
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักทรัพยากรการเรยีนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 



ภาคผนวก ข
การกําหนดแผน/เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร



แผน
ผล ปงปม.2548 ปงปม.2549 ปการศึกษา2549 2550 2551 2552 2553 2554

40

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 2.86 แผน - - - 5-6 ขอแรก 5-6 ขอแรก 5-6 ขอแรก ครบทุกขอ ครบทุกขอ
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ ผล - - -
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

(ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 2.86 แผน - - - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80
ที่กําหนด*** ผล - - -

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 2.86 แผน - - - 1-2 ขอแรก 3 ขอแรก 3 ขอแรก อยางนอย อยางนอย 
หรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ)**** ผล - - -  4 ขอแรก  4 ขอแรก

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 แผน มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ มี/ผานเกณฑ > 4 > 4 > 4 > 4 > 4
ผล 89.6 88 88.00

4.48 4.40 4.40
1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน(ระดับ)*** 2.85 แผน - - - 3 ขอแรก 3 ขอแรก 3 ขอแรก ครบทุกขอ ครบทุกขอ

ผล
- - -

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

ภาคผนวก ข
การกําหนดแผน/เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้

1.  ภารกิจรวมของหนวยงาน



แผน
ผล ปงปม.2548 ปงปม.2549 ปการศึกษา2549 2550 2551 2552 2553 2554

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 แผน - - - 3 ขอแรก 3 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก
ผล - - 2

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 2.85 แผน - - - ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ
การศึกษา (ระดับ)*** ผล - - -

1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ 2.85 แผน - - - 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอแรก ครบทุกขอ ครบทุกขอ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล(ระดับ)*** ผล - - -

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา 2.86 แผน 85 85 85 85 85 85 85 85
ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** ผล 100(58/58) 98.28(57/58) 98.28(57/58)

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ(ระดับ)* 2.86 แผน - - - ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ
ผล - - -

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 15 14
(ภายในหนวยงาน)*

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ 2.86 แผน - - - ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ ครบทุกขอ
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ผล - - -
(ระดับ)***

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง 2.86 แผน 5 5 5 5 ขอแรก 5 ขอแรก 5 ขอแรก 5 ขอแรก 5 ขอแรก
ของกระบวนการบริหารการศึกษา(ระดับ)** ผล 5 5 5



แผน
ผล ปงปม.2548 ปงปม.2549 ปการศึกษา2549 2550 2551 2552 2553 2554

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2.86 แผน 5 5 5 อยางนอย ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ
(ระดับ)** 4 ขอแรก

ผล 4.6 5 5
1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 2.86 แผน - - - ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ

และทันเวลา(ระดับ)* ผล - - -
2.  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 60.00
การบริการหองสมุด 49.30

การบริการสารสนเทศ 26.56
2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยผูใชบริการมี 3.80 แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมในระดับดีขี้นไป***** ผล 4.02 4.01 4.01
2.2 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ(ชองทาง)***** 3.80 แผน 2 4 5 7 7 7 7 7

ผล 4 6 7
2.3 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข***** 3.80 แผน มี/ 100 100 100 100 100 100 100

ผล ผานเกณฑ 100 (20 ขอ) 100 (18 ขอ)
2.4 จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 3.79 แผน - - 4 5 5 5 5 5

(One Stop Service) (จํานวนบริการ)***** ผล - - 4
2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)(จํานวนบริการ)***** 3.79 แผน - - >4 8 >10 >10 >10 >10

ผล - - 10
2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)(จํานวนบริการ)***** 3.79 แผน - - >5 >10 >15 >15 >15 >15

ผล - - 8



แผน
ผล ปงปม.2548 ปงปม.2549 ปการศึกษา2549 2550 2551 2552 2553 2554

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

2.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น 3.79 แผน >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3
(เฉพาะฐานขอมูลที่จัดซื้อ)***** ผล 8.70(158,494) 3.75(164,449) 8.42(171,838)
การพัฒนาศักยภาพของผูรับบริการ 11.37

2.8 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 3.79 แผน - - >90 >90 >95 >95 >95 >95
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมาย ผล - - 113.75(2893/2543)

ที่กําหนด*****

2.9 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม 3.79 แผน - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
การเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต***** ผล - - 4.07

2.10 มีสื่อการเรียนรูการใชหองสมุดและการใชสารสนเทศดวย 3.79 แผน - - >4 7 7 7 7 7
ตนเองที่หลากหลาย (ประเภท)***** ผล - - 7
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 11.37

2.11 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 3.79 แผน 80 80 85 90 90 90 90 90
สงขลานครินทร***** ผล 88 93.84 94.96(264/278)

2.12 ฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากร***** 3.79 แผน 80 80 85 90 90 90 90 90
ผล 68.55 83.54 90(135/149)

2.13 การใชทรัพยากรรวมกัน***** 3.79 แผน - อยางนอย 4 ขอแรก อยางนอย 4 ขอแรก  ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ
ผล - 5 5

5
2.14 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ***** 2.5 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล 1 3 3

วิจัยสถาบัน



แผน
ผล ปงปม.2548 ปงปม.2549 ปการศึกษา2549 2550 2551 2552 2553 2554

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

2.15 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุด 2.5 แผน - - - รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5
ที่นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรเทียบกับ ผล - - -
จํานวนบุคลากร*****

2.85
2.16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวิชาแกชุมชน***** 2.85 แผน 5 (ครั้ง) 10 (ครั้ง) 20 (ครั้ง) 6 6 6 7 7

ผล 34 26 35

2.85
2.17 มีการพัฒนานํานวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 2.85 แผน 1 1 1 >6 >7 >7 >8 >8

และการใหบริการ***** ผล 9 8 8
รวมทุกดาน 100.00

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ตามภารกิจของหองสมุด

อธิบายสัญลักษณ

บริการวิชาการ

การบริหารจัดการ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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ขอมูลพืน้ฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวสีุนทร 

 
ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

ขอมูล 
2548 2549 2550 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 58 58 53 
    1.1 ขาราชการ  41 41 38 
    1.2 พนักงาน 2 2 2 
    1.3 ลูกจางประจํา 9 9 7 
    1.4 ลูกจางชั่วคราว 6 6 6 
2. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 2 3 3 
     (รวมนักวิจัย)     
    2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   - 
    2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 9 9 8 
    2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 35 35 34 
    2.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 14 14 11 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 58 58 53 
4.  จํานวนนักวิจัย    
     4.1  ขาราชการ    
     4.2  พนักงาน    
     4.3  สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)    
5.  วุฒิการศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด    
     5.1  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา    
     5.2  ปริญญาโทหรือเทียบเทา    
     5.3  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
     5.4  ต่ํากวาปริญญาตรี    
6.  จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง    
7.  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ    
8. จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมาย   30 
9. จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด    31 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 
ขอมูล 

