  Customer Information Service
                1.2.1 ระบบแจงกําหนดคืนอัตโนมัติผานโทรศัพทมือถือ

1.3 พัฒนา Search Engine
      1.3.1 การพัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย มอ. ขอมูลภาคใต/

วิทยานิพนธ วิดีทัศนตามอัธยาศัยผาน Web
1.4 พัฒนาระบบบริการ Internet Cafe
       1.4.1 การพัฒนาระบบการซื้อโควตางานพิมพ โดยการเติมเงินดวย

ตนเองผานเว็บไซต

ส.ค.47 – ก.ย.48

ม.ค.48.– ก.พ.48

ม.ค.48 –ก.พ.48

พ.ย.47 – พ.ค.48

ก.ย.47 – ธ.ค.47

เม.ย.48-พ.ค.48

พัฒนาเสร็จ เปดใชงาน ส.ค. 48

ยกเลิก

ยกเลิก รอโครงการของมหาวิทยาลัย

ศึกษาขอมูลเบื้องตน แตยังไมไดพัฒนา เนื่องจาก
ยังหา Solution ที่เหมาะสมไมได

พัฒนาเสร็จแลว

พัฒนาเสร็จแลว

สถิติการเขาใชงานวิจัย มอ. (ส.ค.-
ก.ย.48) 474 ครั้ง สถิติการเขาใชขอมูล
ภาคใต (ส.ค.-ก.ย.48) 167 ครั้ง สถิติ
การใช Video On Demand (มี.ค.-
ก.ย.48) 2,320 ครั้ง สถิติการใชวิทยา
นิพนธ 14,799 ครั้ง (มี.ค.-ก.ย.48)
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ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

1.4.2   การพัฒนาระบบจัดเก็บ log file การใชบริการ Internet Café
และกําหนดเวลาการใชบริการของผูใช

การบริหารจัดการ
1. การวิจัยสถาบัน
    1.1 การประชาสัมพันธ
    1.2 การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
    1.3 ศึกษาการใชหนังสือที่สั่งซื้อป 2546 – 2547
    1.4 การใหการศึกษากับผูใชบริการ
2. การพัฒนาบุคลากร
    2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
          2.1.1 โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการและการใหบริการ

สารสนเทศ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหาร
และดําเนินงาน ระบบประกันคุณภาพ

           2.1.2 การวิจัยสถาบัน
           2.1.3 โครงการจิตบริการ

พ.ค.48-มิ.ย.48

ต.ค.47 - ก.ย.48
พ.ค.48 – ก.ย.48
พ.ค.48 – ธ.ค.48
ม.ค.48-ก.ย.49

ต.ค. 47

มี.ค.48 – พ.ค.48
มี.ค.48 – พ.ค.48

พัฒนาเสร็จแลว

ดําเนินการ 1 ครั้ง
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

ดําเนินการแลว 22-31 ต.ค. 47

ดําเนินการแลว 26 พ.ค.48
ดําเนินการแลว 26-27 มี.ค.48



ภาคผนวก 2 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปงปบะรมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

84
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ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ

2.1.4 โครงการการจัดการความรู

2.1.5 โครงการขวัญใจผูใชบริการ
2.2 ทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

 2.2.1 การลงรายการ USMARC/AACRII
 2.2.2 การสืบคนขอมูลจาก OPAC
 2.2.3 การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

3. การประชาสัมพันธ
3.1 การประชาสัมพันธนอกสถานที่ (Road Show)

4. กิจกรรม 5 ส
        4.1 โครงการดาวเดนกิจกรรม 5 ส หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
        4.2 จัดบอรดกิจกรรม 5 ส

มี.ค.48 – พ.ค.48

ม.ค.48 – ธ.ค.48

พ.ย.48-ก.ย.48
พ.ย.48-ก.ย.48
พ.ย.48-ก.ย.48

ต.ค.47 – ก.ย.48

พ.ย.47-ธ.ค.47
ก.ย.47-เม.ย.49

จัดอบรม 2 หลักสูตร
- บรรณารักษนักจัดการความรู 16 ก.ค.48
- พัฒนาวิธีคิด พิชิตงาน สูองคกรเอื้อการเรียนรู
  18 ส.ค. 48
ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว 16 ส.ค.48
ดําเนินการแลว 1 มิ.ย.48
ไมไดดําเนินการ เนื่องจากไดจัดโครงการอบรม
สารสนเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหวาง 31 ม.ค. – 2 ก.พ.48 เนื้อหาหลักสูตร
เหมือนกัน

จัด 5 ครั้ง มีผูเขารวม 25 คน

ดําเนินการแลว
จัดบอรดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน จํานวน 3 ครั้ง

มอบรางวัล เดือน ธ.ค. 48

ระบบหองสมุดอัตโนมัติยังไมเสถียร
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5. การปรับโครงสราง
    5.1 การปรับโครงสรางฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

การบริการวิชาการแกสังคม
     1. โครงการบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ
     2. การอบรมการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรแกบุคคลภายนอก
     3. โครงการศึกษานอกหองเรียนกิจกรรมแลหนัง แลตน
     4. การอบรมเรื่อง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศผานระบบ
         อินเทอรเน็ตใหกับครูบรรณารักษ ในจังหวัดสงขลา

ต.ค.47-

ก.ย.47-มิ.ย.48
มี.ค.48-มิ.ย.48
มิ.ย.-ก.ค.48
ส.ค. 48

สิ่งที่ดําเนินการแลว
- จัดทําเอกสารการจดัตั้งสํานักทรัพยากร

การเรียนรูเสนอมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะทํางานเมื่อวันที่

11 ต.ค. 48

ดําเนินการแลว มิ.ย.48
ไมไดอบรมเนื่องจากมีผูเขารวมนอย
ฉายภาพยนตร 3 เรื่อง
ดําเนินการแลว

ปญหา
มหาวิทยาลัยยังหาขอสรุปรูปแบบ
โครงสรางที่เหมาะสมไมได

มีผูเขารวม 25 คน
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ภาคผนวก 1 :
รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้
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รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปงบประมาณ 2548
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

ป 2546 ป 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ โดยผูรับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
1.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ
1.2 ความถูกตองในการให

บริการ
1.3 ผูใหบริการ

มี (อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
ผานเกณฑ
รอยละ 85

มี/ผานเกณฑ
3.8

มี/ผานเกณฑ
3.9

มี/ผานเกณฑ
85 % 80.4%

(4.02)
-  ในปงบประมาณ 2548
หองสมุดมีการทดลองใช
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบใหม ในชวงทดลอง
ระบบยังไมเสถียร สงผล
กระทบกับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการคอนขางมาก

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใชบริการและนําขอรองเรียน
ของผูใชบริการมาปรับปรุง
การใหบริการ

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ - -  ไดรับขอรองเรียน/ขอเสนอ
แนะ จํานวน 36 ครั้ง ซึ่งฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนํา
ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะมา
แกไข/ปรับปรุงการใหบริการ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การแจงผลการพิจารณา
ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะให
ผูรองเรียนทราบ ทั้งการแจง
โดยตรงและการติดประกาศ
ที่บอรดเสียงสะทอนกลับ
จากผูใชบริการ ใหผูใชโดย
ทั่วไปทราบ
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Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

2546 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

ประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุน
การเรียนการ
สอนการวิจัย
และการบริการ
วิชาการ

3. ทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 มีจํานวนทรัพยากรสาร

สนเทศอิเล็กทรอนิกส/
จํานวนการเขาใชเพิ่มขึ้น
3.1.1  จํานวน E-Journal
3.1.2  จํานวน E-Book
3.1.3  จํานวนการเขาใช     

E-Journal
3.1.4  จํานวนการเขาใช

E-Book
3.1.5  มีฐานขอมูลวิทยา

นิพนธฉบับเต็มของ
มอ.

3.1.6  มีฐานขอมูลผลงาน
วิจัยบุคลากร

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ครั้ง/เดือน

ครั้ง/เดือน

รอยละของจํานวน
วิทยานิพนธในป
งบประมาณนั้น ๆ

รอยละของจํานวน
งานวิจัยในป

งบประมาณนั้น ๆ

7,069
-

83,112

-

283 รายการ

337 รายการ

13,875
1,294

112,378

-

207 รายการ

351 รายการ

15,000
5,000

120,000

2,000

รอยละ 60

รอยละ 60

17,821
14,715

135,836

216

รอยละ 88.16

รอยละ 68.55

- E-Book ของ Spring Link
ยังไมสามารถเก็บขอมูลได
- วิทยานิพนธเขามาไมแน
นอน มีเขามาปลายปงบ
ประมาณจํานวนมาก ไม
สามารถดําเนินการไดทั้ง
หมด
- ผลงานวิจัยที่ไดรับบางชื่อ
ไมสามารถจัดทําไดเนื่อง
จากลิขสิทธิ์ และมีบางสวนที่
เขามาปลายปงบประมาณ
ตองขออนุญาตจากเจาของ
จึงทําใหการจัดทําลาชา

-  ขอมูลระหวางเดือน
ต.ค.47-ส.ค.48
-  จํานวนการเขาใช 2,602/ป

-  ดําเนินการได 417 ชื่อเรื่อง
จากทั้งหมด 473 ชื่อเรื่อง

- ดําเนินการได 133 ชื่อเรื่อง
จากทั้งหมด 194 ชื่อเรื่อง

3.2 มีความรวมมือในการใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
ของหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ - บริการยืมระหวางหองสมุด
จํานวน 1,261 รายการ
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Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

ป 2546 ป 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

4. การจัดกิจกรรมสงเสริม
การใชบริการ
4.1 จํานวนครั้งของการจัด

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

4.2 จํานวนครั้งของการประชา
สัมพันธกิจกรรมและบริการ
ใหม ๆ ในหองสมุด

ครั้ง/ป

ครั้ง/ป

79

98

60

143

70

150

70

251

- นักศึกษายังไมใหความ
สําคัญกับกิจกรรมที่หอง
สมุดจัด

- มีผูเขารวม  2,312  คน

5. การใหบริการของหองสมุด
5.1 จํานวนชั่วโมงการเปด

ใหบริการ
5.2 จํานวนผูใชบริการ (บุคคล

ภายนอก

ชั่วโมง/วัน

คน/ป

13

28,537

13

23,702

13

20,000

13

23,470
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Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

ป 2546 ป 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

การจัดการ
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. การจัดการที่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล
6.1 มีการประเมินผลตามแผน

การดําเนินงาน
6.2 มีการนํานวัตกรรมมาใชใน

การบริหารจัดการและการ
ใหบริการ

อยางนอยปละ
1 ครั้ง

อยางนอย
1 นวัตกรรม/ป

1

1

2

1

2

1

2

4 1. โครงการ Reference
Service On Site
2. ระบบ PINCARD
3. Virtual Library Tour
4. เพื่อนตามตัวเลม

7. การพัฒนาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
7.1 จํานวนกิจกรรมที่ใช

เทคโนโลยีในการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น

จํานวนกิจกรรม 5 5 1 8 1. Tape Online
2. E-Reserve
3. Virtual Library Tour
4. PINCARD
5. Search Engine
6. E-Office
7. ระบบ log file
8. การแปลงภาพ/เสียง
รายการโทรทัศนลงแผน CD

8. ระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management)

มี - - มี มี
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Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

