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ภาคผนวก ข : 
การพัฒนานวัตกรรม/การประยุกต IT 

สนับสนนุการดําเนินงานและการใหบริการ 
ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ปงบประมาณ 2549 
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ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิว้มือ 
 

 ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิว้มอื    เปนระบบการลงเวลาทีพ่ัฒนาขึ้นโดยไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับเครือ่งอานลายนิ้วมือ ทัง้นี้เพือ่อํานวยความสะดวกใหบุคลากรใน
การใชงานผานระบบเครือขาย ทัง้ในสวนของผูปฏิบัติงานและผูดูแลระบบ และเพื่อใหการจัดเกบ็ขอมูลการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและเรียกใชไดอยางสะดวก  

การใชงาน 

• ผูปฏิบัติงานใหเครื่องสแกนลายนิว้มือ ระบบจะรับขอมูลจากเครื่องสแกนและนาํมา
เปรียบเทียบกบัลายนิว้มือทีจ่ัดเก็บไวเพื่อยืนยนัตัวบุคคล  

• ระบบตรวจสอบวันเวลาจากเซิรฟเวอร หลงัจากนัน้จะบนัทกึและจัดเกบ็ขอมูล 
• แกปญหาการลงเวลาผิดพลาดจากการลืมรหัสผาน และการลงเวลาแทนกัน 
• ขอมูลจัดเก็บบนเซิรฟเวอรอยางเปนระบบ  สามารถเรยีกดูขอมูลไดอยางสะดวก 
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วารสารภาษาตางประเทศ :  
การจัดการเพื่อการบอกรับ/ตออาย ุ
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บริการทานขอมาเราจัดให : บริการหาตัวเลมหนังสือจากชั้นใหอาจารย 

บริการทานขอมาเราจัดให เปนบริการจัดหา หรือติดตามตัวเลมที่อาจารยตองการยมืจากชัน้
หนงัสือภายในหองสมุดคณุหญิงหลง ฯ  โดยอาจารยไมตองไปหาหนังสือเอง  สําหรับข้ันตอนการขอใช
บริการมีดังนี ้

1.  หลังจากอาจารยคนขอมลูทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ จากระบบ 
OPAC 

2.  กรอกแบบฟอรมขอใชบริการทานขอมาเราจัดให ที่เวบ็ไซตหองสมดุ หรือที่เคานเตอรบริการยืม-
คืน ดังตัวอยาง 

          

3. คลิก submit 
 

บริการทานขอมาเราจัดให ถือเปนบริการใหมที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยมากยิง่ขึ้น     
เพียงกรอกแบบฟอรมขอใชบริการ   แลวรอการติดตอจากทางหองสมุดเพื่อใหทานมารับตัวเลมที่
ตองการภายใน 2 วัน!!!! 
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การแปลงวิดีโอเทปเปนวดีิโอซีดี 
 

 
 

Subject Guide 
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Collection Highlight 
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บริการตอบคําถามออนไลน (E-Reference Services: Ask a Librarian) 
 

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดบริการตอบคําถามออนไลน เพื่อใหบริการตอบ
คําถามแกผูใชบริการตลอด 24 ชม.  ทัง้นีเ้พื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถสอบถาม
สารสนเทศตาง ๆ ไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที ่

ขั้นตอนการขอใชบรกิาร 

1. ไปที่ เว็บไซตหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   [www.clib.psu.ac.th] 
2.   เลือกไอคอน Ask a librarian ปรากฏแบบฟอรม  
 

      
 
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมที่กาํหนด แลวคลิก submit   ทมีบรรณารักษบริการตอบคําถาม จะสง
คําตอบทางอีเมลใหทานอยางชาภายใน  24 ชั่วโมง 
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ระบบการสืบคนหนาสารบาญวารสารภาษาตางประเทศผาน Web 
 
 
 

 
 

บริการสั่งซ้ือหนังสือตามความตองการ  Order On Demand 

หากทานตองการซื้อหนังสือใชสวนตัว แตไมอยากยุงยากกับการติดตอกับสํานกัพมิพ กรุณา
เลือกใชบริการ Order On Demand  ของฝายหอสมดุคุณหญิงหลง ฯ 

บริการสั่งซื้อหนังสือตามความตองการ     (Order on demand)       เปนบริการที่ฝายหอสมุด 
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรดําเนนิการสั่งซื้อหนังสือสวนตัวใหผูใชบริการ  โดยผูใชรับผิดชอบคาหนงัสือ  
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ ในการติดตอกับสํานกัพมิพตาง ๆ     ซึ่งฝายหอสมดุคุณหญิง
หลงฯ จะไมคิดคาใชจายในการดําเนินการใด ๆ  ที่สําคัญคือผูใชบริการจะไดรับสวนลดประมาณ 10 % 
เนื่องจากสาํนกัพิมพจะมีสวนลดใหหองสมุด 

ผูที่สนใจสามารถสั่งชื้อหนงัสือผานระบบเครือขายโดยไปที่เว็บไซตหองสมุดหองสมดุ
www.clib.psu.ac.th เลือก Order on Demand  ปรากฏแบบฟอรมดังนี ้
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1. กรอกรายละเอียดของหนังสือที่ตองการในแบบฟอรม แลวคลิกที ่สงเมล  
2. ผูที่รับผิดชอบในการใหบริการ (คุณอัญชลี วีระสุข กลุมงานธุรการ โทร. 2377) ติดตอกับราน

จําหนายหนังสือ หลงัจากทราบราคาและคาบริการ จะติดตอผูใชบริการเพื่อใหไปชําระเงนิ เพื่อการ
ส่ังซื้อตอไป  

กอนสงขอมูล โปรดตรวจสอบใหครบถวน มิฉะนัน้หองสมุดไมสามารถดําเนนิการใหทานได 
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Computer Touchscreen 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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ขอมูลพืน้ฐานสําหรับการประเมินภายใน 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวสีนุทร 

 
ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

ขอมูล 2547 2548 2549 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 60 58 58 
    3.1 ขาราชการ  42 41 41 
    3.2 พนักงาน - 2 2 
    3.3 ลูกจางประจํา 10 9 9 
    3.3 ลูกจางชั่วคราว 8 6 6 
15. จํานวนงานวิจัย/สถาบัน/ผลงานวิชาการ 3 2 3 
      ของบุคลากรสายสนับสนุน          
16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน - - 35,200 
      สรางสรรคภายในสถาบันของบุคลากร    
      สายสนับสนุน    
19. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุน 1 1 5 
      ทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน    
       สถาบัน    
23. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ   51 34 37 
       และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ    
       ของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ           
       นานาชาติ      
28. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา  8 4 11 
      และ สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ    
      วัฒนธรรม          
37. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได  60 58 57 
       รับการพัฒนาความรู และทักษะใน     
       วิชาชีพ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ        
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 
ขอมูล 2547 2548 2549 

40. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด   33,798,451.26 35,650,232.96 37,900,590.17 
      คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ    
47. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและ   - 15 14 
      ทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)    
58. จํานวนบุคลากรที่ไปตางประเทศ  7 1 2 
65.  จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส 13,875 17,821 18,748 
66.  จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 1,294 14,715 15,212 
68.  จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป 558 550 249 
       อิเล็กทรอนิสก    
69.  จํานวนชองทางรับฟงความคิดเห็นของ 4 6 7 
       ผูใชบริการ    
70.  คํารองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใช 57 36 18 
      บริการที่หองสมุดสามารถดําเนินเองได    

71.  คํารองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใช 56 36 18 
       บริการที่หองสมุดดําเนินการแกไข    
72.  จํานวนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 145,814 158,494 171,838 
       (ครั้ง/เดือน)    
73.   จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส - 216 45.42 
        (ครั้ง/เดือน)    
74.   ผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม 2,214 2,312 2,893 
        การเรียนรู    
75.  จํานวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 9 11 
      ที่นํามาใชในการดําเนินงานและการให    

        บริการ    
76.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา 2 6 9 
       สังคมและชุมชนภาคใต    
77.  จํานวนบุคลากรที่ไปตางประเทศ 7 1 2 
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สวนที่ 6 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพปงบประมาณ 2548 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพปงบประมาณ  2548 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 
1. แกปญหาทีม่ีรายชื่อหนังสอืที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลแตหาตัวเลมหนังสือไมพบบนชัน้ 

1.1  จัดบริการตามตัวเลม และประเมินผลการ
ใหบริการ ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
1.2 ประชาสัมพันธใหผูใชแจงเจาหนาที่กรณีที่หา
หนังสือไมพบ 
1.3 จัดทําปายสถิติการหาหนังสือบนชั้นไมพบติดไว
ที่ช้ันหนังสือเพื่อสรุปสาเหตุของการหาหนงัสือไมพบ 

2. ใหเรงทําวิจัยสถาบนั โดยมีการมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบโดยตรงและชัดเจน และนําผลงานวิจยั
มาใชประโยชน 

2.1 กําหนดกลยุทธใหรางวลัผูที่ทาํวิจัยแลวเสร็จ
ภายในเวลาทีก่ําหนด 

3. ผลักดันใหมหาวิทยาลยัฯ กาํหนดแนวทางและ
รูปแบบที่จะใหนกัศึกษาใชทรัพยากรสารสนเทศใน
หอสมุดฯ อยางเต็มศักยภาพ  โดยผาน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของทุกคณะและ
จัดใหเปนตัวชีว้ัดหนึ่งดานการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองของคณะ 

3.1 นําวาระแนวทางการสงเสริมใหนักศกึษา access 
e-journal เขาทีป่ระชุมกรรมการวิชาการ ครัง้ที่  8 
วันที่ 6 กันยายน 2549 เพ่ือให มหาวิทยาลัยหา
แนวทาง/รูปแบบใหนักศึกษาใชทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดอยางเต็มศักยภาพโดยผาน
กระบวนการเรียนการสอนของทุกคณะ พรอมทั้ง
กําหนดตัวชีว้ดัสําหรับกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
ของคณะ 
3.2 ในสวนของหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดจัดทํา
แผนงานดานการสงเสริมการใชบริการ/ทรัพยากร
สารสนเทศปงบประมาณ 2550-2551 

4. ผูใชบริการ E-book นอย อาจไมคุมคาจงึยัง    
ไมควรทุมงบประมาณมากนกั 

4.1 ประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ
แผนพับเพื่อรณรงคใหมีการใชมากขึ้น  

5. นักศึกษาและบุคลากรทีพั่กอาศัยนอก
มหาวิทยาลยั ยังไมสามารถสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลของหองสมุดได 

5. กําหนดผูรับผิดชอบสํารวจและศึกษาขอมูลเพื่อ
นําเสนอมหาวทิยาลยัปจจุบนัสามารถใชงานไดแลว 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 
6. ระบบหองสมุดอัตโนมัติยงัพัฒนาไมแลวเสร็จ 
 
 
 

6.1 ไดปรับปรุงแกไขระบบหองสมุด Version 3 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจรับจาก 
สกอ. และนําไปทดลองใชทีว่ิทยาเขตปตตานี
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงใน Version 4    
จะทดลองใชท่ีฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
ประมาณปลายป 2550  

7. พื้นที่หองสมุดคับแคบ โดยเฉพาะในชวงสอบ 
ควรหาวิธีการจัดเก็บหนังสือเกาโดยใช เนื้อที่ไม
มากนัก 

7.1 กําหนดแผนรองรับการใชพื้นที่อาคารหอสมุด 
หลังใหม 

8. ขาดแคลนงบประมาณ 8.1  อยูนอกเหนือการควบคุม 
9. นกัศึกษามคีวามสนใจกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
สารสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หองสมุดจัดนอย แมวาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบแลว 
ก็ตาม 

9.1 กําหนดแผนการใหการศึกษาผู 
9.2 จัดกิจกรรมในเชิงรุกโดยการ Road Show 
ตามคณะ 
9.3 จัดทําสื่อการเรียนรูสารสนเทศดวยตนเอง 