2548 2549 2550 
10. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 1 3 3 
     และ/หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน    
11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  35,200  
      ภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน    
12. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สรางสรรค    
      ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน    
13. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัย    
      และงานสรางสรรค    
14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุน ทําวิจัย       
      และงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน    
15. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัย    
      และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน    
16. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน           
      16.1  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ   3 
      16.2  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ    
               นานาชาติ    
17.  จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของ    
       กองทุนวิจัย    
18.  จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    
19.  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง     
       (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน    
       ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    
       ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด    
20.  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ    
       การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/    
       อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)    
21.  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ    
       วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม    
       ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ    
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 
ขอมูล 

2548 2549 2550 
22.  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ    
       วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม    
23.  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่    
       ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ    
24.  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและ    
       วิชาชีพในนามสถาบัน    
25.  คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส    
       (ไมรวมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)    
26.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณา  1 1 
        บทความวิชาการ/เล่ือนระดับ    
27.  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ 4 11 5 
       สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม    
28.  คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา    
       และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม    
29.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ 58 57 52 
      พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ    
      และตางประเทศ    
30. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 15 14 4 
      (ภายในมหาวิทยาลัย)    
31. คาใชจายทั้งหมด  35,628,272.96 37,900,589.97 38,266,361.21 
32.  งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด 35,628,272.96 37,900,589.97 38,266,361.21 
33. เงินเหลือจายสุทธิ  418,887.40 1,269,371.98 
34.  เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด) 34,522,048.43 38,319,477.37 40,329,499.58 
35.  จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ    
36.  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.6 4.9  
37.  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือ 6 9 9  
       กับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชน 
 
 34 ครั้ง 37 ครั้ง 35 ครั้ง 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 
ขอมูล 

2548 2549 2550 
38.  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงาน 33 14 57 
       ที่มหาวิทยาลัย    
39.  จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป 1 2 5 
       ตางประเทศ    
40.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ    
41.  จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนา   4 
       สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร    
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แนวปฏบัิติทีดี่ (Good Practices) 
1. โครงการ การพัฒนานวัตกรรม/นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดาํเนนิงาน/การใหบริการ 
2. หนวยงาน    ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
3. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

นางสาวสายพณิ วิไลรัตน 
นางสาวจิระวฒัน คูหามุข 
นายสมพงศ หตุะจูฑะ 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 
นางสาวสุดา หมัดอะดั้ม 
นางเสาวนยี ศิริบํารุงสุข 
นายสวัสด์ิ จนัทวงศ 
นางสาวประไพ  จันทรอินทร 
นางเบญจนา ทองนุย 
นางพรทิพย ถนอมกุลบุตร 

4. ขอมูลพืน้ฐาน 
4.1 วิสัยทัศน/พนัธกิจ 

วิสัยทัศน 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะเปนศนูยกลางการเรียนรูดวยบริการที่เปนเลิศ 

เพื่อสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พันธกิจ                    
-  แสวงหา จดัเก็บ และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทั้งในดานวิชาการและวิจยั ใหสอดคลอง

กับหลักสูตรการเรียน การสอน การคนควาวิจยัและการใหบริการวิชาการแกสังคมของ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร โดยการบรหิารจัดการ และการใหบริการที่มีคุณภาพ 

 - ปรับแตงสารสนเทศ (Information Consolidation) ใหเปนสารสนเทศที่เหมาะสมกับผูใช  
แตละกลุมที่มคีวามตองการสารสนเทศเฉพาะดาน เพื่อประโยชนกับการเรียน การสอน การคนควาวิจัย 
การบริการวชิาการแกสังคมและการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ที่ทนัสมัยและสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิง่องคความรูใหม ซึ่งไดจากการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับปญหาทองถิน่ 

-  เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีกิจกรรมและ
บริการบนพื้นฐานของการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเองตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบคุคล
และเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคม เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชมุชน 
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4.2 บุคลากร 
ขาราชการสาย ข       จํานวน      17  คน 
(ในจํานวนนี้เปนบรรณารักษชํานาญการ      5 คน) 
ขาราชการสาย ค                    จํานวน      21  คน 
พนกังานมหาวิทยาลัย                จํานวน        2  คน 
ลูกจางประจํา                     จํานวน        7  คน 
ลูกจางชั่วคราว                     จํานวน        6  คน 

รวม     จํานวน      53  คน 
4.3 งบประมาณ/ภาระงาน 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ 2547-2551 ไมรวมงบวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให
ฝายหอสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 
2547 2548 2549 2550 2551 

29,774,945.-  33,760,701.- 37,620,563.- 39,671,473.- 41,944,335.- 
 
5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานวตักรรมใหม ๆ/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนนิงานและการใหบริการ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนนิงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร     โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดและเปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผน
กลยุทธ ป 2550-53 เปาประสงคที ่2.1 วตัถุประสงคที ่2.1.1 และไดกําหนดเปนตวับงชี้ตามภารกิจของ
หนวยงาน (ตัวบงชีท้ี่ 2.17) 

ในการพฒันานวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อใหไดผลิตภัณท กระบวนการหรือ
บริการใหมนั้น   เปนการตอยอดความรูทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน  ประสบการณ    ซึ่งคนในองคกรตอง
มีความรู ความเขาใจและมองเหน็ภาพกระบวนการทีช่ัดเจนจึงจะสามารถตอยอดความรูหรือคิดตอไป
ถึงการลดขั้นตอน การลดเวลา หรือเพิ่มมลูคาในเนื้องานหรือบริการนัน้ได การสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการพฒันานวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ มาใชในหนวยงานจึงเปนสิ่งจาํเปน ในอัน
ที่จะชวยใหการดําเนินงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพมากขึน้ ที่สําคญัคือชวยใหบุคลากรมี
ความรูและมทีักษะ สามารถคิดตอยอดองคความรูตอไปไดอยางตอเนื่อง 
6. แผนงาน (Approach) /งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ    ปงบประมาณ 2550-2551 
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7. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
7.1 ศึกษาความตองการและคณุลักษณะของระบบทัง้จากผูปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของ     
7.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ 
7.3 พัฒนาระบบ 
7.4 ทดสอบและประเมิน 
7.5 จัดทําคูมือการใชงาน 
7.6 ฝกอบรมการใชงานระบบใหผูที่เกีย่วของ 
7.7 ประชาสัมพันธใหผูใชบริการ/ผูที่เกีย่วของรับทราบ 
7.8 เปดใชระบบ 

8. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ 
8.1   การพัฒนานวัตกรรม/การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศจาํเปนตองใชความรู  หลกัการ 

เหตุผล ทฤษฎีและประสบการณที่เกี่ยวของ  ซึ่งตองมกีารศึกษา คนควา  หาความรูอยางหลากหลาย
ทําใหผูพัฒนาไดรับความรูเพิ่มข้ึน และสงผลใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

8.2   องคความรูใหมที่ไดจากการพัฒนานวัตกรรม/การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
กระบวนการทาํงานเปนระบบมากขึน้ 

8.3   ผลจากการพฒันากอใหเกดิประโยชนตอผูใชบริการ ผูปฏิบัติงานและหนวยงานคอนขางมาก 
ดังนี ้

8.3.1 ผูใชบริการ 
8.3.1.1 มีระบบการใหบริการแบบ E-Services ทําใหไดรับความสะดวก สามารถใช  
            บริการผานระบบเครือขายโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา 
8.3.1.2 มีบริการเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) ชวยลดขั้นตอนและ 
            ประหยัดเวลาในการใชบริการ 
8.3.1.3 ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการใชบริการมากยิง่ขึ้น     อันจะ 
            ชวยเพิ่มทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชบริการตามนโยบายของ 
            มหาวทิยาลยั 
8.3.1.4 มีบริการเชิงรุกโดยที่ผูใชบริการไมไดรองขอ/คาดหวัง ที่เปนประโยชนและเปน 
            ทางเลือก/ชวยแกปญหา/ลดขอจาํกัดจากการใชบริการแบบเดิม  

8.3.2 ผูปฏิบัติงาน 
8.3.2.1 ชวยลดความซ้ําซอนในการดําเนนิงานและการใหบริการ 
8.3.2.2 ชวยประหยัดเวลาและเพิ่มทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูปฏิบัติงาน 
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8.3.2.3 ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการดําเนนิงาน/การใหบริการมาก
ยิ่งขึ้น อันจะชวยเพิ่มทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร 

8.3.3 หนวยงาน  
8.3.3.1 สามารถนําขอมูลจากรายงาน/สถิติไปใชประกอบการตัดสินใจ เชน การนําขอมูล

จากระบบการบอกรับ/ตออายุวารสารประจําปไปใชในการประมาณการสําหรับ
การจัดสรรงบประมาณคาวสัดุการศึกษาในปถัดไป การนาํขอมูลสถิติคําถาม 
คําตอบจากระบบ Online Reference: Ask a Librarian  ไปใชในการวิเคราะห
เพื่อแกไข  ปรับปรุง พฒันาหรือออกแบบระบบงานใหมที่สอดคลองกับความ
ตองการหรือตอบสนองพฤตกิรรมของผูใชบริการ เปนตน 

8.3.3.2 มีกระบวนการพัฒนาบริการเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
8.3.3.3 สามารถนําไปประยุกตใชกับหองสมุด/ หนวยงานบริการสารสนเทศอื่น ๆ  

9. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
การประเมนิผลการใชระบบจากผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ รวมทั้งการรวบรวมปญหาที่เกิดจาก

การใชงาน เพือ่นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบใหเหมาะสมกบัการใชงานมากยิง่ขึ้น    
10. กลยทุธ หรือ ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ  

10.1 ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    ใหความสาํคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม/นํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนนิงาน/การใหบริการรวมทั้งรวมศึกษา วิเคราะหความตองการ 
และประเมินระบบดวยตนเอง 

10.2 บุคลากรใหความสําคัญและมีความกระตือรือรนที่จะพฒันาการดําเนนิงาน/การใหบริการ 
ใหมีประสิทธภิาพอยางตอเนื่อง 

10.3 มีบุคลากร IT ชวยพัฒนาตามความตองการ 
10.4 มีระบบการสรางแรงจงูใจใหกับบุคลากรดวยการใหรางวลั/ยกยอง ชมเชย 

11. แผนหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพอยางตอเนือ่งในอนาคต 
11.1 การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการดําเนนิงาน/การใหบริการเพื่อลดขั้นตอน นําเสนอ 

แนวทางใหมอยางตอเนื่อง 
11.2 กําหนดแผนงานดานการพฒันานวัตกรรม/นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน/ 

การใหบริการปงบประมาณ 2552 
12. ผลการดาํเนนิงาน (Result) (เปรียบเทยีบ 3 ป และ/หรือเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/

ภายนอก 
 
 



 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
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การพัฒนานวัตกรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
ในการดาํเนนิงาน/การใหบริการ  ป 2548-2550 

 
ปการศึกษา จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

2548 9 
2549 8 
2550 11 

 
สําหรับในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดพฒันานวัตกรรม/นาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการดําเนนิงานและการใหบริการ จาํนวน 11 โครงการ ดังนี ้
1. ระบบบอกรับ/ตออายุวารสารประจําป [http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe] ที่

สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานวารสารทัง้ในสวนของงานจัดหาและงานจดัซ้ือ  
คณะ/หนวยงานที่ตองการตรวจสอบรายการวารสารที่บอกรับ การยนืยัน/การยกเลิกการ
บอกรับผานระบบเครือขาย 

2. ระบบการเพิม่โควตาการพิมพอัตโนมัติ เปนการเพิม่โควตาการพิมพแบบหยอดเหรียญ 
ผูใชบริการสามารถเติมเงนิอยางตํ่า 1 บาทขึ้นไป เปนทางเลอืกใหผูใชบรกิารนอกเหนอืจาก
ระบบ Happy Print ซ่ึงตองซ้ือบัตรเติมเงินจากเจาหนาที่ อยางตํ่า ครั้งละ 50 บาท 

3. Happy Print  การเติมโควตาการพิมพดวยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ประวัติ
การเติมเงินและ ประวัติการพิมพผาน web site หองสมุด http://192.168.26.19  ทดแทนระบบเดิม
ที่ผูใชตองมาชําระเงินที่บรรณารักษและบรรณษรกัษตองเติมเงินในระบบและตรวจสอบ
ประวัติการเติมเงินและ ประวัติการพมิพใหผูใชบรกิาร 

4. Chat กับบรรณารักษบริการตอบคําถาม เปนทางเลือกเพิ่มเติมจากบรกิารตอบคําถาม
ออนไลน บริการทางโทรศัพทและการเขามาใชบริการที่หองสมุด ทําใหผูใชไดรับความ
สะดวกมากขึน้ 