ป 2546 ป 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

ประสิทธิภาพ
และสุขภาวะ
ในการทํางาน

9. การพัฒนาบุคลากรและประ
สิทธิภาพในการทํางาน
9.1 บุคลากรทุกคนไดรับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เปอรเซ็นต/ป 86 100 100 เปอรเซ็นต 100 เปอรเซ็นต
(58 คน)

10. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางาน
10.1 จํานวนกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัยและสุข
อนามัยในการทํางาน

จํานวนกิจกรรม/ป 1 1 1 12

การวิจัยสถาบัน/
ผลงานวิชาการ

11. ผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงาน
วิชาการ
11.1 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
11.2 มีจํานวนผลงานวิชาการ
11.3 มีจํานวนผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการที่สามารถนํามาใช
พัฒนางานของฝาย

เรื่อง/ป
เรื่อง/ป

ไมต่ํากวารอยละ
60 ของผลงาน

2
-

70

1
5
90

2
-

รอยละ 80

1
-

รอยละ 90

การประกัน
คุณภาพ

12. มีการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงาน
12.1 ผานการประเมินคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยใน
ระดับดีขึ้นไป (3.5 ขึ้นไป)

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ
3.9

มี/ผานเกณฑ
4.3

มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ
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Baselineปจจัยความสําเร็จ
ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ

ดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน หนวยนับ/เกณฑ

ป 2546 ป 2547

เปาหมาย
ปงบประมาณ

2548

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

2548
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ

การบริการ
วิชาการแกชุมชน

13. การใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน
13.1 จํานวนครั้ง/ป
13.2 ความพึงพอใจของผูรับ

บริการ

 5 ครั้ง/ป
รอยละ 80

57
3.8

51
3.9

5 ครั้ง/ป
รอยละ 80

34 ครั้ง/ป
รอยละ 89.60

- โครงการบริจาคหนังสือให
กับโรงเรียนที่ประสบภัย
สึนามิในจังหวัดพังงา
- นิทรรศการ/ออกราน
จําหนายหนังสือ 3 ครั้ง
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธการเขาถึงและการ
สืบคนสารสนเทศผานระบบ
อินเตอรเน็ตแกบุคลากรหอง
สมุด/สถาบัน/หนวยงานใน
จังหวัดสงขลา”
- บริจาคหนังสือใหโรงเรียน
ในถิ่นกันดาร โรงเรียนบาน
คลองสง จ.ชุมพร 1 ครั้ง
-  แนะนําการใชและเยี่ยมชม
หองสมุด 16 ครั้ง จํานวน
352 คน
- ฝกงานนักศึกษา 2 ครั้ง
- กิจกรรมแลหนังแลตน
10 ครั้ง
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ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2548

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงช้ี
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
       สําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง

3) ดานปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.2 การใหบริการคอมพิวเตอร (ชั่วโมง/วัน โดย

เฉล่ีย  7 วัน/สัปดาห)
< 5 ชั่วโมง          = 1  คะแนน
> 5-6 ชั่วโมง       = 2  คะแนน
> 6-7 ชั่วโมง       = 3  คะแนน
> 7-8 ชั่วโมง       = 4  คะแนน

       > 8 ชั่วโมง          = 5  คะแนน

13 13 13

ดีเยี่ยม
(5)

ดีเยี่ยม
(5)

3.3 การใหบริการหองสมุด (ชั่วโมง/วันโดย
เฉล่ีย 7 วัน/สัปดาห)
< 5 ชั่วโมง          = 1  คะแนน
> 5-6 ชั่วโมง       = 2  คะแนน
> 6-7 ชั่วโมง       = 3  คะแนน
> 7-8 ชั่วโมง       = 4  คะแนน
> 8 ชั่วโมง          = 5  คะแนน

13 13 13 ดีเยี่ยม
(5)

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2 ดีเยี่ยม
(5)
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุน
                    การเรียนรู
ตัวบงช้ี
3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา
และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา
ลดลง > 10% ของปที่ผานมา       = 1  คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา   =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา  = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา     = 5  คะแนน

1,283:1 1,096 :1 ปรับปรุง
(1)

3.7 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส (ช่ือเรื่อง)
ลดลง >10% ของปที่ผานมา       = 1 คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา    =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                   = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา   = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา      = 5  คะแนน

7,069 13,875 17,821 ดีเยี่ยม
(5)

3.8 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ลดลง >10% ของปที่ผานมา       = 1 คะแนน
ลดลง > 5-10% ของปที่ผานมา   =  2  คะแนน
+ 5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา  = 4  คะแนน

        เพิ่มขึ้น >10% ของปที่ผานมา     = 5  คะแนน

1,294 14,715 ดีเยี่ยม
(5)
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

3.9 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
      อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project
       < รอยละ 50 จากจํานวนที่ไดรับ          =  1  คะแนน
       > รอยละ 50-60 จากจํานวนที่ไดรับ    =  2  คะแนน
       > รอยละ 60-70 จากจํานวนที่ไดรับ    =  3  คะแนน
       > รอยละ 70-80 จากจํานวนที่ไดรับ    =  4  คะแนน
       > รอยละ 80 จากจํานวนที่ไดรับ         =  5  คะแนน

1,295 3,141 2,970 ดีเยี่ยม
(5)

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 ดีมาก (4)

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
2.7 ปจจัยเกื้อหนุน
2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและ

การสรางฐานขอมูล
(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

1.0

0.8
0.8
0.8
0.8

รวม 3.6 4.0 4.2
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

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

1.0
1.0
1.0
0.8
1.0

รวม 3.6 4.6 4.8

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 3.6 4.3 4.5

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา

(1) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานทักษะ
สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนฯ

(3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
(5) ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการประเมิน

1.0

0.8

0.6
0.8
1.0

1.0

0.8

1.0
0.8
1.0

1.0

1.0

1.0
0.8
1.0

รวม 4.2 4.6 4.8

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 4.2 4.6 4.8
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการเรียนรู มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเรียน การสอน การวิจัย
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สงเสริมและสรางนิสัยใหบัณฑิตมีความใฝรู และมีสวนในการปฏิรูปกระบวน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง ตามตัวบงชี้ 2.1 ดังนี้

เปดใหบริการหองสมุด และคอมพิวเตอร โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน โดยไดขยายเวลาการใหบริการ
จาก 22.30 น. จนถึง 24.00 น. ในชวงกอนสอบ 2 สัปดาห จนกระทั่งสอบเสร็จ มีผูเขาใชบริการ จํานวน 
781,766 คน   ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ   จํานวน 239,992 คร้ัง  เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 
2547    และมีผูใชบริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารสเทศ จํานวน 41, 821 คร้ัง (เมษายน - กันยายน 
2548)

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ 3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา/
เทียบเทา

สัดสวนของคาใชจายทั้งงบลงทุนและงบดําเนินการ  ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทาเปน1,096 : 1 ตํ่ากวาปงบประมาณ 2547 เล็กนอย ซึ่งมีสัดสวน 1,283 : 1
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องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอน

2.7 ปจจัยเกื้อหนุน

2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสรางฐานขอมูล

ในปงบประมาณ  2548   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [เอกสารหมายเลข 1] ซึ่งมีทั้งการจัดซื้อและการขอรับบริจาค      
ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท  จะจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
หองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ  [เอกสารหมายเลข 2]    งบประมาณสวนใหญรอยละ 75.72    จะใชในการ
จัดหาวารสาร สวนฐานขอมูลซีดี-รอม ตํารา และส่ือโสตทัศนวัสดุ/Multimedia รอยละ 24.28

สําหรับสัดสวนงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เทียบกับ
งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับจัดสรรคิดเปนรอยละ 26.90 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ
2547 รอยละ 2.77

แมวาอัตราสวนงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จะเพิ่ม
จากปงบประมาณ   2547 เพียงเล็กนอยก็ตาม แตในสวนของจํานวนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีจํานวน
เพิ่มข้ึนเนื่องจากฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกับหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในรูปภาค ี(Consortium) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

จํานวน E-Journal จํานวน 17,821 ชื่อเร่ือง เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ  2547 มากกวา
รอยละ 28 และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 15,000 ชื่อเร่ือง ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม
สําหรับจํานวนการเขาใช E-Journal กําหนดเปาหมายไวที่ จํานวน 120,000 คร้ัง/เดือน แตมีการเขาใชสูง
ถึง 135,836 คร้ัง/เดือน

จํานวน E-Book กําหนดเปาหมายใน KPIs ไวที่จํานวน 5,000 ชื่อเร่ือง แตสามารถจัดหา
ไดในจํานวน 14,715 ชื่อเร่ือง เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ  2547 มากกวา 1000 เปอรเซ็นต   ผลการประเมิน
อยูในระดับดีเยี่ยม  สําหรับจํานวนการเขาใช E-Book กําหนดเปาหมายไวที่ 2,000 คร้ัง/เดือน   แตมีการ
เขาใชเพียง 216 คร้ัง/เดือน  ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว   เนื่องจากผูใชบริการยังไมคุนเคย  และชอบใช
ตัวเลมมากกวา  ประกอบกับฐานขอมูล E-Book ของ SpringerLink บริษัทยังไมสามารถจัดเก็บขอมูลสถิติ
การใชในปงบประมาณ 2548

ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของ มอ. ดําเนินการไดจํานวน 417 ชื่อเร่ือง   จากจํานวน
ที่ไดรับในปงบประมาณ 2548   จํานวน 473 ชื่อเร่ือง  คิดเปนรอยละ 88.16 สูงกวา  KPIs     ที่กําหนดไว
รอยละ 60
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ฐานขอมูลผลงานวิจัยบุคลากร  ดําเนินการไดจํานวน 133 ชื่อเร่ือง    จากจํานวนที่ไดรับ
ทั้งหมดในปงบประมาณ 2548   จํานวน 194 ชื่อเร่ือง  คิดเปนรอยละ 68.55 สูงกวา KPIs   ที่กําหนดไว
รอยละ 60

นอกจากนี้ยังไดพัฒนาฐานขอมูลและทํารายการสืบคนสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ดังนี้
ฐานขอมูลเนื้อหาเต็มองคความรูเกี่ยวกับภาคใต จํานวน 277 รายการ
ดรรชนีวารสารภาษาไทย จํานวน 6,489 รายการ
หนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศ จํานวน 877 รายการ
หนาสารบัญตําราภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จํานวน 531 รายการ
ขอสอบเกา จํานวน 643 รายวิชา
วิดีทัศนตามอัธยาศัย และเทปออนไลน จํานวน 92 รายการ
นอกเหนือจากความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสแลว ยังมี

ความรวมมือในการพัฒนาฐานขอมูล และ Digital Collection รวมกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24
สถาบัน   ตามโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    สงผลใหผูใชบริการสามารถสืบคน
ขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) และขอมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ และผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดประมาณ 33,525 รายการ

จุดออน

1. งบประมาณที่ไดรับสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาเทาเดิม ในขณะที่วัสดุการศึกษา
ประเภทวารสารมีแนวโนมราคาเพิ่มข้ึนทุกป

2. ตําราภาษาไทยเกาและมีจํานวนไมเพียงพอกับผูใชบริการประเภทนักศึกษาที่มี
จํานวนเพิ่มข้ึนทุกปการศึกษา

3. ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ทําใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมสามารถแปลงผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อเผยแพรในรูปเอกสารฉบับเต็ม
ไดทั้งหมด

4. ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนายังไมแลวเสร็จ    ทําใหมีขอมูลบางสวนที่แสดง
สถานภาพไมถูกตอง