10. บุคลากรไมมีเวลาที่จะสรางสรรคผลงาน
วิชาการ 

10.1 ใหเวลาในการทําวิจัย 3.5 ช.ม./สัปดาห 
สําหรับงานวิจัยทีไ่ดรับทุนภายใน และ 4 ช.ม./
สัปดาห  สําหรับงานวิจัยทีไ่ดรับทุนภายนอก 

11. บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการทําวิจัย 11.1 จัดอบรมวิจัยสถาบัน 
12. ยังไมมกีารนําผลงานวิจยัมาพฒันาอยางเปน
ระบบ 

12.1 สํารวจผลงานวิจัยสถาบันยอนหลังในป 47-
48 และดําเนนิการพฒันาปรับปรุงตาม
ผลการวิจัย 

13. จัดหานักศึกษาชวยงานเพื่อใหบุคลากรมีเวลา
ในการทําวิจัย 

13.1 งานบางประเภทไมสามารถใชนกัศึกษา
ชวยงาน 

14. จัดระบบการหาหวัขอวจัิยโดยสอบถามปญหา
จากผูใช 

14.1 บุคลากรไดกําหนดหัวขอในการทาํวจัิยไว
แลว 

15. จัดหาระบบการใหคําปรกึษาดานวิจัย 15.1 มีระบบพี่เลี้ยง/ท่ีปรึกษาซึ่งเปนบรรณารักษ
ชํานาญการ 8 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 
16. สถานทีแ่ละอุปกรณอํานวยความสะดวก
คอนขางจํากัดในชวงทีม่ีผูใชบริการมาก  

16.1 อยูนอกเหนือการควบคุม 

17. บุคลากรภายนอกที่เขามาใชหองสมุดยังขาด
ความรูเรื่องการสืบคนและการใชหองสมุด 

17.1 กําหนดจัดอบรมในแผนปฏิบัติการป 2549  
แตไมไดดําเนนิการเนื่องจากมีผูตอบรับเขารวม
นอยเพียง 5 ราย 

18. โครงสรางการบริหารงานใหมยังไมถูกตอง 
ตามกฎหมาย 

18.1 จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ขณะนี้ผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว 

19. บุคลากรบางสวนยังไมไดทาํกิจกรรม 5 ส จน
เปนปกติวิสัย 

19. จัดทําแผนกิจกรรม 5 ส รณรงคใหบุคลากร   
เขารวมกิจกรรม 

20. การบํารุง ดูแล ซอมแซมสิ่งที่ชํารุดยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

20.1 หารือผูทีเ่กี่ยวของกําหนดแนวปฏิบัติ และ
แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ พรอมทั้งตรวจสอบ
การซอมบํารุง 

21. ไมมีความรวมมือกับตางประเทศที่ชัดเจน 21.1 หารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการถงึ
แนวทางความรวมมือกับตางประเทศ 

22. การประชาสัมพันธการใหบริการของฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไปยงับุคลากรและ
นักศึกษายังไมสามารถดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและทันทวงท ีเพราะตองผานศูนย
ขอมูลของมหาวทิยาลยั ซ่ึงดําเนินการใหไมทันกับ
ที่ตองการ 

22.1 แกไขแลว หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ได พัฒนา
เว็บไซต หนาขาวประชาสัมพันธโดยใชระบบที่
โปรแกรมศนูยขาว ม.อ.สามารถดึงขอมูลเพ่ือ
เผยแพรไดโดยอัตโนมัติ  
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สวนที่ 5 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2549 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  
(บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   - - 617.54:1 1-
19,999 

20,000-
29,999 

>30,00
0 

      

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

                    ในปการศึกษา 2549 บุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน จํานวน 
35,200 บาท คิดเปน 617.54 บาทตอคน [เอกสารหมายเลข  ม.2.2 – 01] 
 
เอกสารอางอิง :   
ม.2.2 –  01     หลักฐานการโอนเงินอุดหนุนการวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.4  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   1.67 1.72 8.77 1-34 35-49 >50       
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

                      ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีบุคลากรไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันจํานวน 5 คน จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 57 คน คิดเปนรอยละ 8.77 [เอกสารหมายเลข ม2.4 – 01] 
และ [ม.2.4 – 02]  
                      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการวิจัยสถาบันโดยไดกําหนดเปนดัชนีชี้วัดหลักของผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดทําผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ /งานวิจัยองคความรู  โดยการ
จัดทําแผนงานการวิจัยสถาบัน [เอกสารหมายเลข ม.2.4 – 03] และดําเนินกิจกรรมตามแผน อยางไรก็ตามยังมีบุคลากรของ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ สวนหนึ่งทําวิจัยสถาบันโดยไมไดขอเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย [เอกสารหมายเลข ม.2.4 – 04 
และ ม.2.4 – 05] 
 
เอกสารอางอิง :   
ม.2.4 -  01     โครงการวิจัยเรื่อง “ปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
                        อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ” 
ม.2.4 -  02    โครงการวิจัยเรื่อง “ผลการสอนการใชหองสมุดและการเขียนรายงานแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
                       (PBL) ตอการรูสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร” 
ม.2.4 -  03      แผนงานการวิจัยสถาบันปงบประมาณ 2549 – 2550  
ม.2.4 – 04     วิเคราะหสัดสวนของจํานวนทรัพยากรที่มีกับจํานวนการใชของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
ม.2.4 – 05     ความตองการและการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธหองสมุดของผูใชบริการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  
                       อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.8  มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  2 3 2 3 0.5 1 >1 3 1 1 5 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

                         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดกําหนดแผนงานการวิจัยสถาบัน [เอกสารหมายเลข ม.2.4 – 03]  และได
ดําเนินการตามแผน สําหรับงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ จํานวน 1 เรื่อง คือ วิเคราะหสัดสวนของจํานวน
ทรัพยากรที่มีกับจํานวนการใชของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ [เอกสารหมายเลข ม.2.4 – 04]  ผลงานวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง คือ ผลงานตีพิมพของคณาจารยและนักวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ปรากฏในฐานขอมูล Web of Science [เอกสารหมายเลข ม.2.8 – 01] และวารสาร/ฐานขอมูล
ภาษาตางประเทศ : การจัดการเพื่อการบอกรับ/ตออายุ [เอกสารหมายเลข ม.2.8 – 02] 
                       งานวิจัยอีก    3   เรื่องอยูระหวางดําเนินการ คือ 

1.  ปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ [เอกสารหมายเลข ม2.4 – 01] 

2.  ผลการสอนการใชหองสมุดและการเขยีนรายงานแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)  ตอการ         
รูสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [เอกสารหมายเลข ม2.4 – 02] 

3.  ความตองการและการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธหองสมุดของผูใชบริการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [เอกสารหมายเลข ม2.4 – 05] 

นอกจากนี้ ยังมีงานสรางสรรคอื่น ๆ ที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานและการใหบริการดังนี้ 
1. ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิ้วมือ 
2. ระบบบริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกส (E-Reference Service : Ask  a Librarian) 
3. ระบบบริการสั่งซื้อหนังสือตามคําขอ (Order On Demand) 
4. การพัฒนาสื่อใหการศึกษากับผูใชดวยตนเองโดยใชคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer 

Touchscreen) 
5. ระบบการสืบคนหนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศผาน Web  
6. การนําเสนอสารสนเทศที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight) 
7. การจัดทําวีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด  
8. บริการทานขอมาเราจัดให (Service on Demand) 
9. การจัดทํา (Subject Guide) 

 



                                                                                                ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2549 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                                         26 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
เอกสารอางอิง :   
ม. 2.8 -  01      ผลงานตีพิมพของคณาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ปรากฏในฐานขอมูล Web  
                          of Science  ระหวางป พ.ศ.2538-2548 
ม. 2.8 -  02      วารสาร/ฐานขอมูลภาษาตางประเทศ: การจัดการเพื่อบอกรับ/ตออายุ 
ม.2.8 – 03       มาตรฐานภาระงานสําหรับการจัดทําปริมาณงานของบุคลากรฝายตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ โดยเปดบริการเฉลี่ยวันละ 13 ชั่วโมง ทําใหบุคลากรไมมี
เวลาที่จะสรางผลงานวิจัย/วิชาการ 
2.  จุดแข็ง 
     ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ บุคลากรสวนใหญคุนเคยและมีทักษะในการสืบคน
สารสนเทศ 
3.  โอกาส 
     ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการทําผลงานทางวิชาการและการวิจัยสถาบัน ใหบุคลากรใช
เวลาราชการในการทําผลงาน ดังนี้ งานวิจัยที่ไดรับทุนภายในสถาบัน จํานวน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห งานวิจัยที่ไดรับทุนภายนอก
สถาบัน 4 ชั่วโมง/สัปดาห โดยที่สามารถนํามาคิดเปนภาระงาน (Load Unit) ได [เอกสารหมายเลข ม.2.8 – 03] 
4.  อุปสรรค 
     บุคลากรสวนใหญยังขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ/การทําวิจัย แมวาจะมีการอบรม/ใหความรูแลวก็ตาม 
5.  กลยทุธ /แผนพัฒนา 
     5.1  จัดทําแผนงานวิจัยสถาบัน ปงบประมาณ 2550 
     5.2  กําหนดดัชนีชี้วัดหลัก ( KPIs)  ดานการวิจัยสถาบัน 
     5.3  จัดระบบพี่เล้ียงและมีการติดตามผล 
     5.4  สรางระบบแรงจูงใจโดยการใหรางวัลแกผูจัดทําผลงานวิจัยแลวเสร็จตามขอตกลงภาระงานในปงบประมาณ 2550 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ 
                            เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากรประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   85 58.62 64.91 1-19 20-29 >30       
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 37 ครั้ง 
บรรลุเปาหมายตามแผนงาน [เอกสารหมายเลข ม.3.1 – 01]  ยกเวนโครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ แกสมาชิกที่เปนบุคคลภายนอก ไดยกเลิกโครงการดังกลาวเนื่องจากมีผูสนใจเขารับการอบรมนอย  สําหรับรายละเอียด
การใหบริการวิชาการแกชุมชนมีดังนี้ 

การเปดบริการหองสมุดใหกับบุคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน ตลอดทั้งป บุคคลภายนอกมาใชบริการ 
จํานวน 22,234 คน 
                      การใหบริการเยี่ยมชมหองสมุดแกบุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 7 ครั้ง จํานวน 90 คน 

การจัดกิจกรรมแลหนังแลตน จํานวน 14  ครั้ง [เอกสารหมายเลข ม.3.1 – 02] 
การจัดงานสัปดาหหองสมุดโดยเปดหองสมุดสูชุมชนภายใตหัวขอ  Knowledge Access@Our Library  

                       นอกจากนี้ไดจัดโครงการบริการชุมชนแบบใหเปลาอีก 3 โครงการ คือ โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนองใหกับ
โรงเรียนและสถาบัน จํานวน 3 แหง คือ ชมรมตะกรอมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
และโรงเรียนบานทาเนียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ ใหกับบรรณารักษ หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 13 โรง [เอกสารหมายเลข ม. 3.1 – 03] และการอบรมการ
สืบคนสารสนเทศใหครูจากเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 นอกจากนี้ในชวง ม.อ. วิชาการ เปด
โอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาใชบริการของหองสมุดโดยไมเสียคาใชจายและมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ จัดบอรดนิทรรศการเรื่องการ
สืบคนสารสนเทศ ใหบริการอินเตอรเน็ต จัดฉายภาพยนตร และการออกรานจําหนายหนังสือราคาถูก [เอกสารหมายเลข ม.
3.1 – 04] การจัดกิจกรรมดังกลาวถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับสังคมและชุมชนภาคใต  
เอกสารอางอิง :   
ม. 3.1 -  01      แผนงานการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2549 
ม. 3.1 -  02    โครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนัง-แลตน 
ม. 3.1 -  03    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพใหบรรณารักษ หรือบุคลากรที่ 
                        ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ม.3.1 – 04       www.clib.psu.ac.th คลิกที่ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 3.5  ความพึงพอใจของผูรับบริการ*  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  >80 86 89.6 88 61-70 71-80 >80 3 1 1 5 
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในสวนของความพึงพอใจของผูรับบริการ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดประเมินเฉพาะโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ ใหกับบรรณารักษหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา จํานวน 13  โรง ซึ่งมีผูเขาอบรมจํานวน 15 คน และผลจากการประเมินโครงการพบวา 
โรงเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (รอยละ 88) เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวที่ >รอยละ 80  [เอกสาร
หมายเลข 3.5. - 01]  สวนความพึงพอใจของบุคคลภายนอกตอการใหบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดสํารวจรวม
กับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  [เอกสารหมายเลข ม.6.16 – 01] 
เอกสารอางอิง :   
ม.3.5 -  01   ความพึงพอใจของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี : 3.8  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 -    3 - - -       
 