5. การพัฒนา Online Tutorial : การใชโปรแกรม Endnote Web ทดแทนการนําเสนอดวย 
Microsoft Powerpoint 

6. เสยีงสูคุณ เปนการประชาสัมพันธขาวสาร/กิจกรรม/บริการเชิงรุกผาน web site  
หองสมุดเพิม่เติมจากการนําเสนอดวยขอความปกติ 

7. Online Reference: Ask a Librarian : Phase 2  
[http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference]  
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ชวยอํานวยควาสะดวกใหผูใชบริการ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานให
บรรณารักษที่สําคัญคือหนวยงานสามารถนําขอมูลคําถาม/คําตอบไปวิเคราะห วางแผนใน
การดําเนินงานและจัดบรกิารใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ      

8. นิทรรศการออนไลน  นําเสนอนิทรรศการทีน่าสนใจผานระบบเครือขายแทนการ
เดินทางมาดูที่บอรดของหองสมุด ชวยอํานวยควาสะดวกใหผูใชบริการ 

9. Co-Browse กับบริการตอบคําถามออนไลน แบบมองเหน็หนาจอกันระหวางผูใชบริการกับ
บรรณารักษ ชวยแกปญหาและอํานวยความสะดวกใหกบัผูรับบริการ/ผูใหบริการในการ
อธิบาย/แนะนํา/สอนขั้นตอนการสืบคนสารสนเทศจากฐาน/แหลงขอมลูตาง ๆ ผานระบบ
เครือขาย ชวยใหผูรับบรกิารเขาใจวิธกีารและขั้นตอนการสืบคนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผูใชมองเห็นหนาจอคอมพวิเตอรที่บรรณารักษอธิบายไปพรอม ๆ กัน 

10. ระบบไฟลเซอรเวอรกับการสํารองขอมูลอัตโนมัติ ระบบจะสาํรองขอมูลอัตโนมัติใหกับ
บุคลากร /ผูปฏิบัติงาน โดยแฟมขอมลูที่สรางขึ้นจะถูกจัดเก็บไว 2 ที่ คือเครื่องผูปฏิบัติงาน
และเครื่องแมขาย ชวยปองกันการสญูหายของขอมูลกรณีที่เครื่องผูปฏิบัติงานขัดของ 
นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความสะดวกกรณีที่บุคลากรเปลี่ยนเครือ่งใชงาน สามารถเรียกใช
แฟมขอมลูของตนเองมาใชงานได 

11. การวิเคราะหและจัดกลุม E-Journal ตามสาขาวิชา
[http://www.clib.psu.ac.th/wwwclib/index.php?option=com_wrapper&Itemid=389]   ชวยให
ผูใชบริการเขาถึงวารสารในสาขาที่ตนเองสนใจไดสะดวก 

 นอกจากนี้ยงัมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2551 ซึ่งจะ
เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2551 อีก จาํนวน 2 โครงการ คือระบบประตูทางเขาหองสมุด
อัตโนมัติและปฏิทินกิจกรรม Online 
13. บทสรุป 

     แมวาผลการพัฒนานวัตกรรมและการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการดําเนนิงานและการ
ใหบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะไมไดออกมาในรูปของชิ้นงานที่มีการจด
สิทธิบัตรก็ตาม แตเกิดจากการตอยอดองคความรูเดิม การศึกษาคนควาเพิ่มเติม เปนการผสมผสาน
หลักวชิาการกบัผลการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองคกรที่ตองการหาแนวทางหรือวิธกีารใหม ๆ ในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่าํเสมอ  มีการคิดวิเคราะหและสรางสรรคส่ิงใหม โดยมีเปาหมายหลกัเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการดําเนนิงานและเพิ่มคุณคาในการใหบริการกับผูใชบริการ 
14. เอกสารอางอิง 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ   ปงบประมาณ 2550-2551 
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ผลงานนวัตกรรม/การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
ระหวางปการศึกษา 2547-2550 

 
 

ผลงาน จุดเดนของผลงานที่เกิดขึ้น 
สถานภาพของ

ผลงานในปจจุบัน 
 

ผูพัฒนา 
ปการศึกษา 2547    
1. ระบบวีดิทัศนตามอัธยาศัย 
(Video On Demand) 

1. สามารถใหบริการวีดิทัศนผาน
ระบบเครือขาย ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. ประชาคม ม.อ. ทุกวิทยาเขต 
สามารถใชงานผานระบบเครือขาย 
เปนการใชทรัพยากรรวมกัน 
2. ใชพรอมกันโดยไมจํากัดจํานวน 

ใชงานอยู นางจินตา พิทักษ 
นายสวัสดิ์  จันทวงศ 
น.ส.สมพิศ  เอิบกมล 

2. ระบบการสืบคน (Search 
Engine) ฐานขอมูลงานวิจัย 
ม.อ./ขอมูลภาคใต/วีดิทัศน
ตามอัธยาศัย/วิทยานิพนธ
ผาน Web 

เปนเครื่องมือในการสืบคนและ
เขาถึงเอกสารเนื้อหาเต็มที่
หองสมุดพัฒนาขึ้นตามโครงการ 
Digital Library Project อํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงเอกสาร
ฉบับเต็มใหผูใชบริการ 

ใชงานอยู น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
น.ส.จามิกร  หิรัญรัตน 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
นางจินตา พิทักษ 
 

ปการศึกษา 2548    
1.  ระบบ log file ใชความสามารถของระบบ

เครือขายในการติดตอส่ือสาร
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 
(Workstation) กับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อ
จัดเก็บขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงาน และสงขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอรบริการ 

ใชงานอยู น.ส.จามิกร  หิรัญรัตน 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
 

2. ระบบเติมเงินดวยคูปอง 1. ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ 
2. ชวยอํานวยความสะดวกให
ผูใชบริการที่ตองการพิมพงานโดย
เครื่องพิมพของหองสมุดทดแทน
การชําระเงินคาพิมพและตองรอ
ใบเสร็จรับเงิน  
 
 

พัฒนาตอเปนระบบ 
Happy Print เปนการ
เติมโควตางานพิมพ
ดวยบัตรเติมเงิน/ 

นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
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ผลงาน จุดเดนของผลงานที่เกิดขึ้น 

สถานภาพของ
ผลงานในปจจุบัน 

 
ผูพัฒนา 

3. ระบบสํารองเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Reserve) 