5. พื้นที่หองสมุดคับแคบ ใหบริการไดไมทั่วถึง
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จุดแข็ง

1.  มีการพัฒนาบริการหลากหลายรูปแบบ ผูใชสามารถเลือกใชตามความตองการ
2.  มีเครื่องมือและอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพียงพอแกผูใชบริการ
3. มีการทํางานเปนทีม สามารถแกปญหาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. จํานวนผูใชบริการมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะการใชบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
5. ระบบหองสมุดอัตโนมัติในสวนของฐานขอมูลดัชนีวารสาร   สามารถ Link ไปยังชื่อ

วารสารได      ทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

6. ผูใชบริการในสวนของอาจารยผูสอน  มีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รอยละ 97 ทําใหสารสนเทศสอดคลองกับการเรียนการสอนและการวิจัย

7. ผูใชบริการมีโอกาสทดลองใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส กอนการตัดสินใจซื้อ
โอกาส

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณ
2. สํานักพิมพจัดทําสารสนเทศประเภท E-Journal มากขึ้น ทําใหหองสมุดมีโอกาสเพิ่ม

จํานวนวารสารที่ใหบริการมากขึ้นทั้งในลักษณะการบอกรับแบบ Consortium และ
การจัดหาแบบ Open Access

3. บุคลากรหองสมุดมีโอกาสไดรับการอบรม  และเพิ่มทักษะในดานขอมูลขาวสาร
ตลอดจนความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

อุปสรรค

1. โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติยังไมเสถียร ขอมูลผิดพลาดบอยครั้ง ทําใหการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการดอยประสิทธิภาพ

2. สารสนเทศบางประเภท    เชน ขอสอบเกา ไมครอบคลุมทุกสาขาวิชา   มีบางคณะ
เทานั้นที่มีนโยบายใหนํามาเผยแพร

3. กระแสไฟฟาดับบอย สงผลกระทบตอผูใชบริการที่ใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ของ
หองสมุด
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กลยุทธ/แผนพัฒนา

1.  พัฒนาความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอื่น ๆ    ในรูปภาคี (Consortium)       อยาง
ตอเนื่องในการจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

2. ศึกษาความตองการของผูใชบริการวารสาร   เพื่อจัดหาวารสารสําหรับสาขาวิชาที่
ขาดแคลน

3. โครงการความรวมมือจัดทําสหบรรณานุกรม  ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

4. โครงการสํารวจการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
2.7.2 การบริการสารสนเทศ

ในปงบประมาณ 2548  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดกําหนดแผนงานบริการสารสนเทศ
เปนลายลักษณอักษรไวในแผนปฏิบัติการ [เอกสารหมายเลข 3] รวมทั้ง ไดกําหนดแผนงานการสงเสริม
การใชบริการ ทั้งแผนการใหการศึกษากับผูใชบริการ   แผนการประชาสัมพันธ  และแผนการจัดนิทรรศการ
แนะนําการสืบคนสารสนเทศ [เอกสารหมายเลข 4]

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินงานตามแผนดังนี้
การใหการศึกษากับผูใชบริการ ทั้งภายในหองสมุดและการ Road Show ตามคณะ/

หนวยงาน จํานวน 70 คร้ัง    มีผูเขารวม จํานวน 2,312 คน เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2547 เล็กนอย
นอกเหนือจากการเขารวมกิจกรรมที่หองสมุดจัดแลว ผูใชบริการสวนหนึ่งมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตามเวลาที่ตองการ เนื่องจากฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้ง Online Tutorial
สําหรับการคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส อีกจํานวน 4 ฐาน และจัดทํา Virtual Library Tour สําหรับการ
เยี่ยมชมหองสมุดผานระบบเครือขายดวยตนเอง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

การประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการใหม ๆ    ทุกชองทาง รวมทั้งการไป Road Show
ตามคณะ/หนวยงาน จํานวน 251 คร้ัง เพิ่มจากปงบประมาณ 2547 จํานวน 101 คร้ัง

การขยายเวลาการใหบริการหองสมุดจนถึง  24.00 น.     ในชวงกอนสอบ 2 สัปดาห     
จนกระทั่งสอบเสร็จ    มีผูเขาใชบริการในชวงดังกลาวประมาณ 24,791 คน   รวมทั้งการจัดงานสัปดาห
หองสมุดในชวง ม.อ.วิชาการ และการจัดนิทรรศการแนะนําการสืบคนสารสนเทศ จํานวน 3 คร้ัง

สําหรับการใหบริการพื้นฐาน มีดังนี้ บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 239,992
รายการ บริการตอบคําถามและชวยการคนควา จํานวน 2,922 คร้ัง และบริการยืมระหวางหองสมุด
จํานวน 1,261 คร้ัง
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ในการดําเนินงานจะมีการประชุมผูใหบริการทุกคน เพื่อระดมสมองรวมกันแกไขปญหา
และพัฒนาการใหบริการสูการบริการที่เปนเลิศ  [เอกสารหมายเลข 5]       นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งชุมชน
บรรณารักษนักบริการ ซึ่งเปนกลุมการจัดการความรูดานการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
เพื่อใหบรรณารักษไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูและประสบการณในการใหบริการ   รวมทั้งชวยลด
ปญหาที่ผูใหบริการแตละคนมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการไมเทากัน

เพื่อการบริการที่เปนเลิศ สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการได ฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการทุกชองทาง กลาวคือ มีแบบแสดง
ความคิดเห็นไวที่หนาเคานเตอรบริการยืม-คืน แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของหองสมุด ทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยกับผูใชโดยตรง ไดนําขอเสนอแนะของผูใชบริการมาปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดพยายามจัดบริการใหม ๆ เสริมเพื่อชวยลดปญหาที่ยังไม
สามารถแกไขได เชน จัดบริการเพื่อนชวยหาหนังสือ และบริการตามตัวเลมหนังสือ ชวยแกปญหาที่ผูใชหา
หนังสือที่ชั้นไมพบ   ในสวนของผูใหบริการไดจัดโครงการ ประกวดขวัญใจผูใชบริการ   เพื่อใหผูใชบริการ
ไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นและรวมประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรหองสมุด เปนการสงเสริมให
ผูใหบริการมีความตั้งใจและมีจิตสํานึกในการใหบริการมากขึ้น [เอกสารหมายเลข 6] ซึ่งจากการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการในปงบประมาณ 2548     พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในบริการของ
หองสมุดในระดับมาก    (คาเฉลี่ย 4.02) [เอกสารหมายเลข 7]

จุดออน

1. ผูใหบริการแตละคน   มีความรู ความสามารถและทักษะในการใหบริการไมเทากัน
แมวาไดจัดหลักสูตรพัฒนาผูใหบริการแลวก็ตาม

2. บรรณารักษยังไมคอยมีความรูในการแกไขปญหาเรื่องอุปกรณ IT ขัดของ
3. ในชวงที่ทดลองใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ มีขอผิดพลาดของโปรแกรมคอนขางมาก

ทําใหบริการลาชา และผูใชบริการไมพึงพอใจ
4. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการยืม-คืน เกา ทําใหบริการลาชา
จุดแข็ง

1. บุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของงาน
บริการหองสมุด จึงไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกกลุมงานในการใหบริการ เชน
การจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ การใหบริการยืม-คืน บริการตอบคําถาม และการให
การศึกษาผูใชบริการ
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2. สามารถจัดบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด และบริการตอบคําถามได
ตลอดเวลาที่หองสมุดเปดบริการ

3. ผูใหบริการมีความกระตือรือรนในการรวมคิดแกปญหา   และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ

4. มีบริการที่หลากหลาย ผูใชบริการสามารถเลือกใชตามความตองการ
5. มีการใหบริการเชิงรุก (Proactive) โดยเฉพาะในเรื่องการใหการศึกษากับผูใช การ

ประชาสัมพันธ และการใหบริการตอบคําถาม (Reference Service On Site)
6. มีการนําขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผูใชบริการมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ

อยางตอเนื่อง
โอกาส

1. ผูบริหารหองสมุด ใหความสําคัญ และสนับสนุนงานบริการหองสมุดทุกดาน
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      และความพรอมทั้งทางดานอุปกรณ

สารสนเทศและบุคลากร ชวยใหการบริการสารสนเทศสะดวก และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อุปสรรค

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมมีเครื่องสํารองไฟเมื่อไฟฟาดับจะไมสามารถใหบริการได
กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดตั้งชุมชนปฏิบัติ เพื่อจัดการความรูดานการใหบริการในฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
จัดโครงการสงเสริมการใชบริการ คือ โครงการยอดนักอาน โครงการทานขอมาเราจัดให

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

3.4 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา

การพัฒนาทักษะสารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ โดยเฉพาะนักศึกษา
เปนกิจกรรมหลักอยางหนึ่ง จึงไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ [เอกสารหมายเลข 3] และแผนการใหการ
ศึกษาผูใช   [เอกสารหมายเลข 4]

ในปงบประมาณ 2548    ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใชหองสมุดแก
นักศึกษาใหม     จํานวน 37 รอบ    จัดอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภายใน
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หองสมุด  จํานวน 10 รอบ   จัดอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภายนอกหองสมุด
ที่คณะ จํานวน 7 รอบ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดประชุม
บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคในปที่ผานมา เพื่อกําหนดรูปแบบของ
กิจกรรมที่จะจัดในปงบประมาณใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได ศึกษาความตองการในการอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสจากนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย [เอกสารหมายเลข 8] เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนการ
จัดกิจกรรม หลังการอบรมไดใหผูเขาอบรมประเมินผลการอบรมทุกครั้ง [เอกสารหมายเลข 9] เพื่อนําผล
มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปตอไป

จุดออน

นักศึกษามีความสนใจกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ       และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หองสมุดจัดนอย แมวาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมและ
ไดประชาสัมพันธทุกรูปแบบแลวก็ตาม    ในปงบประมาณ 2548   มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 2,312 คน
มากกวาปงบประมาณ 2547 จํานวน 98 คน

จุดแข็ง

1.   บรรณารักษทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความรวมมือในการแนะนําการใชหองสมุด และเปนวิทยากรสอนการสืบคนขอมูล
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2. สามารถจัดอบรมการสืบคนขอมูลไดทุกครั้งที่ผูใชบริการรองขอ     และสามารถจัดกิจกรรมได
ทั้งในหองสมุด และที่คณะ/ภาควิชา

3.   มีบุคลากร   IT      ชวยพัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการผานระบบ
เครือขาย เชน การลงชื่อเขารวมอบรมผานเว็บ

4. การนํา IT  มาใชในการพัฒนากิจกรรม/บริการ  เพื่อพัฒนานักศึกษา  คือ   Online Tutorial
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทุกฐานที่หองสมุดใหบริการ และ  Virtual Library Tour

โอกาส

มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ และบุคลากร
สามารถจัดอบรมไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการ
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อุปสรรค

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. การพัฒนาผูใหบริการ ใหมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น

2.  ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อใหมีผูสนใจเขาอบรมมากขึ้น   เชน      รวมมือกับอาจารย
ผูสอนทุกวิชา และการใหรางวัลผูเขาอบรม

เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เอกสารหมายเลข 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ
เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 4 แผนการใหการศึกษาผูใช แผนงานประชาสัมพันธ แผนการจัดนิทรรศการแนะนํา