ระดับคุณภาพ 
5 =  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูอยางนอย 1 
โครงการ 
4 =  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมอยางนอย 1 โครงการ 
3 =  มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางนอย 1 โครงการ 
2 =  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแผนในการใหบริการวิชาการตามพันธกิจ  และไดใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผน ยกเวน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การสืบคนสารสนเทศจากระบบ OPAC แกสมาชิกบุคคลภายนอก    ไดยกเลิกไปเนื่องจาก
มีผูสนใจเขารับการอบรมนอย [เอกสารหมายเลข ม.3.8 – 01 ]   มีการบูรณการความรูทางวิชาชีพในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม จํานวน 2 โครงการคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ ใหกับ
บรรณารักษหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา [เอกสารหมายเลข ม.3.1 - 03] 
และการอบรมการสืบคนสารสนเทศใหครูจากเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 [เอกสารหมายเลข 
ม.3.8 – 02]  
 
เอกสารอางอิง :  
ม.3.8 – 01      โครงการอบรมการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบคนสารสนเทศจากระบบ OPAC แกสมาชิกบุคคลภายนอก 
ม.3.8 – 02     การอบรมการสืบคนสารสนเทศใหครูจากเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      1. สถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัดในชวงที่มีผูใชบริการจํานวนมาก ทําใหบริการไมทั่วถึง และ
สงผลกระทบกับผูใชบริการหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
      2. สถานที่จัดอบรมคอนขางคับแคบ 
2.  จุดแข็ง 
      1. บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความพรอมและใหความรวมมือในการใหบริการ และรวมมือในการดําเนิน
โครงการบริการตางๆ เปนอยางดี 
3.  โอกาส 
      1. หนวยงานมีนโยบายชัดเจนในการใหบริการวิชาการแกสังคมและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 
4.  อุปสรรค 
      1. บุคคลภายนอกที่เขามาใชหองสมุดยังขาดความรูเรื่องการสืบคนและการใชหองสมุด มีการรื้อชั้นหนังสือเปนภาระกับ
เจาหนาที่ในการจัดชั้นเปนอยางมาก 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา  
      จัดทําแผนงานการใหบริการชุมชน ปงบประมาณ 2550 โดยมีโครงการใหเปลา จํานวน 4 โครงการ คือ 
               โครงการจัดอบรม MARC 21 ใหกับบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
               โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนอง 
               โครงการอบรมการจัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสใหกับบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
               โครงการศึกษานอกหองเรียน กิจกรรมแลหนังแลตน   
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 4.1  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด                 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   8 4 11 1.0-1.4 1.5-1.9 >2.0       
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

                    ในปงบประมาณ 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดนโยบายและแผนงานดาน การอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุง สงเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ของชาติ [เอกสารหมายเลข ม.4.1 – 01]  เชน การจัดนิทรรศการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ภูมิปญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ อาทิ เรื่องฝนหลวง วันพืชมงคล สงเสริมใหเกิดความ
เขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เชน วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อ
กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม อาทิ  วันแมแหงชาติ การถือศิลกินเจ [เอกสาร
หมายเลข ม.4.1 – 02] นอกจากนี้ยังรวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ เชน การหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน 
การบําเพ็ญบุญทักษณิานุปทานแดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และจัดโครงการใหบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และบุคคลทั่วไปไดรวมบริจาคส่ิงของใหสถานสงเคราะหเด็กบานสงขลา  
เอกสารอางอิง :   
ม.4.1 – 01      แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2549 
ม.4.1 – 02      www.clib.psu.ac.th คลิกที่นิทรรศการออนไลน 
ม.4.1 – 03      www.clib.psu.ac.th คลิก ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
     หนวยงานเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนทั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกและบุคลากร 
3.  โอกาส 
    ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เปนแหลงขอมูลที่สามารถใชเปนแหลงศึกษาคนควาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  อุปสรรค 
     -  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2550 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ช่ือตัวบงช้ี : 5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  มีระบบ
การจัดการ
ความรู 
และ

ดําเนินงาน
ตามแผน
ไมต่ํากวา
รอยละ 80 

- 1 2 1-2 3 > 4 1 1 1 3 

ระดับคุณภาพ 
     5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
     4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
     3 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 100 
     2 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 50 
     1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดมีการทบทวนแนวทางการจัดการความรูในปงบปะรมาณ 
2548    และไดจัดทําแผนการจัดการความรูปงบประมาณ 2550  [เอกสารหมายเลข ม.5.2 – 01]     มีการดําเนินการตามแผน
และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 80  
                         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบในลักษณะของคณะกรรมการเพื่อชวยขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู [เอกสารหมายเลข ม.5.2 – 02]  และเพื่อใหมีกรอบหรือทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 
คณะกรรมการไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรูปงบประมาณ 2550 สําหรับกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานแลวมีดังนี้  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะมีหลายลักษณะ เชน กิจกรรมคุยกันวัน(อัง)คาร(T(uesday)Talk) จํานวน 6 ครั้ง    สวัสดี KM  
เปนกิจกรรมเรียนลัดจากผูบุกเบิก จํานวน 1 ครั้ง จัดบอรด/เว็บบอรด KM จํานวน 2 ครั้ง  [เอกสารหมายเลข ม.5.2 – 03] 
กิจกรรมหรือโครงการกระตุน/การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเขามามีสวนรวมกับการจัดการความรูคือโครงการพัฒนางาน-
พัฒนาคน   และรางวัลดาวเดน KM รวมทั้งการใช Gotoknow พัฒนา KM Blog สําหรับบันทึกและสื่อสาร  เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะกรรมการไดมีการประชุม ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงาน [เอกสารหมายเลข  
ม.5.2 – 04] 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
เอกสารอางอิง :   
ม.5.2 – 01       แผนงานการจัดการความรูปงบประมาณ 2550 
ม.5.2 – 02       คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) 
ม.5.2 – 03       www.clib.psu.ac.th คลิกที่ KM Board / ภาพกิจกรรม 
ม.5.2 – 04       รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบการจัดการความรู 
ช่ือตัวบงช้ี : 5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานรวมกัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
 

ระดับคุณภาพ 
5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3 =  ม ีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
โดยไดกําหนดเปนดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) มีการพัฒนาความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Library Network) เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
(PULINET) และเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ในปการศึกษา 2549 ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญงิหลงฯ
ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย จํานวน  661 รายการ  และบริการใหยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย จํานวน 
745 รายการ [เอกสารหมายเลข ม. 5.4-01] 
                        นอกเหนือจากความรวมมือในการใชบริการยืมระหวางหองสมุด แลวยังมีความรวมมือในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในรูปภาคีหองสมุด (Library Consortium) แมวาอัตราสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจะเพิ่มจาก
ปงบประมาณ 2548 เพียงเล็กนอยก็ตาม  แตในสวนของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีจาํนวนเพิ่มขึ้น กลาวคือวารสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-journal) จํานวน 18, 748 รายการ เพิ่มจากปการศึกษา 2548  รอยละ 5.20 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 
KPIs ซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 2  รวมทั้งยังมีความรวมมือในการพัฒนา Digital Collection ตามโครงการฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โครงการฐานขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย สงผล
ใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสืบคนวิทยานิพนธฉบับเต็มและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่รวม
โครงการไดประมาณ 66,233 รายการ และสามารถสืบคนขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แหง  เพื่อ
ประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน   [เอกสารหมายเลข ม.5.4 – 02]        จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหมหาวิทยาลัย  
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาสารสนเทศ  ซึ่งฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให
เปนหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการพัฒนาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําป 2550  [เอกสารหมายเลข ม.5.4 – 03] 
เอกสารอางอิง :   
ม. 5.4 – 01     สถิติงานบริการป 2549-2550 
ม. 5.4 – 02     www.clib.psu.ac.th คลิกที่ ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) 
                       Thailand Union Catalog ฐานขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
ม. 5.4 – 03     ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเรื่อง หนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศประจําป 2550 ลงวันที่  
                        9 เมษายน 2550 
ช่ือตัวบงช้ี : 5.11  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน 
                          ประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  90 100 100 98.28 1-54 55-79 > 80 3 1 1 5 
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจของ
หองสมุด ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  [เอกสารหมายเลข ม.5.11 – 01] โดยกําหนดดัชนีชี้วัดใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  

ปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร จํานวน 
6 โครงการ มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 26 ครั้ง 
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 25 ครั้ง [เอกสารหมายเลข ม.5.11 – 02] บุคลากรรอยละ 98.28 ไดรับการพัฒนา
อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง โดยการ
สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรทุก 2 ป และสรุปผลจากการสํารวจนํามาพิจารณาเพื่อผนวกกับความตองการของ
หนวยงานจัดทาํเปนแผนพัฒนาบุคลากร 

มีการประเมินและสรุปผลการอบรม (เอกสารหมายเลข ม.5.11 – 03]  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางานและพัฒนาบุคลากร และมีการจัดเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรทุกคน เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
และเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
เอกสารอางอิง :   
ม.5.11 – 01      แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2549  และ 2550 
ม.5.11 – 02     รายงานการพัฒนาบุคลากร ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2549 และ 2550 
ม.5.11 – 03     สรุปการประเมินผลโครงการอบรม 
ช่ือตัวบงช้ี : 5.12  กิจกรรม 5ส / กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 ดําเนินการ
ตามแผน
ไดไมต่ํา
กวารอยละ

80 

3 3 3 1 2 3 3 1 1 5 

ระดับคุณภาพ 
     3  =  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป  
     2  =  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 
     1  =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป, และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ 5 ส [เอกสาร
หมายเลข 5.12. – 01]  มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป [เอกสารหมายเลข 5.12. – 02 ] และมาตรฐาน 5ส สํานักงาน
อธิการบดี  [เอกสารหมายเลข 5.12 – 03]  

ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานมากกวารอยละ 80  
[เอกสารหมายเลข 5.12 – 04] ดังนี้ 

กิจกรรม Big Cleaning พื้นที่สํานักงาน 
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมภายใน 2 เดือน/ครั้ง 
โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด สาขาทุงสง [เอกสารหมายเลข 5.12 – 05] 
จัดบอรดใหความรูกิจกรรม 5ส 
กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนถึงเวลาทํา 5ส ทุกวันศุกร เวลา 16.00 น. 
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป 
นอกจากนี้ไดมีการดําเนินกิจกรรม 5ส รวมกันกับสํานักงานอธิการบดี ซึ่งสงผลใหการทํากิจกรรม 5 ส ของ

หองสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับรางวัลกิจกรรม ทําดีทําเดน 5ส สํานักงานอธิการบดี ในปงบประมาณ 2549 
จํานวน 2 ครั้งติดตอกัน [เอกสารหมายเลข 5.12 – 06] 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
เอกสารอางอิง :   
5.12 – 01     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส 
5.12 – 02     แผนงานกิจกรรม 5ส ป 2549 – 2550  
5.12 – 03    เกณฑมาตรฐาน 5ส สํานักงานอธิการบดี 
5.12 – 04    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
5.12 – 05    โครงการและสรุปผลการศึกษาดูงาน 5ส 
5.12 – 06    www.clib.psu.ac.th คลิกที่ภาพกิจกรรม 
ช่ือตัวบงช้ี : 5.13  จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  - 15 14 - - -       
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั้งในสวนของ
ผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหมีความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน [เอกสาร
หมายเลข ม.5.13 – 01]  มีกิจกรรมหลายกิจกรรม เชนตรวจความพรอมการใชอุปกรณดับเพลิงทุก 2 เดือน ทําความสะอาด
เครื่องกรองน้ํา และขวดน้ําทุกสัปดาห กําหนดใหมีเจาหนาที่สํารวจความเรียบรอยภายในอาคารทุกวัน เปนตน มีบริการรบั
ฝากของ และมีเจาหนาที่คอยตรวจคนเขาออกตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการ สําหรับในสวนของหนังสือและสิ่งพิมพ มีการ
ติดเทปแมเหล็กปองกันการถูกขโมย    และมีการจดบันทึกความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นในหองสมุด    ในรอบปที่ผานมามีความ
ไมปลอดภัยเกิดขึ้น 14 ครั้ง 
เอกสารอางอิง :   
ม.5.13 – 01      แผนปฏิบัติการความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
       1.  บุคลากรขาดประสบการณดานการพัฒนาระบบและการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) 
       2.  การใหบริการยืมระหวางหองสมุดยังลาชา เนื่องจากความรวมมือระหวางหองสมุดเปนการตกลงรวมกันระหวาง 
            บรรณารักษหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย / สถาบันเทานั้น ไมครอบคลุมถึงหองสมุดคณะ แตในการใชบริการจริง 
            ยังตองขอใชบริการจากหองสมุดคณะดวย  
       3.  บุคลากรบางสวนยังไมไดทํากิจกรรม 5 ส จนเปนปกติวิสัย 
      4.  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหนวยใหบริการสารสนเทศ โดยเปดใหบริการคอนขางดึก เฉล่ียวันละ 13 ชั่วโมง  
           มีผูใชบริการประมาณ 1,900 คน/วัน และมีพื้นที่กวางถึง 5,300 ตารางเมตร ทําใหการดูแลความปลอดภัยทรัพยสิน 
           ของผูใชทําไดไมทั่วถึง 
      5.  การบันทึกสถิติความไมปลอดภัย ยังไมสมบูรณ ขาดการบันทึกในบางครั้ง 
      6.  ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่หองสมุด 
2.  จุดแข็ง 
     1.  ผูบริหารหองสมุดใหความสําคัญและคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรูมีความกระตือรือรนในการพัฒนา
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 
     2.  ชวยประหยัดงบประมาณในการจัดหาวัสดุการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย 
     3. ชวยสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดานการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรจัดหาสามารถใชรวมกันทุกวทิยาเขต 
     4.  มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (PULINET) และระดับวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Library Network)  สงผลใหมีความรวมมือในการดําเนินงาน  การใหบริการ  และมีการใช 
ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 
     5.  บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีความกระตือรือรน และพรอมที่จะพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 
     6.  ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
     7.  ผูบริหารหองสมุดใหความสําคัญในการทํากิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง 
     8.  หองสมุดมีทางเขาออกทางเดียว ทําใหการรักษาความปลอดภัยทําไดงายขึ้น 
     9.  มีเจาหนาที่ตรวจสอบผูเขาออกที่ประตูทางเขาออกตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการ 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
3.  โอกาส 
      1.   หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  เปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สามารถนํามาศึกษาเพื่อชวยในการดําเนินกิจกรรม KM 
       2.   มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน และจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
            ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกหนวยงานและทุกระดับ 
      3.   การทํากิจกรรม 5ส รวมกับสํานักงานอธิการบดี ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และ 
            ประสบการณเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5ส รวมทั้งสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ 
            มากยิ่งขึ้น 
4.  อุปสรรค 
      1.   คณะทํางานขาดความรูเรื่อง KM ที่แทจริง ทําใหเสียเวลาในการทดลองใชหลายกลยุทธเพื่อนําไปสูเปาหมาย 
       2.  ฐานขอมูล Journal Link ไมทันสมัย ทําใหขอมูลที่ไดไมสมบูรณ 
       3.  วิทยานิพนธจากฐานขอมูล DCMS ของ สกอ. การคนและการดาวโหลดบางครั้งยังมีปญหา 
       4.  การจัดทําสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ของ สกอ. ยังไมสมบูรณและไมทันสมัย ตองสืบคนจากเว็บไซตแตละ 
            มหาวิทยาลัยซึ่งตองใชเวลามาก    
      5.  อาคารสถานที่ทรุดโทรมไมเหมาะในการทํากิจกรรม 5ส 
      6.  ผูใชบริการบางรายไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการใชบริการหองสมุด 
      7.  เกิดสถานการณความไมปลอดภัยในภาคใต 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      1.  พัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบ KM ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในเครือขาย 
      2.   แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2549 และแผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2550 
      3.   แผนพัฒนากิจกรรม 5ส ปงบประมาณ 2550 
      4.   แผนดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ปงบประมาณ 2550 
      5.  มาตรการรักษาความปลอดภัย ปงบประมาณ 2550 
      6.  การประชาสัมพันธและรณรงคใหผูใชบริการระวังทรัพยสินของตนเอง 
      7.  เสนอของบประมาณสําหรับติดตั้งโทรทัศนวงจรปดในปงบประมาณ 2550      
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา                
                            เต็มเวลาเทียบเทา  (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   2,494:1 2,305:1 2,295:1 1-4,499 4,500-
6,999 

> 
7,000 

      

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 ปงบประมาณ 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับจัดสรรเงินเพื่อใชจายในการดําเนินงาน รวมทุกประเภท
เปนเงินทั้งส้ิน 43.84 ลานบาท ประกอบดวยเงินงบประมาณแผนดิน 28.20 ลานบาท [เอกสารหมายเลข ม.6.9 – 01] เงิน
งบประมาณงบรายจายอื่นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนเงินสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธ
และผลงานวิจัย 1.25 แสนบาท [เอกสารหมายเลข ม.6.9 – 02]  เงินรายไดมหาวิทยาลัย 13.15 ลานบาท  [เอกสารหมายเลข  
ม.6.9 – 03] และไดขออนุมัติเงินเพิ่มเติมสําหรับการตออายุวารสารและฐานขอมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินรายได
สะสมสวนกลาง 1.6 ลานบาท และเงินอุดหนุนการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 1.0 ลานบาท [เอกสารหมายเลข 
ม.6.9 – 04]  งบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศไดรับจัดสรรทั้งส้ิน 23.13 ลานบาท มีคณะกรรมการหองสมุด
วิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ รองคณบดีคณะตาง ๆ ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก 
หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ หัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ  [เอกสารหมายเลข ม.6.9 – 05] โดยไดจัดสรรให
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 16.60 ลานบาท ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 6.53 ลานบาท สวนงบปรับปรุงและพัฒนา
หองสมุด มีตัวแทนที่ดูแลหองสมุดรวมหารือเสนอแนวทางในการใชเงินดังกลาวเพื่อพัฒนาทรัพยากรหองสมุดและไดสรุปแนว
ทางการใชจายเงิน การใชจายเงินประเภทคาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงาน ใชจายตามงบประมาณที่ไดรับ 

 คาใชจายทั้งหมดที่จายในระบบหองสมุดตอนักศึกษาในปงบประมาณ 2549 คิดเปน 2295 : 1 โดยใชจายเงิน
สําหรับเงินเดือนและคาจาง (รวมฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ) รอยละ 37.68 คาวัสดุทรัพยากรสารสนเทศรอยละ 44.72 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงานรอยละ 8.11 คาครุภัณฑรอยละ 1.66  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  มีการรายงานขอมูลการใชจายเงินแกผูบริหารและบุคลากรของหอสมุด โดยการ
จัดเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของหอสมุด  เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณตามแผน
และภารกิจ รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการบริหารจัดการหรือการวางแผนของบประมาณในป
ถัดไป [เอกสารหมายเลข ม.6.9 – 06]    
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เอกสารอางอิง :   
ม.6.9 – 01     งบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ 2549 
ม.6.9 – 02     งบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2549 
ม.6.9 – 03     งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2549 
ม.6.9 – 04     งบประมาณเงินรายไดสะสมสวนกลาง และเงินอุดหนุนการเรงรัดผลิตบัณฑิต 
ม.6.9 – 05     รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ 
ม.6.9 – 06     สรุปเงินจัดสรร/เงินจายจริง ปงบประมาณ 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.13  จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  เพิ่มขึ้น
จากปที่
ผานมา   

2 % 

96.28 
(13,875) 

28.44 
(17,821) 

5.20 
(18,748) 

ลดลง 
<5%  

± 5% เพิ่มขึ้น 
>5% 

3 1 1 5 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสจํานวน 18,748 ชื่อเรื่อง 
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 รอยละ 5.20 และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 18,177.42 ชื่อเรื่อง (2%) 
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.14  จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  เพิ่มขึ้น
จากปที่
ผานมา 

3% 

 
(1,294) 

1037.17 
(14,715) 

3.37% 
(15,212) 

ลดลง   
<5% 

± 5% เพิ่มขึ้น 
>5% 

2 1 1 4 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวน 15,212 ชื่อเรื่อง เพิ่มขึ้นจากป
การศึกษา 2548 รอยละ 3.37     และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่ 15,156.45 ชื่อเรื่อง  (3%)   ฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ ไมไดใชงบประมาณในการจัดหา E-Book ในปงบประมาณ 2549 เนื่องจากยังมีการใชนอย  กลาวคือใน
ปงบประมาณ 2548 มีจํานวนการใชเพียง 216 ครั้ง/เดือน จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มเปนผลมาจากความรวมมือใน
การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสในรูปภาคีหองสมุด (Consortium) 
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.15  จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ Digital Project เพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่
ไดรับรอยละ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  80 % จาก
จํานวนที่
ไดรับในป
นั้น 

558 82.46 
550/667 

90.87 
249/274 

70-75 76-80 ≥80 3 1 1 5 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

สารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ Digital Project ในปการศึกษา 2549 ดําเนินการไดจํานวน 
249 ชื่อเรื่อง จากจํานวนที่ไดรับในปการศึกษา 2549 จํานวน 274 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 90.87 สูงกวา KPIs ที่กําหนดไวรอย
ละ 80 โดยแยกเปนฐานขอมูลวิทยานิพนธ ดําเนินการได 183 ชื่อเรื่อง จากจํานวนที่ไดรับในปการศึกษา 2549 จํานวน 195 ชื่อ
เรื่อง และฐานขอมูลงานวิจัยบุคลากร ดําเนินการไดจํานวน 66 ชื่อเรื่อง จากจํานวนที่ไดรับในปการศึกษา 2549  จํานวน 79 
ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 93.84  และ 83.54 ตามลําดับ 
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.16  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  80 78 80.40 80.20 <75 <80 >80 3 1 1 5 
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2549  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของ
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 185 คน เปนนักศึกษา จํานวน  115 คน อาจารย จํานวน 58 
คน ขาราชการ 9 คน และบุคคลภายนอก 3 คน เมื่อศึกษาความพึงพอใจที่ผูใชบริการ มีตอหองสมุดในดานตางๆ  พบวาผูใชมี
ความพึงพอใจในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ บริการยืม-คืน (รอยละ 85) บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา (รอยละ 83) 
บริการวารสาร (รอยละ 79.8) บริการยืมระหวางหองสมุด (รอยละ 78.6) บริการอินเตอรเน็ต (รอยละ 78) และบริการถาย
เอกสาร (รอยละ 74.6) สําหรับความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดในภาพรวมพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในบริการ
ของหองสมุดในระดับมาก (รอยละ 80.2) [เอกสารหมายเลข ม. 6.16 – 01] 
เอกสารอางอิง :   
ม.6.16 – 01   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2549 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.17  มีชองทางรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  4 ชองทาง 4 6 7 2 3 ≥4 3 1 1 5 
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูใชบริการ จํานวน 7 ชองทาง คือ แบบแสดงความคิดเห็นซึ่งวางไวทุกจุดของเคานเตอรบริการ แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสบน
เว็บไซตของหอสมุด ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลองแสดงความคิดเห็น โทรศัพท การพูดคุยกับผูใชบริการโดยตรง และโครงการ
รวมโหวตขวัญใจผูใชบริการหองสมุด [เอกสารหมายเลข ม.6.17 – 01] ทั้งนี้เพื่อใหผูใชบริการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะการใหบริการไดอยางสะดวก 
เอกสารอางอิง :   
ม.6.17 – 01     โครงการรวมโหวตขวัญใจผูใชบริการหองสมุด 
ม.6-17 – 02     www.clib.psu.ac.th คลิกที่ แบบสํารวจความพึงพอใจ หรือสงขอเสนอแนะและคําติชม 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.18  รอยละของขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอยที่ไดรับการแกไขตอจํานวนขอรองเรียน/ความพึง
พอใจนอยที่ไดรับทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  รอยละ  
100 ของ
ขอ