1. อาจารยผูสอนสามารถสํารอง
เอกสารประกอบการสอนได
หลากหลายประเภท ทั้งบทความ
วารสาร สวนหนึ่งของหนังสือ 
(Book Chapter) วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ส่ือโสตทัศน แหลง
สารสนเทศจากอินเทอรเน็ต และ 
lecture note 
2. นักศึกษาสามารถใชเอกสาร
สํารองผานระบบเครือขายไดพรอม
กันโดยไมจํากัดจํานวน ชวย
แกปญหาการรอคิว กรณีที่มี
ผูใชบริการคนอื่นยืมเอกสารไปใช 

ใชงานอยู น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
 
 

4.  เทปเสียงออนไลน (Tape 
Online) 

สามารถใหบริการเทปบันทึกเสียง
ผานระบบเครือขายอินทราเน็ต 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมกันโดยไม
จํากัดจํานวน ชวยอํานวยความ
สะดวกใหผูใช 

ใชงานอยู  นางจินตา  พิทักษ 
นายสวัสดิ์  จันทวงศ 
น.ส.จามิกร  หิรัญรัตน 

5. ระบบ e-Office ใชในการติดตอส่ือสารรับ-สง
เอกสารผานระบบเครือขาย 
บุคลากรสามารถรับรูขาวสาร 
เอกสารขอมูลตาง ๆ ไดพรอมกัน
ตลอดเวลา 

ใชงานอยู   น.ส.จิระวัฒน  คูหามุข 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 

6. Virtual Library Tour 1. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมมาใชในการปฐมนิเทศ
การใชหองสมุด และการนําชม
หองสมุด 
2. เปนทางเลือกใหผูใชบริการใน
การเยี่ยมชมหองสมุดผานระบบ
เครือขายตามความตองการโดยไม
มีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ 
 

ใชงานอยู   น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 
น.ส.สุดา หมัดอะดั้ม 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
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7. การแปลงวิดีโอเทปเปน
วิดีโอซีดี 

เพิ่มคุณภาพของสื่อ สะดวกในการ
ใชงานและการเก็บรักษา สามารถ
ใชกับเครื่องเลนไดหลายชนิด 

ใชงานอยู   นางจินตา  พิทักษ 
น.ส.สมพิศ  เอิบกมล 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 

8. Reference Services    
On Site 

เปนบริการเชิงรุกที่ชวยอํานวย
ความสะดวกใหผูใชบริการ โดยจัด
บรรณารักษไปใหบริการตอบ
คําถามและชวยการคนควาตาม
คณะ/หนวยงานทุกสัปดาหตาม
เวลาที่กําหนด 

ยกเลิกการใหบริการ 
เนื่องจากมีผูใช 
บริการนอย ประกอบ
กับไดพัฒนาระบบ
บริการตอบคําถาม
ออนไลนทดแทน 

 น.ส.สายพิณ   วิไลรัตน 

9. เพื่อนตามตัวเลม เปนบริการเชิงรุกที่ชวยอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการ 
กรณีที่ผูใชหาหนังสือที่ชั้นไมพบ 
โดยผูใหบริการนําผูใชไปหาหนังสือ
ดวยกัน พรอมทั้งอธิบายวิธีการ
คนหาหนังสือที่ถูกตอง 

ใหบริการอยู   น.ส.ประไพ   จันทรอินทร 
นายสิทธิชัย  ลําธารทรัพย 

ปการศึกษา 2549    
1. ระบบการลงเวลาดวยการ
สแกนลายนิ้วมือ 

อํานวยความสะดวกในการใชงาน
ผานระบบเครือขาย ทั้งในสวนของ
ผูปฏิบัติงานและผูดูแลระบบ 

ใชงานอยู น.ส.จิระวัฒน  คูหามุข 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 

2. วารสารภาษาตางประเทศ 
: การจัดการเพื่อการบอกรับ/
ตออายุ 

ประมวลผลขอมูลการจัดซื้อ/
บอกรับวารสาร/ฐานขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว ผูบริหารสามารถใชขอมูล 
ที่ถูกตองไดอยางสะดวกตลอดเวลา 

พัฒนาเพิ่มเติมเปน
ระบบบอกรับ/ตออายุ
วารสาร ประจําป ซึ่ง
ไดขยายขอบเขตการ
ใชงานเพิ่มมากขึ้น 

น.ส.จิระวัฒน  คูหามุข 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 
นายนิกร  เหมะรักษ 

3. บริการทานขอมาเราจัดให 
: บริการหาตัวเลมหนังสือจาก
ชั้นใหอาจารย 

เปนบริการเชิงรุกที่ชวยอํานวย
ความสะดวกใหอาจารยที่ตองการ
ยืมหนังสือจากหองสมุด โดย
เจาหนาที่จะจัดหาหนังสือจากชั้น
มาไวที่เคานเตอรยืม-คืน  เพื่อให
อาจารยมายืม 
 
 
 

ใชงานอยู น.ส.ประไพ  จัทรอินทร 
นายสิทธิชัย  ลําธารทรัพย 
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ผูพัฒนา 

4.  Subject Guide ไดรวบรวมและเชื่อมโยงรายการ
หรือแหลงสารสนเทศทุกประเภท 
ในแตละสาขาวิชา เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการใน
การเขาถึงสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการวิจัยไดสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น  

ใชงานอยู นางเบ็ญจนา  ทองนุย 
นายสิทธิชัย  ลําธารทรัพย 
น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 
น.ส.สุดา  หมัดอะดั้ม 

5. Collection Highlight เปนบริการเชิงรุก ไดรวบรวมและ
คัดเลือกสารสนเทศที่นาสนใจใน
แตละชวงเวลา เฉพาะรายการ
สารสนเทศที่มีในหอสมุดคุณหญิง
หลง ฯ เทานั้นนําสงใหผูใชบริการ
ผานระบบเครือขาย เปนกิจกรรม
สงเสริมการอานและการเรียนรู 

ใชงานอยู นางเบ็ญจนา  ทองนุย 
นายสิทธิชัย  ลําธารทรัพย 
น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 

6. บริการตอบคําถาม
ออนไลน (E-Reference 
Services: Ask a Librarian) 

ผูใชบริการสามารถใขบริการผาน
ระบบเครือขายโดยไมจํากัดเวลา
และสถานที่ 

ใชงานอยูและพัฒนา
เพิ่มเติมใน phase 2 
มี function การใช
งานมากขึ้น 

น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 

7. บริการสั่งซื้อหนังสือตาม
ความตองการ (Order On 
Demand) 

บริการสั่งซื้อหนังสือสวนตัวให
ผูใชบริการโดยไมคิดคาใชจายใน
การดําเนินการ และผูใชบริการจะ
ไดรับสวนลด 10 % ของราคา
หนังสือ 