การสืบคนสารสนเทศ
เอกสารหมายเลข 5 แนวปฏิบัติสําหรับการใหบริการที่เปนเลิศ
เอกสารหมายเลข 6 โครงการประกวดขวัญใจผูใชบริการ
เอกสารหมายเลข 7 ความพึงพอใจของผูใชบริการ ป 2548
เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการศึกษาความตองการในการอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส
เอกสารหมายเลข 9 สรุปผลการปฐมนิเทศการใชหองสมุด สรุปผลการอบรมการสืบคนสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรค

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ
                    งานสรางสรรค
ตัวบงช้ี
4.2  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน 3 3 1
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน - - -

ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1  การบริหารงานวิจัย

(1) มีนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานการวิจัยที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ

(2) กํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายและแผนฯ

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

และแผนงานดานวิจัย

0.8

0.8

0.2
0.6
0.8

0.8

0.8

0.6
0.8
0.8

1.0

0.8

0.8
0.8
0.8

รวม 3.2 3.6 4.2
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
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

1.0

1.0

0.6
0.6
0.8

รวม 3.8 4.0 4.0

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 3.5 3.8 4.1

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานที่ 4  มาตรฐานการวิจัยและงาน
สรางสรรค

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดกําหนดแผนการวิจัยสถาบัน [เอกสารหมายเลข 1]    และได
ดําเนินการตามแผน สําหรับงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ จํานวน 1 เร่ือง คือ พฤติกรรมการใช
หองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [เอกสารหมายเลข 2]
นอกจากนั้น  ยังมีงานสรางสรรคอ่ืน ๆ    ที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานและการใหบริการ  ดังนี้  (ราย
ละเอียดในภาคผนวก 3)

ระบบจัดเก็บ log file การใหบริการ Internet Café และกําหนดเวลาการใชบริการของผูใชบริการ
ระบบการซื้อโควตางานพิมพโดยการเติมเงินดวยตนเองผาน Web (PINCARD)
ระบบเอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E-Reserve)
ระบบ Tape Online
ระบบการสืบคน (Search Engine) ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอมูลภาคใต

วิทยานิพนธ และวิดีทัศนตามอัธยาศัยผาน Web
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ระบบ e-Office
ระบบ Virtual Library Tour
นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการวิจัยสถาบัน   ปงบประมาณ 2548

ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําวิจัยสถาบันของบุคลากร  เชน  จัด
อบรมสารสนเทศเพื่อการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร [เอกสารหมายเลข 3]   อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิจัยสถาบัน”  [เอกสารหมายเลข 4] จัดพี่เลี้ยงใหสําหรับผูที่ประสงคจัดทําผลงานวิชาการ

จุดออน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ    โดยเปดบริการเฉลี่ยวันละ 13
ชั่วโมง ทําใหบุคลากรไมมีเวลาที่จะสรางผลงานวิชาการ

จุดแข็ง

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ บุคลากรสวนใหญคุนเคยและมี
ทักษะในการสืบคนสารสนเทศ

โอกาส

ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการทําผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยสถาบัน ใหบุคลากรใชเวลาราชการในการทําผลงาน ดังนี้ งานวิจัยที่ไดรับทุนภายในหนวยงาน
จํานวน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห งานวิจัยที่ไดรับทุนภายนอกหนวยงาน 4 ชั่วโมง/สัปดาห  งานเรียบเรียงบท
ความ งานพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือส่ือตาง ๆ จํานวน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห โดยที่สามารถนํามาคิดเปน Load
Unit ได [เอกสารหมายเลข 5]

บุคลากรคุนเคยกับแหลงสารสนเทศ ทําใหสะดวกในการศึกษา  คนควาสารสนเทศประกอบการ
ทําผลงาน

อุปสรรค

บุคลากรสวนใหญ ยังขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ แมวาจะมีการอบรม/ใหความรู
แลวก็ตาม

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. จัดทําแผนงานวิจัยสถาบัน
2. กําหนด KPIs ดานการวิจัยสถาบัน
3. จัดระบบพี่เลี้ยงและมีการติดตามผล
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เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน
เอกสารหมายเลข 2 พฤติกรรมการใชหองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เอกสารหมายเลข 3 โครงการอบรม สารสนเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรฝาย

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เอกสารหมายเลข 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน
เอกสารหมายเลข 5 มาตรฐานภาระงานของสํานักวิทยบริการ
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงช้ี
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน
10) บริการอื่น ๆ

10.1 โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
10.2 การใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก
10.3 การใหบริการเขาเยี่ยมชมหองสมุด

               ลดลง   2 % ของปที่ผานมา         =  1  คะแนน
               ลดลง >  1-2 % ของปที่ผานมา   =   2  คะแนน
               + 1 % ของปที่ผานมา                 =  3  คะแนน
               เพิ่มขึ้น > 1-2 % ของปที่ผานมา   =  4  คะแนน
               เพิ่มขึ้น > 2 % ของปที่ผานมา      =  5  คะแนน

1
28,537

15

1
23,702

13

6
23,470

16
(352คน)

ดีมาก
(4.3)

ดีเยี่ยม (5)
ดี (3)

ดีเยี่ยม (5)

5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

       <  50 %              =  1  คะแนน
       >   50-60 %        =   2  คะแนน
       >  60-70  %        =  3  คะแนน
       >  70-80  %        =  4  คะแนน
       >   80 %              =  5  คะแนน

ดีมาก
(5)

ดี
(4.3)

ดีมาก
(4.48)

ดีเยี่ยม
(5)

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 5 ดีเยี่ยม
(4.6)
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
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

1.0
1.0
0.8
1.0

1.0

รวม 4.4 4.8 4.8

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 4.4 4.8 4.8

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานบริการวิชาการ

องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม

ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมบรรลุ
เปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว [เอกสารหมายเลข 1] ดังนี้

การเปดบริการหองสมุดตลอดทั้งป โดยเฉพาะในชวงเปดภาคเรียน จะเปดบริการทุกวัน โดยเฉลี่ย
13 ชั่วโมง ซึ่งในรอบปที่ผานมามีบุคคลภายนอกเขาใชบริการหองสมุด จํานวน 23,470 คน และสมัครเปน
สมาชิกรายปประเภทบุคคลภายนอก จํานวน 58 คน มีผูขอเขาเยี่ยมชมหองสมุด จํานวนทั้งสิ้น 352 คน
จําแนกเปนคนไทย 319 คน  ชาวตางประเทศ 33 คน ฝกงานใหกับนักศึกษาสถาบันตาง ๆ จํานวน 3 คน
ใชเวลาเฉลี่ย 8 สัปดาห/คน  จัดโครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน จํานวน 10 คร้ัง
[เอกสารหมายเลข 2]   นอกจากนี้ในชวง ม.อ.วิชาการ ไดจัดงานสัปดาหหองสมุดโดยมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ
นิทรรศการและการออกรานจําหนายหนังสอื/ส่ือการเรียนรูราคาถูก เปดหองสมุดสูชุมชน โครงการบริจาค
หนังสือใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ จํานวน 5 โรงเรียน เปนจํานวนหนังสือทั้งสิ้น 4,394 เลม [เอกสาร
หมายเลข 3]    และจากการประเมินผลโครงการดังกลาวพบวา   โรงเรียนที่เขารวมโครงการเห็นวาโครงการ
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ดังกลาวมีประโยชนตอโรงเรียนโดยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.8)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง
กลยุทธการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตแกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงาน
ในจังหวัดสงขลา จํานวน 25 คน  [เอกสารหมายเลข 4]    จากผลการประเมินพบวา   ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.48)

จุดออน

สถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัดในชวงที่มีผูใชบริการมาก     ทําใหบริการ
ไมทั่วถึง และสงผลกระทบกับผูใชบริการหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จุดแข็ง

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความพรอมและใหความรวมมือในการใหบริการ และรวม
มือในการดําเนินโครงการบริการตาง ๆ เปนอยางดี

โอกาส

มหาวิทยาลัยและหนวยงานมีนโยบายชัดเจนในการใหบริการวิชาการแกสังคม และใหการ
สนับสนุนเปนอยางดี

อุปสรรค

บุคคลภายนอกที่เขามาใชหองสมุดยังขาดความรูเร่ืองการสืบคนและการใชหองสมุด มีการรื้อชั้น
หนังสือเปนภาระกับเจาหนาที่ในการจัดชั้นเปนอยางมาก

กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลแกสมาชิกที่เปนบุคคลภายนอก
จัดอบรมการเขาเลม/การเย็บเลมเอกสารใหครูบรรณารักษในจังหวัดสงขลา

            จัดงานวันสัปดาหหองสมุด และเปดหองสมุดสูชุมชนชวง ม.อ.วิชาการ
จัดโครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน
จัดมุม Mini Self Access Learning Center รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
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เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
เอกสารหมายเลข 2 โครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน
เอกสารหมายเลข 3 โครงการบริจาคหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ
เอกสารหมายเลข 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคน

สารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตแกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงาน
ในจังหวัดสงขลา
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

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

-
-
1
-
1
7

3
-
1
-
2
8

2
-
1
-
3
4

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2548       ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    ไดกําหนดนโยบายและแผนงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร [เอกสารหมายเลข 1] เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม เชน การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีของไทย อาทิ วันเขาพรรษา วันสารท
เดือนสิบ ประเพณีสงกรานต ประเพณีลากพระ กําหนดใหบุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ แตงกาย
ดวยผาไทย อยางนอย 1 คร้ัง/สัปดาห   สงบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย   อีกทั้ง
ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เชน วันสงกรานต
วันลอยกระทง รวมหลอเทียนพรรษา รวมทําบุญทอดกฐิน และจัดวันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร

เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงช้ี
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบ

ดําเนินการทั้งหมด
> 60%                           = 1  คะแนน
> 55-60%                      = 2  คะแนน
> 50-55%                      = 3  คะแนน
> 45-50%                      = 4  คะแนน
< 45%                           = 5  คะแนน

34.52 42.42 39.02 ดีเยี่ยม (5)

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด
ลดลง > 5% ของปที่ผานมา           = 1  คะแนน
ลดลง > 2.5-5% ของปที่ผานมา     = 2  คะแนน
+ 2.5% ของปที่ผานมา                  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น > 2.5-5% ของปที่ผานมา   = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น > 5% ของปที่ผานมา         = 5  คะแนน

-.51 0.001 -1.78 ปรับปรุง
(1)

7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
ลดลง > 20% ของปที่ผานมา         = 1  คะแนน
ลดลง > 10-20% ของปที่ผานมา    = 2  คะแนน
-10% หรือ + 20% ของปที่ผานมา  = 3  คะแนน
เพิ่มขึ้น> 20-40% ของปที่ผานมา   = 4  คะแนน
เพิ่มขึ้น> 40% ของปที่ผานมา         = 5  คะแนน

.15 .31 .77 ดีเยี่ยม (5)

7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย
        >300 ครั้ง                              = 1 คะแนน
       251-300 ครั้ง                               =  2 คะแนน
        201-250  ครั้ง                               =  3 คะแนน
        151- 200  ครั้ง                              =  4 คะแนน
         <150  ครั้ง                                   =  5 คะแนน

- - 15 ดีเยี่ยม (5)

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 7 ดีมาก (4)
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