รองเรียน  
ที่หองสมุด
สามารถ
ดําเนินการ
เองได 

98.24 
56 ขอ 
รองเรียน 

 

100 
36 ขอ 
รองเรียน 

 

100 
18 ขอ
รองเรียน 

 

80-89 90-99 100 3 1 1 5 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีระบบจัดการกับขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอย/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อ
แสวงหาผลยอนกลับ(Feedback) จากผูใชบริการ  ในปการศึกษา 2549 ไดรับคํารองเรียน ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ จํานวน 
18 ขอรองเรียน สําหรับเรื่องที่มีความถี่มากคือ ผูใหบริการ เชน ไมยิ้ม พูดจาไมไพเราะ จํานวน  6 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอรมีไม
เพียงพอ จํานวน 5 ครั้ง  ที่นั่งอานไมพอและรานถายเอกสารบริการไมดี จํานวน 4 ครั้งเทากัน สวนเรื่องอื่น ๆ จะมีความถี่ 2 
และ 1 ครั้ง [เอกสารหมายเลข ม.6.18 – 01]  
                         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการแกไขทุกขอรองเรียนที่สามารถดําเนินการเองได ยกเวนบางเรื่องที่
อยูนอกเหนือการควบคุม  เชน จํานวนคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ หนังสือไมทันสมัย  เปนตน  นอกจากนี้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
ยังมีระบบการแจงผลการจัดการ/การดําเนินการกับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะใหผูรองเรียนทราบ ทั้งการแจงเจาตัวโดยตรง 
กรณีที่ผูรองเรียนระบุชื่อ ที่อยู/ หรือ e-mail address รวมทั้งการติดประกาศที่บอรดเสียงสะทอนกลับจากผูใชบริการใหผูใช
โดยทั่วไปทราบ ทั้งนี้เพื่อใหผูใชบริการทุกทานทราบวา หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ใสใจทุกคํารองเรียนที่ผูใชเสนอแนะ [เอกสาร
หมายเลข ม.6.18 – 02] 
เอกสารอางอิง :   
ม.6.18 – 01        สรุปขอรองเรียน/ขอเสนอแนะปการศึกษา 2549 
ม.6.18 – 02        เอกสารที่ชี้แจงหรือตอบผูใชบริการ 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.19  จํานวนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส (ครั้ง/เดือน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  เพิ่มขึ้น
จากปที่
ผานมา 

3% 
163,248 

5.30 
145,814 

8.70 
158,494 

8.42 
171,838 

<1% 2.99- 3-4.99 3 1 1 5 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคากับงบประมาณ ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศแกผูใชบริการหลายลักษณะ รายละเอียดตามตัวบงชี้ 6.21 หนา 49 ใชทรัพยากร
สารสนเทศหลายรูปแบบ ดังนี้ 

ในปการศึกษา 2549 มี การเขาใช E-Journal จํานวน 171,838 ครั้ง/เดือน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.42    
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในดัชนชีี้วัดผลการดําเนินงาน ( KPIs) ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3  

 
เอกสารอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2549 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                                         48 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.20  จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ครั้ง/เดือน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  เพิ่มขึ้น 
300% จาก
ปที่ผานมา 

- 216 45.42 ลดลง 
>3% 

± 3% เพิ่มขึ้น 
>3% 

- - - - 

  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ยังไมสามารถนําตัวเลขการใชงานมาประเมินตามแผนหรือเกณฑที่
กําหนดได เนื่องจากฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ สกอ. จัดซื้อคือฐาน SpringerLink ทางบริษัทไมสามารถจัดเก็บขอมูล
สถิติการเขาใชงานได มีเพียงขอมูลการใช E-Book ของ NetLibrary ซึ่งมีการใชเพียง  45.42 ครั้ง/เดือน ต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดไวใน KPIs ที่ 864 ครั้ง/เดือน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูใชบริการยังไมคุนเคยและชอบใชหนังสือที่เปนตัวเลมมากกวา  
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.21  รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต
เทียบกับเปาหมายที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  เพิ่มขึ้น 10 
%ของปที่
ผานมา 

(2543 คน) 

95.03 
2214 คน 
60 ครั้ง 

 

94.94 
2312 คน 
70 ครั้ง 

 

113.75 
2893 คน 
84 ครั้ง 

 

60-79 80-99 ≥100 3 1 1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

            ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศแกผูใชบริการ โดยเฉพาะ
นักศึกษา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  [เอกสารหมายเลข ม.6.21 – 01] และแผนการใหการศึกษาแกผูใช [เอกสาร
หมายเลข ม. 6.21 – 02]  
            ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศทั้งหมด จํานวน  84     ครั้ง 
มีผูเขารวม จํานวน 2,893 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของปที่ผานมา (2543 คน) คิดเปนรอยละ 
113.75 เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  สําหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ การปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม จํานวน 
49 ครั้ง จํานวน 1,876 คน อบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภายในหองสมุด จํานวน 12 ครั้ง จํานวน 88 คน อบรม
การสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่คณะ/หนวยงาน จํานวน 14 ครั้ง จํานวน 558  คน และโครงการใหความรูดานสารสนเทศ
แกนักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาตามคณะ/หนวยงาน [เอกสารหมายเลข ม.6.21 – 03]   จํานวน 9 ครั้ง จํานวน 371 คน   มีการ
ประเมินผลการอบรมทุกครั้งหลังการอบรม [เอกสารหมายเลข ม.6.21 – 04] 
            นอกจากนี้ไดจัดทําส่ือพัฒนาการเรียนรูการใชหองสมุดดวยคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer Touchscreen) 
เพื่อใหผูใชบริการเรียนรูการใชหองสมดุและวิธีการสืบคนสารสนเทศดวยตนเอง และการจัดทําวีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด 
[เอกสารหมายเลข ม.6.21 – 05] 
เอกสารอางอิง :   
ม. 6.21 – 01     แผนปฏิบัติการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปงบประมาณ 2549 
ม. 6.21 – 02     แผนใหการศึกษาผูใช 
ม.6.21 – 03     โครงการใหความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาตามคณะ/หนวยงาน 
ม.6.21 – 04     สรุปผลการปฐมนิเทศการใชหองสมุด สรุปผลการอบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
                       สรุปผลการอบรมโครงการใหความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาตามคณะ/ หนวยงาน           
ม.6.21 – 05       www.clib.psu.ac.th คลิกที่ วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.22  มีการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  2 5 9 11 1 2 ≥3 3 1 1 5 
  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

                     ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน
และการใหบริการ โดยกําหนดใหเปน 1 ใน 4 เปาประสงคหลักของแผนกลยุทธ ป 2546-2549 และกําหนดใหเปนตัวชี้วัดหลัก 
(KPIs) ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
                     ในแตละปฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการสําหรับการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการไวในแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และการใหบริการกับผูใช สําหรับในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการดําเนินงานคือระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิ้วมือและวารสารภาษาตางประเทศ : การจัดการเพื่อการบอกรับ/ 
ตออายุ  สวนระบบที่พัฒนาสําหรับการใหบริการมีดังนี้ บริการทานขอมาเราจัดให (Service On Demand) การแปลงวิดีโอเทป
เปนวิดีโอซีดี การจัดทํา Subject Guide การนําเสนอสารสนเทศที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight) ระบบ
บริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกส (E-Reference Service: Ask a Librarian) ระบบการสืบคนสารบัญวารสารภาษา 
ตางประเทศและบริการสั่งซื้อหนังสือตามคําขอ  (Order On Demand)    การพัฒนาการเรียนรูการใชหองสมุดดวย
คอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer Touchscreen)  และการจัดทําวีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด จากการพัฒนาดังกลาว
สงผลใหการดําเนินงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานและผูใชไดรับความสะดวกมากขึ้น และบริการทานขอมา
เราจัดให (Service On Demand) ไดรับการคัดเลือกใหเปนโครงการพัฒนางานดีเดนของสํานักงานอธิการบด ีประจําป 2549 
[เอกสารหมายเลข ม.6.22 – 01] 
เอกสารอางอิง :   
ม.6.22 – 01 โครงการพัฒนางานสํานักงานอธิการบดี 
ดูที่ Web Site ของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ [www.clib.psu.ac.th] 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     1.   ผูใหบริการแตละคน มีความรู ความสามารถและทักษะในการใหบริการไมเทากัน 
     2.  ขอรองเรียนและขอเสนอแนะบางขอไมสามารถดําเนินการแกไขไดเพราะอยูนอกเหนือการควบคุมของหองสมุด เชน   
           หนังสือเกาไมทันสมัย คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ 
     3.  นักศึกษามีความสนใจกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่หองสมุดจัดไมมากนัก 
           แมวาหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบของการจัดกิจกรรมและไดประชาสัมพันธทุกรูปแบบแลว 
           ก็ตาม 
2.  จุดแข็ง 
     1.   ผูใหบริการมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
     2.   ผูบริหารใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการพยายามแกไขทุกขอรองเรียนที่ไดรับ 
     3.  บรรณารักษทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ใหความรวมมือในการแนะนําการใชหองสมุด และเปนวิทยากรสอนการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
     4.  สามารถจัดอบรมการสืบคนขอมูลไดทุกครั้งที่ผูใชบริการรองขอ และสามารถจดักิจกรรมไดทั้งในหองสมุด และที่คณะ/ 
          ภาควิชา 
     5.  มีบุคลากร IT ชวยพัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการผานระบบเครือขาย เชน การพัฒนาระบบ 
          E-Service 
     6.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ สงผลใหการดําเนินงานและ 
          การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     7.  มีการจัดอบรมตามความตองการของผูใชบริการเฉพาะกลุม เชน การอบรมโปรแกรม EndNote  
     8.  ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณ เครื่องมอือํานวยความสะดวก รวมทั้ง 
          การใหคําแนะนํา/ใหคําปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   3.  โอกาส 
       1.  ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสบางรายการไมตองซื้อ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            เปนผูจัดซื้อ ทําใหสามารถนํางบประมาณไปจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอื่นที่ตองการ ไดเพิ่มขึ้น 
       2.  สํานักพิมพจัดทําสารสนเทศประเภท E-Journal มากขึ้น ทําใหหองสมุดมีโอกาสเพิ่มจํานวนวารสารที่ใหบริการ 
            ไดมากขึ้นทั้งในลักษณะการจัดหาแบบ Consortium และการจัดหาแบบ Open Access 
       3.   ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญ และสนับสนุนงานบริการหองสมุด 
       4.   ความกาวหนาและความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความพรอมของบุคลากร ชวยใหการบริการ 
             สารสนเทศสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       5.   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหสามารถรับฟงความคิดเห็นไดหลายชองทาง 
       6.  มีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ บุคลากรสามารถจัดอบรมได 
             ตลอดเวลาที่ผูใชตองการ 
4.  อุปสรรค 
     1.   ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสบางสํานักพิมพมีนโยบายลดจํานวนปของวารสารที่สามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม 
โดยใหผูใชบริการซื้อบทความฉบับยอนหลังมากขึ้น 
      2.  ไมมีหองประชุมใหญสําหรับจัดปฐมนิเทศนักศึกษากลุมใหญ ปจจุบันใชหองฉายภาพยนตรจุประมาณ 70 คน/ครั้ง 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     1.   ศึกษาความตองการของผูใชบริการวารสาร เพื่อจัดหาวารสารสําหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      2.   โครงการ Download วารสารที่ไมสามารถ Download เอกสารฉบับเต็มไดในปถัดไปตามเงื่อนไขการบอกรับของแตละ 
            ฐานขอมูล 
      3.  จัดบริการใหการศึกษาผูใชบริการใหมากขึ้น โดยเนนการบริการแบบ Road Show 
      4.  โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหมีความสมบูรณ 
      5.   พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
      6.   ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการประชาสัมพันธของหองสมุด 
      7.   ประสานงานกับคณะที่มีการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเพื่อออกไปใหความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษา 
     8.  จัดทําแผนปฏิบัติการดานการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ ป 2550 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
                            ตอเนื่อง (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
4 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคี  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 
3 =  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปน
ประจําทุกป        
2 =  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 
1 =  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน   