ใชงานอยู น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 

8.Computer Touchscreen ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาสื่อการใหการศึกษากับผูใช
เพื่อเปนทางเลือกในการเรียนรูการ
ใชหองสมุดใหผูใชบริการ 
 
 
 
 
 
 

ใชงานอยู น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 
น.ส.สุดา  หมัดอะดั้ม 
นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 
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ปการศึกษา 2550    
1. ระบบบอกรับ/ตออายุ
วารสารประจําป 

1. อํานวยความสะดวกใหกับคณะ/
หนวยงาน สามารถแจงการ
บอกรับ/ตออายุวารสาร และ
ตรวจสอบขอมูลผานระบบ
เครือขาย 
2.ผูปฏิบัติงานสามารถประมวลผล
และตรวจสอบการบอกรับวารสาร/
ฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
3. ผูบริหารสามารถใชขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการไดอยางสะดวก
ตลอดเวลา  

ใชงานอยู   นายคมกฤช  นิลวิจิตร 
นางเสาวนีย  ศิริบํารุงสุข 
น.ส.จริะวัฒน  คูหามุข 

2. การเติมโควตาการพิมพ
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 

ผูใชบริการสามารถซื้อโควตาการ
พิมพดวยตนเองโดยการหยอด
เหรียญผานตูตั้งแต 1 บาทขึ้นไป 
เปนทางเลือกใหผูใชบริการ
นอกเหนือจากระบบ Happy Print 
ซึ่งตองซื้อบัตรเติมเงินจาก
เจาหนาที่ อยางต่ําครั้งละ 50 บาท 

ใชงานอยู นายสมพงศ  หุตะจูฑะ 

3. Happy Print การเติม
โควตางานพิมพดวยบัตรเติม
เงิน/การตรวจสอบโควตาการ
พิมพ/ประวัติการเติมเงินและ
ประวัติการพิมพผาน web 
site หองสมุด 

1. ผูใชบริการไดรับความสะดวก
สามารถซื้อบัตรเติมเงินและเพิ่ม
โควตาการพิมพไดดวยตนเอง 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวัติ
การเติมเงินและ ประวัติการพิมพได
ดวยตนเอง ทดแทนระบบเดิมที่
บรรณารักษตองดําเนินการให 

ใชงานอยู นายสมพิงศ  หุตะจูฑะ 

4. Chat กับบรรณารักษ
บริการตอบคําถาม 

เปนทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการ
ตอบคําถามออนไลน บริการทาง
โทรศัพทและการเขามาใชบริการที่
หองสมุด ทําใหผูใชไดรับความ
สะดวกมากขึ้น  ชวยใหผูใชบริการ
ไดคําตอบทันทีโดยไมตองเสีย 
เวลารอ 
 

ใชงานอยู นางเบ็ญจนา  ทองนุย 
น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 
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5. การพัฒนา Online 
Tutorial : การใชโปรแกรม 
Endnote Web 

ทดแทนการนําเสนอดวย 
Microsoft powerpoint ทําใหส่ือ
นาสนใจมากขึ้น 

ใชงานอยู น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 

6. เสียงสูคุณ เปนการประชาสัมพันธขาวสาร/
กิจกรรม/บริการเชิงรุกผาน web 
site  หองสมุดเพิ่มเติมจากการ
นําเสนอดวยขอความปกติ 

ใชงานอยู  น.ส.ประไพ  จันทรอินทร 
นางเบ็ญจนา  ทองนุย 
น.ส.สุดา  หมัดอะดั้ม 

7. Online Reference : Ask 
a Librarian : Phase 2 

1. ชวยอํานวยควาสะดวกให
ผูใชบริการ  
2. ลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงานใหบรรณารักษ 
3.หนวยงานสามารถนําขอมูล
คําถาม/คําตอบไปวิเคราะห 
วางแผนในการดําเนินงานและ
จัดบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ      

ใชงานอยู  น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 

8. นิทรรศการออนไลน เปนบริการเชิงรุก นําเสนอ
นิทรรศการที่นาสนใจผานระบบ
เครือขายแทนการเดินทางมาดูที่
บอรดของหองสมุด ชวยอํานวย 
ความสะดวกใหผูใชบริการ 

ใชงานอยู นายสวัสดิ์  จันทวงศ 

9. Co-Browse กับบริการ
ตอบคําถามออนไลน แบบ
มองเห็นหนาจอกันระหวาง
ผูใชบริการกับบรรรณารักษ 

1. ชวยแกปญหาและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูรับบริการ/ผู
ใหบริการในการอธิบาย/แนะนํา/
สอนขั้นตอนการสืบคนสารสนเทศ
จากฐาน/แหลงขอมูลตาง ๆ ผาน
ระบบเครือขาย  
2. ชวยใหผูรับบริการเขาใจวิธีการ
และขั้นตอนการสืบคนไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูใชมองเห็น
หนาจอคอมพิวเตอรที่บรรณารักษ
อธิบายไปพรอม ๆ กัน 
 

ใชงานอยู น.ส.สายพิณ  วิไลรัตน 
นายคมกฤช  นิลวิจิตร 
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10.ระบบไฟลเซอรเวอรกับ
การสํารองขอมูลอัตโนมัติ 

1. ระบบจะสํารองขอมูลอัตโนมัติ
ใหกับบุคลากร /ผูปฏิบัติงาน โดย
แฟมขอมูลที่สรางขึ้นจะถูกจัดเก็บ
ไว 2 ที่ คือเครื่องผูปฏิบัติงานและ
เครื่องแมขาย ชวยปองกันการสูญ
หายของขอมูลกรณีที่เครื่อง
ผูปฏิบัติงานขัดของ  
2. ชวยอํานวยความสะดวกกรณีที่
บุคลากรเปลี่ยนเครื่องใชงาน 
สามารถเรียกใชแฟมขอมูลของ
ตนเองมาใชงานได 

ใชงานอยู นายสมพิงศ  หุตะจูฑะ 

11. การวิเคราะหและจัดกลุม 
E-Journal ตามสาขาวิชา 

ชวยใหผูใชบริการเขาถึงวารสารใน
สาขาที่ตนเองสนใจไดสะดวก 

ใชงานอยู  นายสมพิงศ  หุตะจูฑะ 
นางเสาวนีย ศิริบํารุงสุข 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
  2.1 หารูปแบบการจัดสรรเวลา/ภาระงานในการทํางาน
วิจัยสําหรับบุคลากรใหทั่วถึงและเหมาะสม 
 
 
 
 2.2 สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน หรือการบูรณา
การงานวิจัยในภาระงานประจํา 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 จัดทีมวิจัยตามลักษณะงานและสรางกระบวนการ
เรียนรูในทีม/ระหวางทีมวิจัย 
     