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

(1) มีการกําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ไวเปนลายลักษณอักษร

(2) นําวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค จัดทําเปน
แผนกลยุทธเพื่อสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

(3) ทบทวนวสัิยทัศน พันธกิจ ตามรอบที่กําหนด
(4) บุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศน

และพันธกิจ
(5) นําผลการทบทวนและขอคิดเห็นของบุคลากรตอ

วิสัยทัศน พันธกิจมาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน และ
พันธกิจทุกครั้ง

1.0

1.0

0.8
1.0

0.8

1.0

1.0

0.8
1.0

0.8

1.0

1.0

ยังไมถึงเวลา
1.0

ยังไมถึงเวลา

รวม 4.6 4.6 5.0 ดีเยี่ยม

1.2  นโยบายและแผน
(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับวัตถุ

ประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจ
(2) บุคลากรรับรู ปฏิบัติและมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย
(3) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(4) ประเมินผลการดําเนินงานระหวางและเมื่อส้ินสุดแผน
(5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ และการดําเนิน

งาน

1.0

0.8

0.8
0.8

0.8

1.0

1.0

0.8
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

1.0

รวม 4.2 4.6 4.8 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 4.4 4.6 4.9 ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

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

0.8

0.8

1.0
1.0
1.0

รวม 4.0 4.2 4.6

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
0.8

1.0

1.0

1.0

0.8
1.0

รวม 3.4 4.0 4.8
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

7.3 บุคลากร
(1) มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ

ที่สอดคลองกับตําแหนง พันธกิจ และภารกิจ
(2) ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมินบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบ

อยางเปนระบบ เปดเผย และสอดคลองกับภารกิจ
ของตําแหนง

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ
ผูรวมงาน
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รวม 3.8 4.4 4.4

7.4  การพัฒนาบุคลากร
(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจ และวัตถุประสงค
(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปามายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ/

กิจกรรมและประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมทุกป
(4) นําผลประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนาบุคลากร
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
หมายเหตุ

7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ
(1) มีแผนงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศ

ที่สอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย
(2) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศที่ทันเหตุการณ

สอดคลองกับการบริหารจัดการ
(3) ประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศตามรอบ

ที่กําหนด
(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศ
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการให ใชและประเมินระบบ

ขอมูลและสารสนเทศ
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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
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ปงบประมาณ
องคประกอบ 2546 2547 2548 หมายเหตุ

7.7  ความปลอดภัย
(1) มีแผนงานดานระบบความปลอดภัยครอบคลุม

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(2) ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผน
(3) ประเมินความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก

อาคาร
(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาฯ    ระบบความ

ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการใหมี

ความปลอดภัย
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สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 3.8 4.1 4.5

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
(1) มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณและ/หรือ

สัดสวนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ และมีระบบ
การจัดสรรใหสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจ

(2) จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ
และภารกิจ

(3) มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบไดและ
มีการประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ

(5) ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรู เสนอแนะ ประเมินผล
ระบบการเงินและงบประมาณ
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สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 4.0 4.6 4.8
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 1  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน

1.1 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังคงใชวิสัยทัศน พันธกิจที่ไดกําหนดไวในป 2543 เปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน      โดยเปลี่ยนจุดเนนจากการใหบริการหองสมุดแบบดั้งเดิมเปนหองสมุด
ดิจิทัล  (Digital  Library)         ที่ผูใชบริการสามารถสืบคนสารสนเทศทุกประเภทผานระบบ
เครือขาย โดยมีขอจํากัดนอยที่สุดทั้งดานเวลา  และสถานที่ [เอกสารหมายเลข 1]   สําหรับ
กรอบแนวคิด ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ   ยึดตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ 
[เอกสารหมายเลข 2]   เนนเรื่องหลัก ๆ 3 ดาน  คือ   สารสนเทศและหองสมุด   เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารจัดการ

1.2 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     ไดแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติปงบประมาณ 2548 โดยให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวม [เอกสารหมายเลข 3]
ในปงบประมาณ 2548  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ดําเนินงานบรรลุตามแผนงานทั้งในดาน
การจัดการสารสนเทศ  การบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และ
การบริการวิชาการแกสังคม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน [ภาค
ผนวก 2]    และตาม KPIs [ภาคผนวก 1]   ปละ 2 คร้ัง    โดยใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ
มีสวนรวม และไดนําผลการประเมินในสวนที่เปนปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนางาน
สวนปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ไดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  เชน   การของบประมาณสนบัสนุนในการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอร

จุดออน

-

จุดแข็ง

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมที่จะเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
โอกาส

ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
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ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยป พ.ศ. 2546 – 2549 เนนการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ที่มีการวิจัยเปนฐาน และเนนการผลิตบัณฑิตศึกษา หองสมุดจึงเปนหนวยงานที่สําคัญในการสนับสนุน
นโยบายดังกลาว

อุปสรรค

การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย สวนใหญจัดสรรใหเทาวงเงินที่เคยไดรับในปงบประมาณ
ที่ผานมา   หรือบางครั้งนอยกวา/เพิ่มข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอย     ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
เนื่องจากวัสดุการศึกษาประเภทวารสารและฐานขอมูลมีราคาเพิ่มประมาณรอยละ 10-13 ตอป

ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหองสมุดดิจิทัล
กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2549 [เอกสารหมายเลข 4]
องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ

7.1 โครงสรางและการดําเนินงานบริหาร

มีโครงสรางองคกรตามที่ กม.อนุมัติ  มีฐานะเปนฝายสังกัดสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  วิทยาเขตปตตานี    ในการบริหารงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  จะขึ้นกับรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

การบริหารงานภายใน แบงเปน 3 กลุมงานตามภารกิจคือ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริการ และ
กลุมงานธุรการ

จุดออน

โครงสรางการบริหารงานภายใน ยังไมถูกตองตามกฎหมาย สงผลใหบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน
ฐานะหัวหนากลุมงาน ยังไมมีความกาวหนาในสายบริหาร

จุดแข็ง

มีการบริหารงานในแนวราบ บุคลากรมีสวนรวม
โอกาส

-
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อุปสรรค

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

1. จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักทรัพยากรการเรียนรู เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

7.2 ผูบริหาร

การสรรหาหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    หัวหนากลุมงาน     ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหา โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสรรหา มีประกาศ
ภายในกําหนดวาระของผูบริหารหองสมุด คือ หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีวาระ 4 ป สวนหัวหนา
กลุมงาน มีวาระ 2 ป มีการบรหิารงานตามพันธกิจ และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมีดัชนีชี้วัดหลัก
(KPIs) กํากับ [ภาคผนวก 1]

ในปงบประมาณ 2548 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
และหัวหนากลุมงานตามขอตกลงภาระงาน   (TOR)    ใชวิธีการประเมินแบบ  360 องศา     [เอกสาร
หมายเลข 5] ในรูปของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากผูบังคับ
บัญชา ปละ 2 คร้ัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบสําหรับ
ขาราชการสาย ข ค

จุดออน

ยังไมมรีะเบียบรองรับการดํารงตําแหนงเปนวาระของผูบริหารหองสมุด ทั้งในสวนของหัวหนาฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหัวหนากลุมงาน  ทําใหไมมีความกาวหนาในสายบริหาร  สงผลใหบุคลากร
ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  จึงหาผูที่จะมาปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวคอนขางยาก

จุดแข็ง

การกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงของหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหัวหนากลุมงาน
ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสหมุนเวียนมาชวยพัฒนาหองสมุด

โอกาส
-
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อุปสรรค

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

-

7.3 บุคลากร
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีการสรรหาบุคลากรโดยกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความรูความ

สามารถเฉพาะตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสรรหา/
คัดเลือก

บุคลากรปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจและมาตรฐานภาระงานของกลุมงาน และตามขอตกลง
เกี่ยวกับภาระงานรายบุคคล มีการทบทวนและเกลี่ยบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระงานในแตละชวงเวลา
นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนบุคลากรจากทุกกลุมงานใหปฏิบัติหนาที่ในการนําทรัพยกรสารสนเทศขึ้นชั้น 
และการใหบริการผูใชในจุดตาง ๆ ทําใหบุคลากรไดศึกษาและเรียนรูงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน
และวิชาชีพ ในปงบประมาณ 2548 ไดดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเฉพาะรายเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามหนาที่และความรับผิดชอบของงานอยางโปรงใส มีแผนในการสงเสริมและพัฒนาความ
กาวหนาของบุคลากร [เอกสารหมายเลข 6] การจัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนและสงเสิรมใหบุคลากรจัด
ทําผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตําแหนงชํานาญการ

มีการติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และตามดัชนีชี้วัดผลการดําเนิน
งาน ปละ 2 คร้ัง ในสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกเหนือจากการประเมินเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามขอตกลงภาระงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูบังคับบัญชาและ
ตัวแทนซึ่งผานการคัดเลือกจากบุคลากรทุกกลุมงาน [เอกสารหมายเลข 5]

จุดออน

-

จุดแข็ง

มีการจัดทํามาตรฐานภาระงานของทุกกลุมงาน และจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับภาระงานรายบุคคล
มีการหมุนเวียน และเกลี่ยบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระงานในแตละชวงเวลา
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บุคลากรมีความพรอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา ทั้งในสวนของกระบวนการปฏิบัติ
งานและระบบการประเมิน

บุคลากรมีความรู ความสามารถ และศักยภาพ มีความพรอมในการพัฒนาตนเองและมีการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง

โอกาส

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพ มีการกําหนดตําแหนงชํานาญ
การสําหรับบรรณารักษ และพนักงานหองสมุด

บุคลากรมีโอกาสเรียนรูงานและพัฒนาตนเองจากการหมุนเวียนงาน   ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได

อุปสรรค

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

-

7.4 การพัฒนาบุคลากร

ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ  มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน  และ
พันธกิจของหองสมุด ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  [เอกสารหมายเลข 7]  โดยกําหนดดัชนีชี้วัด
ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป [ภาคผนวก 1]

ปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กําหนด
ไว จํานวน 8 โครงการ ในจํานวนนี้เปนโครงการที่จัดรวมกับสํานักวิทยบริการ จํานวน 2 โครงการ และมีการ
สงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 31 คร้ัง
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 22 คร้ัง [เอกสารหมายเลข 8] บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางนอย 1 คร้ัง/ป เปนไปตาม KPIs ที่กําหนด

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง
โดยการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรทุก  2 ป     และสรุปผลจากการสํารวจนํามาพิจารณา
เพื่อผนวกกับความตองการของหนวยงาน จัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร
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มีการประเมินและสรุปผลการอบรม [เอกสารหมายเลข 9]  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางานและปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรทุกคน เพื่อให
ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

จุดออน

-
จุดแข็ง

บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความกระตือรือรน และพรอมที่จะพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ

ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
โอกาส

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน
อุปสรรค

-
กลยทุธ/แผนพัฒนา

แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2549
7.5 ระบบขอมูลสารสนเทศ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใชระบบขอมูลสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการ

ทั้งในสวนของระบบบริหารบุคคล (DSS Personel) ระบบการจัดการเอกสาร (E-Document) และระบบงบ
ประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี

นอกเหนือจากระบบที่ใชของมหาวิทยาลัยแลว ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังไดศึกษาและ
วิเคราะหความตองการของขอมูลสารสนเทศที่ตองใชในการบริหารจัดการ และรวมพัฒนากับศูนย
คอมพิวเตอร ทั้งขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ การใหบริการ และขอมูลของผูใชบริการ