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
        ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการ 

PDCA-P อยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพ [เอกสารหมายเลข ม.7.1 – 01] แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ 
[เอกสารหมายเลข ม.7.2 – 02] 

2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 

        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ กําหนดตัวบงชี้ตามพันธกิจและภารกิจ มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเปน
ผูรับผิดชอบ ในทุก ๆ ป จะมีการทบทวนและปรับเปาหมายตัวบงชี้บางตัวใหเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

3. มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

              มีการพัฒนากระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par อยางตอเนื่องและบริหารความเสี่ยง [เอกสาร
หมายเลข ม.7.1 – 03]  มีการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานโดยใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการมีสวนรวมดังนี้ 
              ประเมินจากผูปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามและประเมินจากแผนปฏิบัติงาน KPIs ปละ 3 ครั้ง และตามขอตกลงภาระ
งาน (TOR) จํานวน 2 ครั้ง 
              ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 1 ครั้ง 
              การประเมินตนเองตามรายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
               นําผลการประเมินที่เปนจุดออนและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดผูรับผิดชอบ [เอกสารหมายเลข 
ม.7.1 – 04]          ในสวนของผูปฏิบัติงานมีการทบทวนและวิเคราะหขั้นตอนและปญหาในการดําเนินงาน 
              ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม จะเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา เชน เรื่องงบประมาณ เปนตน 
             จากผลการดําเนินงานในลักษณะดังกลาว ทําใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปนหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ประจําป 2550 ดานการบริการ
วิชาการ ในดานการใชทรัพยากรรวมกันผานระบบเครือขาย  และดานการพัฒนาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  [เอกสารหมายเลข ม.5.4 – 03] จากผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปการศึกษา 2548                

4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวน
รวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคี  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานดวยระบบประกันคุณภาพ นอกเหนือจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพภายในแลว ยังมีการนําระบบการจัดการความรู มาใช
ในการดําเนินงาน และจัดกิจกรรมสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรไดมีการทบทวน วิเคราะห และพัฒนางาน โดยมีผูรับผิดชอบ 
[เอกสารหมายเลข ม.5.2 – 02]     

5. มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
              นําผลการประเมินที่เปนจุดออนและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดผู รับผิดชอบ ในสวนของ
ผูปฏิบัติงานมีการทบทวนและวิเคราะหขั้นตอนและปญหาในการดําเนินงาน 
เอกสารอางอิง :   
ม.7.1 - 01         นโยบายคุณภาพของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ม.7.1 – 02         แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ม.7.1 – 03         รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2549 
ม.7.1 – 04        จุดออน/ขอเสนอแนะจากการประเมินฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปงบประมาณ 2548 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2549 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                                         55 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 
5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาวิชา/คณะ/
หนวยงานอื่น ๆ 
4 =  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 
3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานอยางตอเน่ือง  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในและมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจอยางตอเนื่อง   มีการจัดทํารายงานประจําป
การประเมินคุณภาพการศึกษา 2549 เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในปงบประมาณ 2548 มาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพอยางตอเนื่อง และไดรับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยใหเปนหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ประจําป 2550  [เอกสารหมายเลข  ม.5.4 – 03] 
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
      บุคลากรมีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานตามวงจร PDCA-Par อยางตอเนื่อง 
3.  โอกาส 
      - 
4.  อุปสรรค 
     มาตรฐาน/ตัวบงชี้ สวนใหญกําหนดสําหรับหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียน การสอน ไมสามารถนํามาใชวัดผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนได 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     แผนปฏิบัติการคุณภาพ ป 2550 
     นําจุดออน และขอเสนอแนะ จากการประเมินตนเองปการศึกษา 2549 มากําหนดแผนพัฒนาและผูรับผิดชอบ 
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.2    จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

   2 6 9 1 2-3 > 4       
 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานความสัมพันธกับสังคมและชุมชนภาคใตไว
เปนลายลักษณอักษร แตลักษณะงานบางสวนมีสวนในการสรางความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมภาคใต 
ในปการศึกษา 2549  ไดเปดบริการหองสมุดใหกับบุคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน ตลอดทั้งป บุคคลภายนอกมาใช
บริการ จํานวน 22,234 คน และไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตดังนี้ โครงการบริจาคหนังสือเพื่อ
นองใหกับโรงเรียนและสถาบัน จํานวน 2 แหง คือ ชมรมตะกรอมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และโรงเรียนบาน
ทาเนียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ ใหกับบรรณารักษ หรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา [เอกสารหมายเลข ม.3.1 - 03] และการอบรมการสืบคนสารสนเทศใหครู
จากเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 จัดโครงการศึกษานอกหองเรียนกิจกรรมแลหนังแลตน 
[เอกสารหมายเลข ม.3.1 – 02] จํานวน 14 ครั้ง นอกจากนี้ไดรวมจัดกิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ  โดยเปดหองสมุดสูชุมชน ให
ประชาชนเขาใชฟรี มีกิจกรรมหลัก ๆ คือ จัดบอรดนิทรรศการเรื่องการสืบคนสารสนเทศ ใหบริการอินเตอรเน็ต จัดฉาย
ภาพยนตร การออกรานจําหนายหนังสือราคาถูก ฝกงานใหนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ จํานวน 1 ครั้ง และเปน
วิทยากรแกหนวยงานภายนอกของภาคใต จํานวน 6 ครั้ง การใหบริการเยี่ยมชมหองสมุดแกบุคคลภายนอกในภาคใต จํานวน 
3 ครั้ง ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับสังคมและชุมชนภาคใต 
เอกสารอางอิง :   
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชุนภาคใต* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
     - 
3.  โอกาส 
     - 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.6 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ (คน/จํานวนครั้ง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 

น้ําหนัก 

แผน 
2549 

2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  7 1 2 - - -       
 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดมีนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพันธ แตในฐานะที่เปนหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และเปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศในภาคใต จึงมีชาว
ตางประเทศมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ 

ในปการศึกษา 2549 บุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 2 คน 
[เอกสารหมายเลข ม.9.6 - 01]  นอกจากนี้หัวหนาฝายหอสมุดฯ  ไดหารือเกี่ยวกับความรวมมอืกับตางประเทศกับผูบริหารคือ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ถึงความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งผูบริหารรับจะนําไปพิจารณาแลว 
 
เอกสารอางอิง :   
ม. 9.1 – 01        บันทึกขอความที่ มอ187/2112 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เรื่อง ขาราชการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
                           ในตางประเทศ  และบันทึกขอความที่ มอ187/0550 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไป 
                           ราชการ และขออนุมัติคาใชจาย  โครงการพัฒนาผูบริหารขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
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มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังไมมีแผนความรวมมือกับตางประเทศ บุคลากรยังขาดทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทั้งการ
พูด การเขียนและการอาน 
2.  จุดแข็ง 
     - 
3.  โอกาส 
    ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และเปนแหลงกลางใน
การใหบริการ จึงเปนแหลงที่มีชาวตางประเทศมาเยี่ยม ศึกษาดูงาน และใชบริการ 
     มหาวิทยาลัยมีโนบายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เปดโอกาสใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ สามารถผลักดัน
แผนความรวมมือกับตางประเทศได 
 4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้



ตั้ง2547 หาร2547 ป2547 ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค - - 35200 57 617.54
ภายในสถาบันตอจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด (บาทตอคน)

2.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ 1 60 1.67 1 58 1.72 5 57 8.77
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด

2.8 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงาน  3 2 3 2 3 1 1 5
วิชาการ
รวม (มาตรฐานที่ 2) 5

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 51 60 85 34 58 58.62 37 57 64.91
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตอบุคลากรประจํา

3.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ* 86 89.6 88 >80 3 1 1 5

3.8 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ 3
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามมาตรฐาน  และตัวบงชี้  ( SAR-7 ) 
ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2549

ผลดําเนินงาน



ตั้ง2547 หาร2547 ป2547 ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2549

ผลดําเนินงาน

รวม (มาตรฐานที่ 3) 5
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ  
    วัฒนธรรม

4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  8 4 11
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด
รวม (มาตรฐานที่ 4) 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและ  
    และบุคลากร

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  - 1 2 ดําเนินการ 1 1 1 3
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ ตามแผนได
และภายนอก (ระดับ) ไมต่ํากวา

รอยละ 80
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอก  5 5 5 5 3 1 1 5

สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน
รวมกัน (ระดับ)

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน 60 60 100 58 58 100 57 58 98.28 90 3 1 1 5
ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ

5.12  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 3 3 3 ดําเนินการ 3 1 1 5
(ระดับ)* ตามแผนได

ไมต่ํากวา



ตั้ง2547 หาร2547 ป2547 ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2549

ผลดําเนินงาน

รอยละ 80
5.13 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและ - 15 14 4.5

ทรัพยสิน(ภายในมหาวิทยาลัย)*
รวม (มาตรฐานที่ 5) 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน  
   การสอน

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 33798451 13551.1 2494 35650233 15461 2305 37900590 16512.1 2295
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาทตอคน)

6.13 จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น 13875 7069 96.28 17821 13875 28.44 18748 17821 5.2 + 2 % 3 1 1 5
จากปที่ผานมารอยละ ของป 48

(18177.42)
6.14 จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น 1294 - 14715 1294 1037.17 15212 14715 3.37 + 3 % 2 1 1 4

จากปที่ผานมารอยละ ของป 48
(15156.45)

6.15 จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูป 558 550 667 82.46 249 274 90.87 80 % จาก 3 1 1 5
อิเล็กทรอนิกสของ Digital Project เพิ่มขึ้น จํานวนที่
จากจํานวนที่ไดรับรอยละ ไดรับ

(219)
6.16 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 78 80.4 80.2 80 3 1 1 5

6.17 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 4 6 7 4 ชองทาง
(ชองทาง)



ตั้ง2547 หาร2547 ป2547 ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2549

ผลดําเนินงาน

6.18 รอยละของคํารองเรียนและขอเสนอแนะ 56 57 98.24 36 36 100 18 18 100 รอยละ100 3 1 1 5
จากผูใชบริการที่ไดรับการแกไข ของขอรอง

เรียนที่หอง
สมุดสามารถ
ดําเนินการ
เองได

6.19 จํานวนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 145814 138471 5.30 158494 145814 8.70 171838 158494 8.42 + 3% 3 1 1 5
(ครั้ง/เดือน) ของป 48

(163,248)

6.20 จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส - - - 2592 12 216 545 12 45.42 + 300 %
(ครั้ง/เดือน) ของป 48

(864)

6.21 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม 2214 2329 95.03 2312 2435 94.94 2893 2543 113.75 + 10 % 3 1 1 5
สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู ของป 48
ตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (2543)

6.22 มีการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 9 11 2 3 1 1 5
มาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ



ตั้ง2547 หาร2547 ป2547 ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2549

ผลดําเนินงาน

รวม (มาตรฐานที่ 6) 4.87

 
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  5 5 5 5 3 1 1 5

ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ  5 5 5 5 3 1 1 5
ภายใน (ระดับ)
รวม (มาตรฐานที่ 7) 5

8.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือ 2 6 9
กับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