     
       

 
 
2.1.1 หองสมุดจัดสรรเวลาใหบุคลากร 3.5 ชม./
สัปดาห (ทนุวิจัยภายใน) 4 ชม./สัปดาห (ทุนวิจัย
ภายนอก) 
2.1.2    แจง/ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดย
ทั่วถึง 
2.2.1 จัดระบบพี่เล้ียงและแบงความรับผิดชอบของ
พี่เล้ียงดังนี้ 
        วารสาร - คุณเสาวนีย 
        บริการสารสนเทศ- คุณสิทธิชัย, คุณภานดา 
        วิเคราะหสารสนเทศ- คุณชูศรี, คุณจินตา 
        โสตทัศนวัสดุ -คุณจินตา 
        พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ/ อื่น ๆ –  
คุณสายพิณ 
        ธุรการ- คุณจิระวัฒน, คุณสายพิณ 
2.2.2 สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรขอเงินสนับสนุน
การวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย  
2.2.3 ใหรางวัลผูทําวิจัยเสร็จตามแผน 
 
2.3.1 จัดโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน 
และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมีกิจกรรม/แผนการดําเนินงานหลัก ๆ 
ดังนี้ 
         2.3.1.1 พี่เล้ียงพบพี่เล้ียง 
         2.3.1.2 ผูวิจัยพบพี่เล้ียง 
         2.3.1.3 จัดทีมพัฒนางาน/วิจัย 
         2.3.1.4  ผูวิจัย/พัฒนานําเสนอโครงการใน        
กิจกรรม    T(uesday) Talk    ซึ่งเปนแผนงานการ
จัดการความรู ของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  เพื่อให
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 
 



            แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 
 

          รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550                                                                                                        85 
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
          2.3.1.5 หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ 

ติดตามผลความกาวหนาจากพี่เล้ียง 
         2.3.1.6 ผู/วิจัย/พัฒนานําเสนอผลงานในเวที
คนเกง 
         2.3.1.7 มอบรางวัล 
2.3.2  จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลให ในป 
งบประมาณ 2551 มีโครงการวิจัยสถาบัน จํานวน   
6 เรื่อง และโครงการพัฒนางาน จํานวน  14 เรื่อง   

มาตรฐานขอที ่3 มาตรฐานดานบริการวิชาการ 
  3.1 บูรณาการงานบริการวิชาการในงานวิจัย 
 
  
  3.2 หารูปแบบ/เวลาในการใหบริการวิชาการที่ไม
กระทบผูใชบริการหลัก 
   
     
   

 
3.1.1 ไมสามารถดําเนินการในปงบประมาณ 2551 
เนื่องจากมีภารกิจหลักที่ตองดําเนินการ 
 
3.2.1 ในปการศึกษา 2550 ไดใหบริการทางวิชาการ
ตามแผนงาน จําวน 9 โครงการ คือ  
         3.2.1.1   การเปดบริการหองสมุดใหกับ 
บุคคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน มี
บุคคลภายนอกมาใชบริการ ประมาณ 21,730    คน 
         3.2.1.2 การเปดหองสมุดสูชุมชน ชวง ม.อ. 
วิชาการ  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายคือ การเปด
โอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาใชบริการโดยไมเสีย
คาใชจาย การใหบริการอินเทอรเน็ต การฉาย
ภาพยนตร  การออกรานจําหนายหนังสือและสื่อการ
เรียนรู  
          3.2.1.3 โครงการอบรมการจัดทําเอกสารใน
รูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุดของ
สถาบันการศึกษาระดบัวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 
สตูล ยะลา และปตตานี (เอกสารหมายเลข 2.16-
02) 
          3.2.1.4 โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนองให
โรงเรียนศาสนบํารุง ต. บานนา อ.จะนะ จ. สงขลา 
www.clib.psu.ac.th คลิกที่ ภาพกิจกรรม 
         3.2.1.5 การศึกษาดูงานหองสมุด จํานวน 6 
ครั้ง            
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ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ประเมินความตองการของชุมชนเพื่อกําหนดแผนการ
ใหบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 สรางเครือขายการใหบริการวิชาการรวมกับ
สถาบันการศึกษา/องคกรในชุมชน 
     

           3.2.1.6 การฝกงานนักศึกษาใหกับสถาบัน
ตาง ๆ จํานวน 4 ครั้ง 
           3.2.1.7 กิจกรรมแลหนังแลตน  จํานวน 12 
ครั้ง 
           3.2.1.8 การเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ   จํานวน   6  ครั้ง 
          3.2.1.9  การเปนผูทรงคุณวุฒิใหกับ
หนวยงานตาง ๆ จํานวน 3 ครั้ง 
 
จากการสํารวจความตองการของชุมชน พบวา
กิจกรรมหลักที่ชุมชนตองการคือ 
3.3.1 การจัดบริการหองสมุดเคล่ือนที่ 
      ปญหา- มหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณสนับสนุน 
3.3.2 บริการจัดหองสมุดใหกับโรงเรียน 
      ปญหา-บคุลากรไมมีเวลา/มหาวิทยาลัยไมมี
งบประมาณสนับสนุน 
 3.3.3 การใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดและ
สารสนเทศ  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดจัด
โครงการดังนี้ 
          3.3.3.1 โครงการอบรมการจัดทําเอกสารใน
รูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุดของ
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 
สตูล ยะลา และปตตานี (เอกสารหมายเลข 2.16-
02) 
         3.3.3.2 การสืบคนสารสนเทศจากระบบ 
โอแพคและสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตแก   
บรรณารักษวิทยาลัย/โรงเรียนในภาคใต 
(ปงบประมาณ 2551) 
 
 3.4.1 เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
(PULINET)   
 3.4.2 ชมรมคนรักษหนังสือ จ.สงขลา     
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ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1 สารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ควรเผยแพรใน
เชิงรุกใหมากขึ้นทั้งทางดานประชาสัมพันธ ประสานงาน
กับหองสมุดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมี
ผูใชบริการมากขึ้น รวมทั้งรับรูความเคลื่อนไหวขอ
งานวิจัยทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจขอ 3 
 
4.2 ควรนําขอมูลผลลัพธการใชสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ทองถิ่นภาคใต ทั้งในแงของปริมาณการใช การนําไป 
ตอยอดการเรียนรูของผูใชบริการ เพื่อนํามาปรับปรุง 
ใหเหมาะกับผูใชแตละกลุม  

 
 