ในสวนของขอมูลสารสนเทศที่ยังไมไดพัฒนาระบบรองรับ    ไดจัดเก็บขอมูลและสถิติที่สําคัญซึ่ง
จําเปนตองใชในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการไวบนระบบอินทราเน็ตของหองสมุด

จุดออน

-
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จุดแข็ง

ผูบริหารหองสมุดใหความสําคัญ และสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
ใชในการดําเนินงาน

โอกาส

มีบุคลากร IT ที่จะชวยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
อุปสรรค

-
กลยุทธ/แผนพัฒนา

7.6  กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน [เอกสาร
หมายเลข 10] โดยมีคณะกรรมการ 5 ส เปนผูรับผิดชอบ และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ในปงบประมาณ 2548   ไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญ  และรวมทํากิจกรรม
5 ส ดังนี้

บุคลากรรวมทํากิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกรของสัปดาห เวลา 16.00 – 16.30 น
จัดบอรดกิจกรรม 5 ส จํานวน 3 คร้ัง
โครงการดาวเดนกิจกรรม 5 ส [เอกสารหมายเลข 11]
รวมทั้งการประสานงานและดําเนินกิจกรรม 5 ส ตามแผนปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส รวมกับสํานัก

งานอธิการบดี และรับการตรวจเยี่ยม จํานวน 1 คร้ัง
เพื่อใหการดําเนินงาน 5 ส มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปงบประมาณ 2548 คณะกรรมการ 5 ส ได

ไปศึกษาดูงานการทํากิจกรรม 5 ส   จากคณะแพทยศาสตร     ไดนําแนวคิดและวิธีการทํากิจกรรม 5 ส
มาปรับปรุงและพัฒนา

จุดออน

บุคลากรบางสวนยังไมไดทํากิจกรรม 5 ส จนเปนปกติวิสัย
จุดแข็ง

ผูบริหารหองสมุดใหความสําคัญในการทํากิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง
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โอกาส

การทํากิจกรรม 5 ส  รวมกับสํานักงานอธิการบดี    ทําใหบุคลากรทั้งสองหนวยงานไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5ส  และสามารถนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค

-

กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคการทํากิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกร และการจัดบอรดกิจกรรม 5 ส

7.7 ความปลอดภัย
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดตระหนักถึงความ

สําคัญในเรื่องดังกลาว โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อใหมีความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
[เอกสารหมายเลข 12]    มีกิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม    เชน   ตรวจสภาพความพรอมการใชอุปกรณ
ดับเพลิงทุก 2 เดือน ทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา และขวดน้ําดื่มทุกสัปดาห กําหนดใหมีเจาหนาที่
สํารวจความเรียบเรียบรอยภายในอาคารทุกวัน  เปนตน  มีบริการรับฝากของ   และมีเจาหนาที่คอยตรวจ
คนเขาออกตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการ สําหรับในสวนของหนังสือและสิ่งพิมพ มีการติดเทปแมเหล็ก
ปองกันการถูกขโมย และมีการจดบันทึกถึงความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นในหองสมุดทุกครั้ง ในรอบปที่ผานมา
มีความไมปลอดภัยเกิดขึ้น 15 คร้ัง

จุดออน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศโดยเปดใหบริการคอนขางดึก เฉลี่ย
วันละ 13 ชั่วโมง มีผูใชบริการประมาณ 2,000 คน/วัน  ทําใหการเฝาระวังถึงความปลอดภัยในทรัพยสิน
ของผูใชแตละคนทาํไดไมทั่วถึง ประกอบกับไมมียามประจําที่หองสมุด

จุดแข็ง

หองสมุดมีทางเขาและออกทางเดียว ทําใหการรักษาความปลอดภัยทําไดงายขึ้น
โอกาส

-
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อุปสรรค

การปรับปรุง/ตอเติมหองประชุมชั้น 3 อาคาร 2    ของหอสมุดเปนหองเรียนของคณะนิติศาสตร
ทําใหเกิดมลพิษทางเสียง ฝุน อันตรายจากวัสดุรวงหลน และทอน้ํา/หลังคารั่ว สงผลกระทบกับบุคลากร
และผูใชบริการ

กลยุทธ/แผนพัฒนา

จัดทําแผนดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
ประชาสัมพันธและรณรงคใหผูใชบริการระวังทรัพยสินของตนเอง

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําผลการ
ดําเนินงานของปที่ผานมาเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งไดแจงเวียนบุคลากรเพื่อให
บุคลากรมีสวนรวมรับรูเสนอแนะและแจงความตองการ โดยหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ หัวหนา
กลุมงาน รวมพิจารณาและกลั่นกรอง วางแผนกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณใหสอดคลองกับพันธกิจของ
หอสมุด

ปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับจัดสรรเงินเพื่อใชจายในการดําเนินงานรวม
ทุกประเภทเปนเงินทั้งสิ้น  39.81 ลานบาท     ประกอบดวยเงินงบประมาณแผนดิน 25.97 ลานบาท เงิน
งบประมาณงบรายจายอื่นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ซึ่งเปนเงินสนับสนุนการจัดทํา
ฐานขอมูลวิทยานิพนธและผลงานวิจัย 1.63 แสนบาท   [เอกสารหมายเลข 13]  เงินรายไดมหาวิทยาลัย
11.49 ลานบาท [เอกสารหมายเลข 14] เงินรายไดสํานักวิทยบริการโครงการพัฒนาบุคลากรฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ 8.01 หมื่นบาท และไดขออนุมัติเงินเพิ่มเติมสําหรับการตออายุวารสารและฐานขอมูล ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินรายไดสะสมวิทยาเขตหาดใหญ   2.10 ลานบาท    [เอกสารหมายเลข 15]
ในสวนของงบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศไดรับจดัสรรทั้งสิ้น  21.83  ลานบาท มีคณะ
กรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน  รองคณบดี
คณะตาง ๆ     ผูอํานวยการศูนย    หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  หัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ        คณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมเพื่อจัดสรรและกําหนดนโยบายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศแตละประเภท [เอกสารหมายเลข 16] โดยไดจัดสรรใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 15.78 ลาน
บาท ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 6.05 ลานบาท
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การใชจายเงินในปงบประมาณ 2548 เปนไปตามแผนและสอดคลองกับพันธกิจของหองสมุดฯ
โดยใชจายเงินสําหรับเงินเดือนและคาจาง (รวมฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ) รอยละ   39.02 คาวัสดุ
ทรัพยากรสารสนเทศรอยละ  45.18 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงานรอยละ 8.03 คาครุภัณฑรอยละ
2.35  ไดรายงานขอมูลการใชจายเงินแกผูบริหารและบุคลากร   โดยการจัดเก็บไวในระบบ intranet ของ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบการใชจายเงินตามแผนและภารกิจ รวมทั้ง
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการวางแผนของบประมาณในปตอไป   ในการดําเนินงาน
มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนางานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การออกใบเสร็จรับเงิน
การทําทะเบียนเงินยืมทดรองจาย จัดทําโปรแกรมฐานขอมูลคาตอบแทน มีการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการเบิกจายและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง     ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีรายการ
รับเงิน     และจัดทํารายงานเงินยืมทดรองจาย รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีการตรวจสอบตัวเงิน  โดย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของหอสมุดฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

จุดออน

-

จุดแข็ง

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอยางเพียงพอ
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามภารกิจและเปาหมายที่ไดกําหนดไว

เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 วิสัยทัศน พันธกิจ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เอกสารหมายเลข 2 แผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ
เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2549
เอกสารหมายเลข 5 คําสั่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 14/2548 เร่ือง แตงตั้งคณะ

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประจําป 2548

เอกสารหมายเลข 6 แผนปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7 แผนพัฒนาบุคลากร
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 8 รายงานการพัฒนาบุคลากร ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 9 สรุปการประเมินผลโครงการอบรม
เอกสารหมายเลข 10 แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส
เอกสารหมายเลข 11 โครงการดาวเดนกิจกรรม 5 ส
เอกสารหมายเลข 12 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
เอกสารหมายเลข 13 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 14 งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 15 งบประมาณเงินรายไดสะสมวิทยาเขตหาดใหญ ป 2548
เอกสารหมายเลข 16 รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ
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มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
                    มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
                    ภาคใต
ตัวบงช้ี
8.2 จํานวนโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือ

กับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต

1 2 6

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานความสัมพันธกับสังคมและ
ชุมชนภาคใตไวเปนลายลักษณอักษร แตลักษณะงานที่ปฏิบัติบางสวนมีสวนในการสรางความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ในปงบประมาณ 2548  ไดเปดบริการหองสมุดใหกับชุมชน  เฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน   มีประชาชนจาก
ภายนอกมาใชบริการ   จํานวน 23,470   คน   จัดโครงการบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ
ในจังหวัดพังงา จํานวน 5 แหง  [เอกสารหมายเลข 1]  บริจาคหนังสือมือสองใหหองสมุดโรงเรียนบาน
คลองสง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 [เอกสารหมายเลข 2] จัดโครงการศึกษานอกหอง
เรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน จํานวน 10  คร้ัง [เอกสารหมายเลข 3]  รวมจัดกิจกรรมในงาน มอ.วิชาการ
ดังนี้ เปดหองสมุดสูชุมชน   โดยเปดหองสมุดใหประชาชนเขาใชฟรี  จัด Virtual Library Tour     จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตแกบุคลากรหองสมุด/
สถาบัน/หนวยงานในจังหวัดสงขลา [เอกสารหมายเลข 4] นอกจากนี้ไดจัดงานนิทรรศการจําหนายหนังสือ
และสื่อการเรียนรูราคาถูก จากสํานักพิมพ/รานคาตาง ๆ ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยเปดโอกาสทางการ
ศึกษาใหกับสังคมและชุมชนภาคใต
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เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 โครงการบริจาคหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ
เอกสารหมายเลข 2 เอกสารการบริจาคหนังสือใหหองสมุดโรงเรียนบานคลองสง จ.ชุมพร
เอกสารหมายเลข 3 โครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน
เอกสารหมายเลข 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคน

สารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตแกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงาน
ในจังหวัดสงขลา
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มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงช้ี
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด 56 80 33
9.7  จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ 2 7 1

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไมไดมีนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพันธ    แตในฐานะที่เปน
หอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และเปนแหลงกลางในการใหบริการ
สารสนเทศในภาคใต จึงมีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ

ในปงบประมาณ 2548 มีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  จํานวน 33 คน
และบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไปศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 1 คน
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มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

งบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน
                      คุณภาพภายใน
ตัวบงช้ี
10.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง
1) รอยละของหนวยงานภายในที่มีระบบและ

กลไกประกันคุณภาพภายใน
< 50 %         = 1  คะแนน
> 50-60 %   = 2  คะแนน
> 60-80 %   = 3  คะแนน
> 80-90 %   = 4  คะแนน

       > 90%         = 5  คะแนน

100 100 100

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)

2) งบประมาณสําหรับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตอบุคลากรทั้งหมด

- - - -

10.2   ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
1) ผลการประเมินตามองคประกอบ