รวม (มาตรฐานที่ 8)

9.6 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 7 1 2
ที่ไปตางประเทศ  (คน/จํานวนครั้ง)
รวม (มาตรฐานที่ 9)

มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต*

9.มาตรฐานดานวิเทศนสัมพันธ*

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

8.มาตรฐานดานความสัมพันธของ
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สวนที่ 3 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายมาตรฐาน 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 
ลําดับที ่ ชื่อมาตรฐาน น้ําหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค - 5  
2 มาตรฐานดานการบริการวชิาการ - 5  
3 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
-   

4 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบนัและบุคลากร - 4.5  
5 มาตรฐานดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน - 4.87  
6 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ - 5  
7 มาตรฐานดานความสัมพนัธของมหาวทิยาลัย

กับสังคมและชุมชนภาคใต 
-   

8 มาตรฐานดานวิเทศนสัมพนัธ -   
 คาเฉลี่ยถวงน้าํหนัก -   
 ผลการประเมนิ  4.87  
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สวนที่ 2 
บทสรุปผูบริหาร 
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บทสรุปผูบริหาร 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ในปการศึกษา 2549 บุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบนั จาํนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.77 โดยไดรับทุน จํานวน 35,200 
บาท คิดเปน 617.54 บาท/คน 
  มีงานวจิัยสถาบัน/ผลงานวิชาการที่ดําเนินการเสร็จ 3 เร่ือง คือ วิเคราะหสัดสวนของ
จํานวนทรัพยากรที่มกีับจํานวนการใชของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร มหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทรวิทยาเขตหาดใหญ ผลงานตีพิมพของคณาจารยและนักวจิัยมหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทรที่ปรากฏในฐานขอมูล Web of Science และวารสารภาษาตางประเทศ : การจัดการเพือ่การ
บอกรับ/ตออายุ  
  มีงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่เปนประโยชนกบัการดาํเนนิงานและการใหบริการ 
ดังนี้ ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิ้วมือ ระบบบริการตอบคําถามอิเล็กทรอนกิส (E-Reference 
: Ask  a Librarian) ระบบบริการสั่งซื้อหนงัสือตามคาํขอ (Order On Demand) การพฒันาสื่อให
การศึกษากับผูใชดวยตนเองโดยใชคอมพวิเตอรแบบจอสัมผัส(Computer Touchscreen) ระบบการ
สืบคนหนาสารบัญวารสารตางประเทศผาน Web การทาํจัด  Subject Guide การนําเสนอสารสนเทศ
ที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight) การจัดทําวิดีทัศนแนะนําการใชหองสมุด บริการ
ทานขอมาเราจัดให และการแปลงวิดีโอเทปเปนวิดีโอซดีี 
  มีงานวจิัยสถาบัน จาํนวน 3 เร่ือง อยูระหวางดําเนนิการ คือ  
  1.  ปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ 
  2.  ผลการสอนการใชหองสมุดและการเขยีนรายงานแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (PBL)  ตอการรูสารสนเทศของนกัศึกษาชัน้ปที ่1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  3.  ความตองการและการรบัรูขาวสารการประชาสัมพนัธหองสมุดของผูใชบริการฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
มาตรฐานที่ 3   มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการ 

  ในปการศึกษา 2549  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนนิการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน จํานวน 37 คร้ัง บรรลตุามแผนงาน 
  การเปดบริการหองสมุดใหกบับุคคลภายนอกโดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วนั ตลอดทัง้ป
บุคคลภายนอกมาใชบริการ จํานวน 22,234 คน 
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  การใหบริการเยี่ยมชมหองสมุดแกบุคคลภายนอกทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ 
จํานวน 7 คร้ัง จํานวน 90 คน 
  การจัดกิจกรรมแลหนงั แลตน จาํนวน 14 คร้ัง 
  การจัดงานสัปดาหหองสมุด โดยเปดหองสมุดสูชุมชนภายใตหวัขอ Knowledge 
Access@Our Library และนิทรรศการออกรานจาํหนายหนงัสือในชวง ม.อ.วิชาการ 
  นอกจากนี้ไดจัดโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาอกี 3 โครงการ คือ โครงการ
บริจาคหนงัสอืเพื่อนองใหกบัโรงเรียนและสถาบนั จาํนวน 3 แหง คือ ชมรมตะกรอ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และโรงเรียนบานทาเนยีน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การบาํรุงรักษาและการซอมหนังสือ ส่ิงพิมพ ใหกับบรรณารักษหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาจงัหวดัสงขลา จํานวน 13 โรง การอบรมการสืบคน
สารสนเทศใหครูจากเครือขายพฒันาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที ่ 4 และ 12 การฝกงานให
นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ จํานวน 1 คร้ัง และเปนวิทยากรแกหนวยงานภายนอก จาํนวน 
8 คร้ัง 
 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานบํุารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี ้
  จดันิทรรศการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถชีีวิต ภูมิปญญา และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยของทองถิน่และของชาติ จาํนวน 2 คร้ัง 
  จัดนิทรรศการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา จาํนวน 3 
คร้ัง 
  จัดนิทรรศการเพื่อกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นบัถือความดงีามและคุณธรรม 
จริยธรรม เชน วนัแมแหงชาติ 
  สงบุคลากรเขารวมแขงขันกฬีาบุคลากรมหาวิทยาลัย และเขารวมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลยัจัดดังนี้ การหลอเทยีนพรรษา การทอดกฐิน จัดงานวันทําบุญอทุศิสวนกุศลใหคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร และจัดโครงการใหบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไปรวม
บริจาคสิ่งของใหสถานสงเคราะหเด็กบานสงขลา 
  นอกจากนีย้ังไดจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงของศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาการเรียนรู โดยไดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใตใหบริการกับนกัศึกษา 
อาจารย และบุคลากรที่สนใจ 
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

  ปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เนนการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหง
การเรียนรู ไดนําระบบการจดัการความรูมาขับเคลื่อนการพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองคกร มุงสู
การเปนหนวยงานที่ใหบริการที่เปนเลิศ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู สามารถดาํเนนิการตามแผนงานไดรอยละ 80 ใหความสาํคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและมีความกาวหนาทางวิชาชพี ในปการศึกษา 2549 บุคลากรรอยละ 
98.28 ไดรับการพัฒนาสงูกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 90 
  เพื่อใหมกีารใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ ยงัคงเนนการ
พัฒนาความรวมมือกับหองสมุดสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ง ทัง้ในระดบัเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร (PSU Library Network) เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
(Provincial University Library Network - PULINET) และเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thai 
Library Integrated System - ThaiLIS) ในปการศึกษา 2549 ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย จาํนวน 661 รายการ มีวารสารอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.20 สูงกวาเปาหมายที่กาํหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 2 สามารถสืบคนวทิยานพินธและ
งานวิจยัฉบับเต็มของสถาบนัอุดมศึกษาทีร่วมโครงการ จํานวน 66,233 รายการ รวมทั้งสามารถคน
ขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุดสถาบนัอดุมศึกษาทั้ง 24 สถาบนั 
  จากการดําเนนิงานดงักลาว สงผลใหมหาวทิยาลยัประหยัดงบประมาณในการจัดหา
สารสนเทศ และฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ ไดรับการคดัเลือกใหเปนหนวยงานทีม่แีนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice) ดานการพฒันาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจําป 2550 
 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   ไดเปดใหบริการหองสมุด   เพื่อเปน
แหลงสนับสนนุการเรียนการสอน  เฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วนั  ในชวงปกติเปดบริการถึง 22.30 น.    ชวงกอน
สอบ 2 สัปดาหจนกระทัง่สอบเสร็จ เปดบริการถึง 24.00 น. มีผูเขาใชบริการ จํานวน 711,839 คน มี
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 233,053 คร้ัง รวมทั้งใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน
สารสนเทศเพือ่สนับสนนุการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดเวลาทีห่องสมุดเปดบริการ จาํนวน 50 
เครื่อง มีผูใชบริการ จํานวน  77,414  คร้ัง 
  นอกเหนือจากผูใชที่เขามาใชบริการภายในหองสมุดแลว ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ 
ไดจัดบริการใหผูใชเขาถงึสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทัง้การคนสารสนเทศ
ผานระบบ OPAC – Online Public Access Catalog   การคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
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การคนขอมูลเอกสารฉบับเตม็จาก Inhouse Database ซึ่งหองสมุดไดพัฒนาขึ้นตามโครงการ Digital 
Library Project ประกอบดวย ขอมูลภาคใต วิทยานิพนธ ผลงานวิจยัของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
ขอสอบเกา วดีิทัศน และเทปบันทกึเสียง 
  เพื่อใหการบริการมีประสิทธภิาพสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการ ใน
ปการศึกษา 2549   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   ยังคงเนนรูปแบบและกระบวนการใหบริการในเชงิรุก 
ทั้งในเรื่องการแจงขาวสาร/กิจกรรม/บริการใหม ๆ    แกผูใชบริการผานสื่อทุกชองทางโดยเฉพาะการไป 
Road Show ตามคณะ/หนวยงาน  มีการประชาสมัพันธซ้ําในเรือ่งที่สําคัญและเปนประโยชนกับ
ผูใชบริการ  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศแกผูใชบริการในหลายลักษณะตามความ
ตองการของผูใชเฉพาะกลุม โดยเฉพาะการใหการศึกษากับผูใชบริการ (User Education)  ทั้งภายใน
และภายนอกหองสมุด จํานวน 84 คร้ัง  มีผูเขารวมจาํนวน 2, 893 คน สูงกวาเปาหมายที่กาํหนดไว 
เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของปที่ผานมา (2543 คน) คิดเปนรอยละ 113.75 เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กาํหนด 
การจัดทาํสื่อพัฒนาการเรียนรูสารสนเทศดวยตนเองโดยใชคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer 
Touchscreen) และการจัดทําวิดีทัศนแนะนําการใชหองสมุด รวมทัง้จัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ
หลายรูปแบบ เชน โครงการยอดนักอาน บริการทานขอมาเราจัดให (Service On Demand) การ
นําเสนอสารสนเทศที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight) และ Tip of the Month   จาก
การจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหมีการใชสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสเพิ่มข้ึน คือมีการใชวารสาร
อิเล็กทรอนกิส จํานวน 161,468  คร้ัง/เดือน เพิ่มจากปที่ผานมารอยละ 18.87 สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 5 
  เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ได
ใหความสําคญักับการพฒันานวัตกรรมและการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและ
การใหบริการ  ในปการศึกษา 2549      ไดนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อใชในการดําเนนิงานและการใหบริการดังนี้ ระบบการลงเวลาดวยการสแกนลายนิ้วมือ วารสาร/
ฐานขอมูลภาษาตางประเทศ : การจัดการเพื่อการบอกรับ/ตออาย ุ        บริการตอบคําถาม
อิเล็กทรอนกิส    (E-Reference Service : Ask Reference) บริการสั่งซื้อหนงัสอืตามคําขอโดยให
ผูใชบริการรับผิดชอบคาใชจาย  (Order On Demand) การแปลงวิดีโอเทปเปนวิดีโอซีดี ระบบการ
สืบคนหนาสารบัญวารสารตางประเทศผาน Web  การจัดทํา Subject Guide การนําเสนอสารสนเทศ
ที่นาสนใจในแตละชวงเวลา (Collection Highlight) การจัดทําสือ่พัฒนาการเรียนรูสารสนเทศดวย
ตนเองโดยใชคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer Touchscreen) การจัดทําวดีิทัศนแนะนาํการใช
หองสมุดและบริการทานขอมาเราจัดให (Service On Demand) 
  มีชองทางรับฟงความคิดเหน็จากผูใชบริการ จํานวน 7 ชองทางและมีระบบการ
จัดการกับขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอย/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อแสวงหาผลยอนกลับ 
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(Feedback) จากผูใชบริการ ในปการศึกษา 2549   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแกไขขอรองเรียน/
ความพึงพอใจนอย/ขอเสนอแนะในสวนทีห่อสมุดคุณหญิงหลง ฯ สามารถดาํเนนิการเองได รอยละ 
100  มีระบบการสื่อสารกับผูใชบริการทั้งทางตรงและผานบอรดประชาสัมพนัธ  
  มีกระบวนการพัฒนาผูใหบริการ   โดยการจัดโครงการประกวดขวัญใจชาวหองสมดุ  
เปนโครงการทีผู่ใชบริการมีสวนรวมในการแสดงความเหน็หรือประเมนิผูใหบริการโดยตรง 
  สําหรับคาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพวิเตอรและศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เปน 2,295 :1 
  แมวาสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2549 จะต่ําก็ตาม ฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามพฒันาความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรปูภาคี
หองสมุด (Library Consortium) อยางตอเนื่อง   ในปการศึกษา 2549     ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    
มีวารสารอิเลก็ทรอนกิส  จาํนวน 18,748 รายการ    เพิม่ข้ึนจากปการศึกษา 2548  รอยละ 5.20  และ
สูงกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 2  จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-Book) จํานวน 
15,212 รายการ เพิม่ข้ึนรอยละ 3.37 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs ที่รอยละ 3 สวนฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธและผลงานวิจยัของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนนิการไดเกิน
กวาเปาหมายที่กําหนดไวใน KPIs กลาวคือ ดําเนนิการไดคิดเปนรอยละ 93.84 และ 83.54  
ตามลําดับ ในขณะที่กําหนดเปาหมายไวทีร่อยละ 80  
  จากผลการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการตอหองสมุดใน
ปงบประมาณ 2549 อยูที่ระดับดีมาก (รอยละ 80.20) เปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไวที่มากกวารอย
ละ 80  
 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานระบบการประกันคณุภาพ 

  ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินการใหมีระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA-P กําหนดตัวบงชี้ตามพันธกจิและภารกิจ โดยมี
คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบ 
  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําจุดออน และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงและพัฒนาการดาํเนนิงานรายละเอียดตามเอกสารในแบบฟอรมสวนที ่6  หนา 61-64  
  ในสวนของการประเมินผลการดําเนนิงาน มีการประเมนิผลตาม KPIs การประเมนิผล
ตามแผนปฏิบัติการ 2 คร้ัง/ป และการประเมินผลตามขอตกลงภาระงาน (TOR) จํานวน 2 คร้ัง มกีาร
สํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการ 1 คร้ัง/ป การรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
ทุกชองทางอยางตอเนื่องตลอดทั้งป มกีารติดตามและประเมินระบบบริหารความเสี่ยงโดยจัดระบบ
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ควบคุมภายใน นอกจากนี้ยงันาํระบบการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงานและการจัดกจิกรรม
สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรไดทบทวน วิเคราะหและพัฒนางาน จากการดําเนนิงานดงักลาว ฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยงานทีม่ีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
ประจําป 2550 ดานบริการวิชาการ ในดานการใชทรัพยากรรวมกนัผานระบบเครือขายและดานการ
พัฒนาความรวมมือในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสมัพันธของมหาวิทยาลัยกบัสังคมและชุมชนภาคใต 

  ในปการศึกษา 2549 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดเปดบริการหองสมุดใหกับชุมชน
เฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วนั มีประชาชนจากภายนอกมาใชบิการ จํานวน 22,234 คน และไดจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชนในภาคใต ดังนี้ โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนองใหกับโรงเรียนและ
สถาบนัการศกึษา จาํนวน 2 แหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบํารุงรักษาและซอมหนังสือใหกับ
บรรณารักษและบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาจงัหวดัสงขลา อบรมการ
สืบคนสารสนเทศใหครูจากเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาที่ 4 และ 12 การจัด
กิจกรรมแลหนังแลตน จํานวน 14 คร้ัง   การจัดกิจกรรมในวนั ม.อ.วชิาการ    โดยเปดหองสมุดสูชุมชน 
ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่มีสวนชวยเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับสังคมและชุมชนภาคใต การฝกงานให
นกัศึกษาโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ จํานวน 1 คร้ัง การใหบริการเยีย่มชมหองสมดุแก
บุคคลภายนอกในภาคใต จาํนวน 3 คร้ัง และการออกรานจาํหนายหนังสือราคาถูก 
 
มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสมัพันธ 

  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไมไดกําหนดนโยบายและแผนงานดานวิเทศสัมพนัธ แต
ในฐานะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จะมีชาวตางประเทศมาเยีย่มชม ศึกษาดูงาน และใชบริการ 
  ในปการศึกษา 2549 บุคลากรฝายหอสมุดคณุหญิงหลงฯ ไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
จํานวน 2 คน รวมทั้งไดหารือกับผูบริหารระดับสูงที่ดูแลหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  คือ รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ ถงึแนวทางความรวมมือกับตางประเทศ ซึง่ผูบริหารรับจะนําไปพิจารณาแลว 
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สวนที่ 1 
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ขอมลูเบ้ืองตนของฝายหอสมดุคุณหญิงหลง อรรถกระวสีนุทร 

ความเปนมา 

  หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เกิดขึ้นจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ในสมัย นพ.สวัสด์ิ  สกุลไทย   เปนอธิการบดี  (พ.ศ. 2516 – 2518)    ที่ตองการรวมหองสมุดคณะตาง ๆ 
ซ่ึงประกอบดวย หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เปน
หอสมุดกลางเพียงแหงเดียว   โดยใชช่ือวาหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร      เพื่อเปนอนุสรณแด
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ซ่ึงเปนผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดบริจาคที่ดินเพื่อ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    วิทยาเขตหาดใหญ  ตัวอาคารสรางเสร็จเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2521      มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,108.59 ตารางเมตร       จุที่นั่งอานไดประมาณ 800 ที่นั่ง     จัดเก็บหนังสือได
ประมาณ      1 ลานเลม  เปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเปนงาน
หอสมุดกลาง สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2532  ไดรับ
การยกฐานะเปนฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดสํานักวิทยบริการ  โดยแบงหนวยงาน
ภายในเปน 9 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  งานวิเคราะหสารสนเทศ  งานบริการการคนควาวิจัย  
งานบริการขอมูลพิเศษ  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  งานธุรการ  และ
งานระบบคอมพิวเตอร 
  ตอมาไดสรางอาคารใหมดวยเงินงบประมาณ จํานวน 19,538,784 บาท  มีเนื้อที่
ประมาณ 4,000 ตารางเมตร  จุที่น่ังอานไดประมาณ 600 ที่น่ัง  เมื่อปลายป พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับและ
ร้ือระบบใหมใหทันสมัยขึ้นตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  เพื่อลดภาระงานที่ซ้ําซอน   หลังจาก
วิเคราะหระบบ  ไดทดลองจัดองคกรภายในใหมเปน 3 กลุมงาน คือ   กลุมงานบริการสารสนเทศ กลุมงาน
เทคนิค และกลุมงานธุรการ จากนั้นไดเริ่มทดลองปฏิบัติงานตามโครงสรางภายในใหม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2543 จนถึงปจจุบัน 

วตัถุประสงค 

  1.  เปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศทางวิชาการแกคณาจารย    นักศึกษา     
ขาราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการวิจัย 

2. เปนแหลงบริการสารสนเทศแกชุมชนภาคใต 
3. เปนศูนยประสานงานบริการสารสนเทศกับหนวยงานตาง  ๆ          ทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ 
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วิสัยทัศน 

  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง      อรรถกระวีสุนทร       จะเปนศูนยกลางการเรียนรูดวย
บริการที่เปนเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พันธกิจ 

  - แสวงหา  จัดเก็บ   และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทั้งในดานวิชาการ   และวิจัย  ให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยการบริหารจัดการ และการใหบริการที่มีคุณภาพ 
  - ปรับแตงสารสนเทศ   (Information Consolidation)      ใหเปนสารสนเทศที่เหมาะสม
กับผูใชแตละกลุมที่มีความตองการสารสนเทศเฉพาะดาน เพ่ือประโยชนกับการเรียน การสอน การ
คนควาวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
  - เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ที่ทันสมัยและสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูใหม ซ่ึงไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทองถิ่น 
  - เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีกิจกรรม และ
บริการบนพ้ืนฐานของการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง ตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคล และ
เปนแหลงบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

โครงสรางสวนราชการ 

  ปจจุบันฝายหอสมุดคุณหญิงหลง       อรรถกระวีสุนทร      มีฐานะเปนฝายสังกัดสํานัก
วิทยบริการ ซ่ึงมีสํานักงานอยูที่วิทยาเขตปตตานี แตการทํางานโดยพฤตินัยเปนอิสระตอกัน 
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แผนภูมกิารแบงสวนราชการของสาํนักวทิยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักวทิยบริการ 

สํานกังานเลขานกุาร 
ฝายเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

ฝายหอสมุด 
จอหน เอฟ เคนเนดี ้

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร 

ฝายหอสมุด 
วทิยาศาสตรสุขภาพ 
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โครงสรางการบริหาร 

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

            อธกิารบด ี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
คณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ 

หัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิค หัวหนากลุมงานธุรการ 

บริการการคนควาวิจัย 

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ศูนยขอมูลตางประเทศ 

ประชาสัมพันธ 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหสารสนเทศภาษาไทย 

วารสารและหนังสือพิมพ 

ดรรชนีวารสาร 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

เย็บเลมและซอม 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิเคราะหสารสนเทศภาษาตางประเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลภาคใตและสิ่งพิมพ ม.สงขลานครินทร 

แปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส 

ธุรการทัว่ไป 

การเจาหนาที ่

อาคารสถานที ่

คลังและพัสดุ 
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คํานาํ 

  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549  ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร   จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของตนเองและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

การจั ดทํ า รายงานฉบับนี้  ได ดัดแปลงจากแนวทางที่ สํ านั กประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด   โดยไดเพิ่มตัวบงชี้บางตัวใหสอดคลองกับภารกิจและการ
ดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ         ในปการศึกษา 2549        ไดรายงานผลการดําเนินงาน   
8 มาตรฐาน   27 ตัวบงชี้   รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานในบางมาตรฐาน  โดยอิงเกณฑการ
ประเมินของสํานกัวิทยบริการ และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค และของ สมศ.  

สําหรับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/ที่รายงานมีดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ตัวบงชี้ 
2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนบุคลากรสาย 

สนับสนุนทั้งหมด (บาทตอคน) 
2.4   รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน  

สถาบันตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
2.8   มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 

  มาตรฐานที่ 3   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

  ตัวบงชี้ 
3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
บุคลากรประจํา 

3.5   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.8  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

(ระดับ) 



  มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวบงชี้ 
4.1  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ

และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด 

  มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

  ตัวบงชี้ 
5.2   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ 

ภายนอก (ระดับ) 
5.4   การใชทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานรวมกนั 

(ระดับ) 
5.11  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
5.12   กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 
5.13   จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(ภายในมหาวิทยาลัย) 

  มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ตัวบงชี้ 
6.9   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาทตอคน) 
6.13  จํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ (ช่ือเรื่อง) 
6.14  จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
6.15  จํานวนสารสนเทศที่แปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ Digital Project เพิ่มขึ้น

จากจํานวนที่ไดรับรอยละ 
6.16  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 
6.17  มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ชองทาง) 
6.18  รอยละของขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอยที่ไดรับการแกไขตอจํานวนขอรองเรียน/

ความพึงพอใจนอยที่ไดรับทั้งหมด 
6.19  จํานวนการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส (คร้ัง/เดือน) 



6.20  จํานวนการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ครั้ง/เดือน) 
6.21  รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการ

เรียนรูตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 
6.22  มีการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 

  มาตรฐานที่ 7   มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

  ตัวบงชี้ 
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) 
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน 
                          ภาคใต 
ตัวบงชี้ 
8.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ

ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 

ตัวบงชี้ 
9.6   จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ (คน/จํานวนครั้ง) 

  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้            ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแต       
1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550  
   
 
        
         (นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน) 
           รักษาการในตําแหนง หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
                  กันยายน  2550 
 