< 2.5         = 1  คะแนน (ไมผานการรับรอง)
> 2.5-3.0   = 2  คะแนน (รับรองแตตองปรับปรุง)
> 3.0-4.0   = 3  คะแนน (รับรองระดับดี)
> 4.0-4.5   = 4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก)
> 4.5         = 5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม)

2) ผลการประเมินตามมาตรฐาน
< 2.5         = 1  คะแนน (ไมผานการรับรอง)
> 2.5-3.0   = 2  คะแนน (รับรองแตตองปรับปรุง)
> 3.0-4.0   = 3  คะแนน (รับรองระดับดี)
> 4.0-4.5   = 4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก)
> 4.5         = 5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม)

3.9 4.3 4.6

4.6

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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ปงบประมาณ
องคประกอบ

2546 2547 2548
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

0.8

0.8

1.0
0.8

0.8

1.0

0.8

1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

รวม 4.2 4.8 5.0

9.2 มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก มี มี มี

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 4.2 4.8 5.0

รวมทุกองคประกอบ 3.9 4.3 4.6

รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน

ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามตัวบงชี้ 10.1 ผลการประเมินตามองคประกอบอยูที่ 4.6 รับรองระดับ
ดีเยี่ยม และผลการประเมินตามมาตรฐานอยูที่ 4.6 รับรองระดับดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ในปงบประมาณ 2548  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในตามกระบวนการ PDCA-P  อยางตอเนื่อง  โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพ   [เอกสารหมายเลข 1]
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แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ     [เอกสารหมายเลข 2]      กําหนดองคประกอบตามพันธกิจและภารกิจ
มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ มีการพัฒนากระบวนการทํางานและบริหารความ
เสี่ยง [เอกสารหมายเลข 3]    มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     โดยใหผูปฏิบัติงานและผูใช
บริการมีสวนรวม ดังนี้

ประเมินจากผูปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามและประเมินจากแผนปฏิบัติงาน   KPIs ปละ 2 คร้ัง คือ
31 มีนาคม และ 30 กันยายน และขอตกลงตามภาระงาน (TOR) ซึ่งในปงบประมาณ 2548 ไดประเมิน
จํานวน 1 คร้ัง

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 1 คร้ัง
นําขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาพิจารณาทุก 3 เดือน [เอกสารหมายเลข 4]
การประเมินตนเองตามรายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปละ 1 คร้ัง
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง
นําผลการประเมินที่เปนจุดออนและขอเสนอแนะ มาจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดผูรับผิดชอบ

[เอกสารหมายเลข 5]  ในสวนของผูปฏิบัติงาน มีการทบทวน และวิเคราะหข้ันตอนและปญหาในการ
ดําเนินงาน เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการที่เปนเลิศ [เอกสารหมายเลข 6] ในปงบประมาณ 2548
ไดปรับเปาหมายและตัวชี้วัดบางตัวใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ

ปรับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ จากรอยละ 70 ในปงบประมาณ 2547  เปนรอยละ 85
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระดับ 4 เปน 4.25 และการประชาสัมพันธในเชิงรุก จาก >90 คร้ัง/ป
เปน 150 คร้ัง/ป รวมทั้งไดปรับแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ จากเดิมซึ่งเปนความพึงพอใจ
การใหบริการหองสมุดในภาพรวม   มาเปนความพึงพอใจบริการแตละดาน  [เอกสารหมายเลข 7]   เพื่อ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง         พัฒนาการดําเนินงานไดตรงจุดมากยิ่งขึ้น        โดยเนนการประเมินใน
3 ประเด็นหลัก  คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ ความถูกตองในการใหบริการ และผูใหบริการ

ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม จะ
เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา เชน เร่ืองงบประมาณ และอุปกรณคอมพิวเตอรเกา เปนตน

จากผลการดําเนินงานในลักษณะดังกลาว  ทําใหผลการประเมินตนเองในปงบประมาณ 2548
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2547 ในทุกองคประกอบ และผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม

จุดออน

-
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จุดแข็ง

บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ  และพยายามพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA-Par อยางตอเนื่อง

โอกาส

-

อุปสรรค

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ สวนใหญกําหนดสําหรับหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียน การสอน ไม
สามารถนํามาใชวัดผลการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนได

กลยุทธ/แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติการคุณภาพ ป 2549
นําจุดออน และขอเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพปงบประมาณ 2548 มากําหนดแผนพัฒนา

และผูรับผิดชอบ
เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 นโยบายคุณภาพของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เอกสารหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เอกสารหมายเลข 3 รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2548
เอกสารหมายเลข 4 ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากผูใชบริการ
เอกสารหมายเลข 5 จุดออนจากการประเมินฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปงบประมาณ 2547
เอกสารหมายเลข 6 แนวปฏิบัติสําหรับการใหบริการที่เปนเลิศ
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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  จนกระทั่งวนัที่ 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
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ

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



แ

หัวหนากลุมงานบริการ

     บริการการคนควาวิจัย

     บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

     ศูนยขอมูลตางประเทศ

ประชาสัมพันธ 
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ผนภูมิการบริหารงานฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

   คณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ

หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

หัวหนากลุมงานเทคนิค        หัวหนากลุมงานธุรการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหสารสนเทศภาษาไทย    ธุรการทั่วไป

วารสารและหนังสือพิมพ วิเคราะหสารสนเทศภาษาตางประเทศ    การเจาหนาที่

ดรรชนีวารสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ    อาคารสถานที่

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   ไดเปดใหบริการหองสมุด   เพื่อเปนแหลงสนับสนุน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน  ในชวงปกติเปดบริการถึง 22.30 น.   ชวงกอนสอบ
2 สัปดาห จนกระทั่งสอบเสร็จเปดบริการถึง 24.00 น. มีผูเขาใชบริการ จํานวน 781,766 คน มีการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 239,992 คร้ัง รวมทั้งใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดเวลาที่หองสมุดเปดบริการ จํานวน 83 เครื่อง มีผูใชบริการ
จํานวน  41,821 คร้ัง (เมษายน – กันยายน 2548)

นอกเหนือจากผูใชที่เขามาใชบริการภายในหองสมุดแลว ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดบริการ
ใหผูใชเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งการคนสารสนเทศผานระบบ OPAC
– Online Public Access Catalog   การคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   การคนขอมูลเอกสาร
ฉบับเต็มจาก Inhouse Database ซึ่งหองสมุดไดพัฒนาขึ้นตามโครงการ Digital Library Project
ประกอบดวย ขอมูลภาคใต วิทยานิพนธ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอสอบเกา วีดิทัศน
เทปบันทึกเสียง และเอกสารสํารอง

เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการ ในปงบ
ประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังคงเนนรูปแบบและกระบวนการใหบริการในเชิงรุก ทั้งใน
เร่ืองการแจงขาวสาร/กิจกรรม/บริการใหม ๆ แกผูใชบริการผานสื่อทุกชองทาง จํานวน 251 คร้ัง สูงกวา
KPIs ที่กําหนดไว 150 คร้ัง โดยเฉพาะการไป Road Show ตามคณะ/หนวยงาน  มีการประชาสัมพันธซ้ํา
ในเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนกับผูใชบริการ   การใหการศึกษากับผูใชบริการ (User Education)
ในหลายลักษณะตามความตองการของผูใชเฉพาะกลุม ทั้งภายในและภายนอกหองสมุดในลักษณะการ
Road Show  ตามคณะ/หนวยงาน    จํานวน 70 คร้ัง  รวมทั้งไดจัดทํา Online Tutorial   แนะนําการใช
ฐานขอมูลและจัดทํา Virtual Library Tour เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเองในเวลาที่ตองการ
การจัดบริการ Reference Service On Site เปนการนําบริการตอบคําถามและชวยการคนควาออกไปสู
คณะ/หนวยงาน และการจัดโครงการเพื่อนตามตัวเลม  สําหรับผูใชบริการที่หาตัวเลมที่ชั้นไมพบ   จากการ
จัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหมีการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน คือมีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 135,836 คร้ัง/เดือน เพิ่มจากปงบประมาณ 2547 จํานวน 23,258 คร้ัง สูงกวา KPIs ที่กําหนดไวที่
120,000 คร้ัง/เดือน
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ในการใหบริการเนนความสําคัญที่ลูกคา/ผูใชบริการ (Customer Oriented) ใหบริการในลักษณะ 
One Stop Service มีการนํา IT และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหบริการในระบบ E-Services คือ ระบบเอกสาร
สํารองอิเล็กทรอนิกส (E-Reserve)   ระบบ Tape Online ระบบการซื้อโควตางานพิมพโดยการเติมเงิน
ดวยตนเองผาน Web (PINCARD) ระบบการสืบคน (Search Engine) ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ขอมูลภาคใต วิทยานิพนธ และวิดีทัศนตามอัธยาศัยผาน Web  ระบบจัดเก็บ log file การ
ใหบริการ Internet Café และกําหนดเวลาการใชของผูใชบริการ  การแปลงภาพ/เสียงรายการโทรทัศนลง
แผน CD การพัฒนา Virtual Library Tour การพัฒนาระบบ e-Office และการรวมมือกับศูนยคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติข้ึนใชเอง เพื่อลดการพึ่งพาการซื้อระบบจากตางประเทศ เปนการ
สรางนวัตกรรมและองคความรูใหม พัฒนาคน   และประหยัดงบประมาณคาบํารุงรักษาประมาณ 1 ลาน
บาท/ป

มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อแสวงหาผลยอนกลับ
(Feedback) จากผูใชบริการ มีระบบการสื่อสารกับผูใชบริการทั้งทางตรงและผานบอรดประชาสัมพันธ

มีกระบวนการพัฒนาผูใหบริการ   โดยการจัดโครงการประกวดขวัญใจผูใชบริการ  เปนโครงการที่
ผูใชบริการมีสวนรวมในการแสดงความเห็น หรือประเมินผูใหบริการโดยตรง

จากผลการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอหองสมุดในปงบ
ประมาณ 2548 อยูที่ระดับ 4.02 เพิ่มจากปงบประมาณ 2547 ซึ่งอยูที่ระดับ 3.9

ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ 3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ วารสาร ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษา
เปน 1,096:1 ตํ่ากวาปงบประมาณ 2547 เล็กนอยซึ่งมีสัดสวน 1,283 : 1

แมวาสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2548 จะต่ําก็ตาม ฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ ไดพยายามพัฒนาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปภาคีหองสมุด (Library
Consortium) อยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีวารสารอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 17,821 รายการ   เพิ่มจากปงบประมาณ 2547 จํานวน 3,946 รายการ   เพิ่มข้ึนรอยละ 28  และ
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 15,000 รายการ จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จํานวน
14,715 รายการ เพิ่มข้ึนมากกวา 1000 เปอรเซ็นต สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 5,000 รายการ
สวนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนิน
การไดเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs กลาวคือ ดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 88.16 และ 68.55 ตาม
ลําดับ ในขณะที่กําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 60
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นอกเหนือจากความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังมีความรวมมือในการพัฒนา
Digital Collection และโครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา สงผลใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสืบคนวิทยานิพนธฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการประมาณ 33,525 รายการ และสามารถคนขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แหง เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing)

มาตรฐานที่ 4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ในปงบประมาณ 2548 มีงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เร่ือง คือ พฤติกรรมการเขาใช
หองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตํ่ากวาเปาหมายที่
กําหนดไวใน KPIs ที่กําหนดไว 2 เร่ือง/ป อยางไรก็ตาม ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังมีผลงานสรางสรรค
อ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานและการใหบริการ ดังนี้

ระบบจัดเก็บ log file การใหบริการ Internet Café และกําหนดเวลาการใชบริการของผูใชบริการ
ระบบการซื้อโควตางานพิมพโดยการเติมเงินดวยตนเองผาน Web (PINCARD)
ระบบเอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E-Reserve)
ระบบ Tape Online
ระบบการสืบคน (Search Engine) ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอมูลภาคใต

วิทยานิพนธ และวิดีทัศนตามอัธยาศัยผาน Web
ระบบ e-Office
ระบบ Virtual Library Tour

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ในปงบประมาณ 2548   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชน
จํานวน 34 คร้ัง บรรลุตามแผนงานและเกินเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 5 คร้ัง/ป ดังนี้

การเปดบริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน ตลอดทั้งป บุคคลภายนอก
มาใชบริการ จํานวน 23,470 คน

การใหบริการเยี่ยมชมหองสมุดแกบุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 16 คร้ัง
จํานวน 352 คน

การฝกงานใหกับนักศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจากสถาบันตาง ๆ    จํานวน
3 คน
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การจัดกิจกรรมแลหนัง แลตน จํานวน 10   คร้ัง
การจัดงานสัปดาหหองสมุด และนิทรรศการออกรานจําหนายหนังสือในชวง ม.อ.วิชาการ
นอกจากนี้ไดจัดโครงการบริการชุมชนแบบใหเปลาอีก 3 โครงการ คือ โครงการบริจาคหนังสือให

กับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา จํานวน 5 แหง   โครงการบริจาคหนังสือใหโรงเรียนบาน
คลองสง จังหวัดชุมพร และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศผาน
ระบบอินเตอรเน็ต แกบุคลากรหองสมุด/สถาบัน/หนวยงานในจังหวัดสงขลา

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
จัดนิทรรศการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของทองถิ่น

และของชาติ จํานวน 2 คร้ัง
จัดนิทรรศการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา จํานวน 2 คร้ัง
กําหนดใหบุคลากรแตงกายดวยผาไทย สัปดาหละ 1 คร้ัง สงบุคลากรเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัย และเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดดังนี้ วันสงกรานต วันลอยกระทง การหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน และการจัดงานวันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงของศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู โดย
ไดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใตใหบริการกับนักศึกษา  อาจารย    และบุคลากรที่
สนใจ

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การบริหารจดัการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนไปตามนโยบายและเปาหมาย  โดยมีแผน
กลยุทธ พ.ศ.2546 – 2549 เปนตัวกํากับ ซึ่งจากผลการประเมิน ปงบประมาณ 2547 ทั้งการประเมินตนเอง
และการประเมินจากคณะกรรมการคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยในองคประกอบที่ 1  มีคะแนนอยูที่ 4.6
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2546 ซึ่งอยูที่ 4.4 สามารถสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

การบริหารจัดการในปงบประมาณ 2548 ยังคงเนนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวน วิเคราะหปญหาในการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางการใหบริการที่เปนเลิศโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ปรับแนวคิดบุคลากรใหเห็นความสําคัญ
ของลูกคา Customer Oriented อยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ เพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร ในปงบประมาณ 2548 บุคลากรทุกคนไดรับ
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การพัฒนาอยางนอย 1 คร้ัง/ป เปนไปตาม KPIs ที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR)

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต

ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนในภาคใต ดังนี้    โครงการบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา    จํานวน 
5 แหง โครงการบริจาคหนังสือมือสองใหโรงเรียนบานคลองสง จังหวดัชุมพร กิจกรรมเปดหองสมุดสูชุมชน
ชวง ม.อ.วิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศผานระบบ
อินเตอรเน็ตแกบุคลากรหองสมุด สถาบัน หนวยงานในจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการจําหนายหนังสือ และ
ส่ือการเรียนรูราคาถูกใหกับชุมชนภาคใต กิจกรรมแลหนัง แลตน  รวมทั้งการบริจาคอุปกรณและครุภัณฑ
ใหกับหองสมุดโรงเรียนในภาคใต

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพนัธ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพันธ    แตในฐานะ
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จะมีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ

ในปงบประมาณ 2548 มีชาวตางประเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 33 คน และ
บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไปศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 1 คน

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ในปงบประมาณ 2548 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA-P  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ  อยูในระดับ
ดีเยี่ยม และผลการประเมินตามมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําจุดออน และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุง 
และพัฒนาการดําเนินงานรายละเอียดตามเอกสารในแบบฟอรมที่ 7

ในสวนของการประเมินผลการดําเนินงาน    มีการประเมินผลตาม KPIs    การประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการ 2 คร้ัง/ป  และการประเมินผลตามขอตกลงภาระงาน (TOR)    ซึ่งในปงบประมาณ 2548 
ไดประเมินเพียง 1 คร้ัง จากที่กําหนดไว 2 คร้ัง/ป   มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 1 คร้ัง / ป 
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการทุกชองทางอยางตอเนื่อง       นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตาม   และประเมินระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งไดจัดระบบควบคุมภายในไว     จากการดําเนินประกัน
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คุณภาพ ปงบประมาณ 2547 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยงานสนับสนุนที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 2 เร่ือง คือ การสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการและการใหบริการใน
เชิงรุก
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร : สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
-

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู
ตัวบงช้ี
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
       สําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง

3) ดานปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.2 การใหบริการคอมพิวเตอร (ชั่วโมง/วัน) 13 13 13

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)
                3.3  การใหบริการหองสมุด (ชั่วโมง/วัน) 13 13 13 ดีเยี่ยม (5)
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุน
                    การเรียนรู
ตัวบงช้ี
3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเทา

1,283:1 1,096 :1

ดีมาก (4)

ปรับปรุง
(1)

3.7 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส 7,069 13,875 17,821 ดีเยี่ยม (5)

3.8 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส - 1,294 14,715 ดีเยี่ยม (5)
3.9 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป
      อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project

1,295 3,141 2,970 ดีเยี่ยม (5)

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ
                    งานสรางสรรค
ตัวบงช้ี
4.2  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน 3 3 1
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน - - -
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ปงบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ตัวบงช้ี
5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน
10) บริการอื่น ๆ

10.1 โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
10.2 การใหบริการหองสมุดกับบุคคลภายนอก
10.3 การใหบริการเขาเยี่ยมชมหองสมุด

1
28,537

15

2
23,702

13

6
23,470

16
(352คน)

ดีเยี่ยม
(4.6)
ดีมาก
(4.3)

ดีเยี่ยม (5)
ดี (3)

ดีเยี่ยม (5)

5.7  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ดีมาก
(5)

ดี
(4.3)

ดีมาก
(4.48)

ดีเยี่ยม (5)

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
                    ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี
6.1 จํานวนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

-
-
1
-
1
7

3
-
1
-
2
8

2
-
1
-
3
4

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ตัวบงช้ี
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท

ตองบดําเนินการทั้งหมด
34.52 42.42 39.02

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม (5)

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริง
ทั้งหมด

-.51 0.001 -1.78 ปรับปรุง
(1)

7.7  รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร .15 .31 .77 ดีเยี่ยม (5)
7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย - - 15 ดีเยี่ยม (5)
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งบประมาณ
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2546 2547 2548

ผลการ
ประเมิน
ป 2548

หมาย
เหตุ

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
                    มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
                    ภาคใต
ตัวบงช้ี
8.2 จํานวนโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือ

กับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต 1 2 6

ดีเยี่ยม (5)

ดีเยี่ยม (5)
มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงช้ี
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมชมหองสมุด 56 80 33
9.7  จํานวนบุคลากรหองสมุดที่ไปตางประเทศ 2 7 1
มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน
                      คุณภาพภายใน
ตัวบงช้ี
10.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง
ดีเยี่ยม (5)

10.2   ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายใน
1) ผลการประเมินตามองคประกอบ
2) ผลการประเมินตามมาตรฐาน

3.9 4.3 4.6
4.6

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร : เปรียบเทียบคะแนนขององคประกอบ

องคประกอบ 2547 2548
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
1.1 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
1.2 นโยบายและแผน

4.6
4.6

5.0
4.8

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
2.7  ปจจัยเกื้อหนุน
2.7.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการสราง

ฐานขอมูล
2.7.2 การบริการสารสนเทศ

4.0

4.6

4.2

4.8
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา 4.6 4.8
องคประกอบที่ 4  การวิจัย
4.1 การบริหารงานวิจัย
4.2 ผลการวิจัย

3.6
4

4.2
4.0

องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม 4.8 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

4.2
4.0
4.4
4.4
3.6
4.6
4.0

4.6
4.8
4.4
4.6
4.4
4.6
4.4

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 4.6 4.8
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน
9.2 มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก

4.8
มี

5.0
มี
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องคประกอบ 2546 2547
องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
                         สังคมชุมชนภาคใต ไมไดรายงาน ไมไดรายงาน
องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ ไมไดรายงาน ไมไดรายงาน
รวมทุกองคประกอบ 4.3 4.6



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1-12
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 13-18
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2548 19-65

มาตรฐานที่  2, 3 มาตรฐานดานการเรียนรู, มาตรฐานดานสนับสนุนการเรียนรู 20-32
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 33-36
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มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 59-60
มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 61
มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพภายใน 62-65

แบบฟอรมที่ 7  แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ
     ปงบประมาณ 2547

66-67

ภาคผนวก 68-104
ภาคผนวก 1 : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปงบประมาณ
    2548

69-75

ภาคผนวก 2 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2548 76-85
ภาคผนวก 3 : การพัฒนานวัตกรรม/การประยุกต IT สนับสนุนการดําเนินงานและการให
    บริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2548

86-104



คํานํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปงบประมาณ 2548 ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร   จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของตนเองและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

การจัดทํารายงานฉบับนี้ ไดดัดแปลงจากแนวทางที่สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรกําหนด   โดยไดปรับตัวบงชี้และเพิ่มองคประกอบยอยบางองคประกอบใหสอดคลองกับ
ภารกิจและการดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ในปงบประมาณ 2548 ไดรายงานผลการ
ดําเนินงาน 10 มาตรฐาน และ 8 องคประกอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน โดย
ใชเกณฑการประเมินของสํานักวิทยบริการ และใชเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยในบางมาตรฐาน     

สําหรับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/องคประกอบที่รายงานมีดังนี้

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู

ตัวบงชี้
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้
3.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ      ตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/วารสาร/ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตอนักศึกษา
เต็มเวลา/เทียบเทา

3.7 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส
3.8 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3.9 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ Digital Project
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา



มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ตัวบงชี้
4.2 ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน
องคประกอบที่ 4  การวิจัย

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
7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด
7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
7.9 จํานวนครั้งของความไมปลอดภัย
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคแผนงาน
องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ



มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชน

                   ภาคใต

ตัวบงชี้
8.2 จํานวนโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา  

สังคมและชุมชนภาคใต

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 2547 – 30 กันยายน 2548

 ลงชื่อ            สายพิณ  วิไลรัตน
  (นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน)

      รักษาการในตําแหนง หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
        9 ธันวาคม  2548
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