4.1.1 การเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับภาคใตในรูป
เอกสารฉบับเต็ม (full text) ผานระบบเครือขาย 
4.1.2 ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา web site 
ขอมูลเกี่ยวกับภาคใต 
 
 
4.2.1 โครงการศึกษาการใชขอมูลทองถิ่นภาคใต
ของอาจารย นักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ 
(แผนงานปงบประมาณ 2551-52) 

มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือระหวางหอสมุด  
เพื่อใหสามารถลดความซ้ําซอนของวารสารหรือ
สารสนเทศและประหยัดงบประมาณการจัดซื้อ     
  
 
 
 
 
 
  
 
 
5.2 เพิ่มความหลากหลายของหนังสือ  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ เปดโอกาสใหผูใชบริการ
ทั่วไปเสนอแนะ      Material Recommend หนาจอ 
PAC  
         
 5.3 ปรับปรุงสถานที่อานหนังสือใหมีมุมที่หลากหลาย     

 
5.1.1 มีการพัฒนาความรวมมือกับเครือขาย
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 
อยางตอเนื่องทั้งในสวนของผูบริหารหองสมุดและ
คณะทํางาน  
         5.1.1.1 คณะกรรมการอํานวยการ/
คณะทํางานมีการหารือและบอกรับวารสาร/
ฐานขอมูล/E-book รวมกันในรูปภาคีหองสมุดและ
ใชทรัพยากรรวมกัน 
5.1.2 มีการพัฒนาความรวมมือกับเครือขาย
หองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ในการบอกรับ
วารสาร/ใชทรัพยากรรวมกัน 
 
5.2.1 เพิ่มชองทางใหผูใชบริการเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศ (Material Recommend) ผานหนาจอ 
OPAC และ web site หอสมุด 
 
 
5.3.1 ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขอจํากัด
ของพื้นที่ รออาคารหอสมุดหลังใหม 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
  6.1 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูระบบสารสนเทศ
ในเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.2 การนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงานและใหบริการ ควรกําหนดเปนแผนกลยุทธ
หลักตอไป เพื่อใหหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เปนศูนยกลาง
การเรียนรูของภาคใต 
 
     
       
 
 

 
 
6.1.1 ในปการศึกษา 2550 มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูในเชิงรุก ซึ่งเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยผูใชบริการไมไดรองขอ/คาดหวัง 
จํานวน 14 บริการ คือ บริการตามตัวเลม บริการ
เพื่อนชวยหาหนังสือกรณีที่ผูใชบริการหาหนังสือใน
หองสมุดไมพบ บริการทานขอมาเราจัดให บริการ
จัดซื้อหนังสือตามคําขอ โครงการหองสมุดพบเพื่อน 
โครงการยอดนักอาน โครงการใหความรูดาน
สารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา 
โครงการตอบคําถามออนไลนกับหองสมุด โครงการ
อบรมการสืบคนขอมูลเพื่อการทําผลงานทาง
วิชาการแกบุคลากรสายสนับสนุน นิทรรศการ
ออนไลน แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form)  ระบบ
เอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E- Reserve)  ระบบ 
E-Alert และ Collection Highlight 
 
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดกรอบ 
แนวคิดดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธ  
ป 2550-2553 เปาประสงคที่ 2.1  วัตถุประสงคที่  
2.1.1 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ 
ใหบริการสารสนเทศ เพื่อใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ในการศึกษา 2550 มีการพัฒนานวัตกรรม/
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและ
ใหบริการดังนี้ 
6.2.1 การดําเนินงาน          
        6.2.1.1 การจัดการวารสาร/ฐานขอมูลการ 
บอกรับ/ตออายุ 
6.2.2 การบริการ          
        6.2.2.2 การเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติ 
แบบหยอดเหรียญ 
        6.2.2.3 Happy Print  การเติมโควตางานพิมพ  
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ดวยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ 
ประวัติการเติมเงินและ ประวัติการพิมพผาน web 
site หองสมุด http://192.168.26.19 
       6.2.2.4 Chat กับบรรณารักษบริการตอบ
คําถาม 
       6.2.2.5 การพัฒนา Online Tutorial : การใช
โปรแกรม Endnote Web 
        6.2.2.6 เสียงสูคุณ 
       6.2.2.7 Online Reference: Ask a Librarian : 
Phase 2 [http://e-office.clib.psu.ac.th 
/onlinereference]      
       6.2.2.8 นิทรรศการ online 
       6.2.2.9 Co-Browse กับบริการตอบคําถาม
ออนไลน แบบมองเห็นหนาจอกันระหวางผูใชบริการ
กับบรรณารักษ  
        6.2.2.10 ระบบไฟลเซอรเวอรกับการสํารอง
ขอมูลอัตโนมัติ 
        6.2.2.11 การวิเคราะหและจัดกลุม E-Journal 
ตามสาขาวิชา                                        

มาตรฐาน 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ 
  7.1 ควรกําหนดมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ที่มีความสอดคลอง
กับการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งกําหนด
เปาหมายสูความเปนเลิศของหอสมุดฯ   เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการและพัฒนางานบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว 
     

 
7.1.1 ไดทบทวนตัวบงชี้/เกณฑมาตรฐานที่ใชในป
การศึกษา 2549 โดยนําผลการประเมิน/
ขอเสนอแนะ/รวมทั้งภารกิจหลักมาวิเคราะห 
กําหนดเปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานและเปาหมาย
ป 2550-2554 จํานวน 32 ตัว ประกอบดวยตัวบงชี้
ภารกิจรวมที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 15 ตัว
บงชี้  ตัวบงชี้ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 
17 ตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข สค. 1.1-03  ) 

มาตรฐานขอที ่8 มาตรฐานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
  8.1 ตามพันธกิจ ที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปน
ศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ควรมีการ
ดําเนินการในดานนี้อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนการ        
ตอยอดจากกิจกรรมที่ดําเนินการไวดีแลว รวมทั้งการ
กําหนดชุมชนสําคัญของฝายหอสมุด เพื่อฝายหอสมุดจะ  

 
 
8.1.1 ดวยขอจํากัดของงบประมาณที่ตองใชเพื่อ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยดานการ
เรียน การสอน การวิจัย เปนลําดับแรก 
ในสวนของชุมชนภาคใตจะมีกิจกรรมใน 2 ลักษณะ 
คือ 
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ไดคนหาความตองการและดําเนินการ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากร     

8.1.1.1 การใหบริการกับชุมชนทั่วไปในภาคใตโดย
ใชศักยภาพเทาที่ มีอยู  ในลักษณะของการเปด
บริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอกเฉลี่ย  13 
ชั่วโมง/วัน มีบุคคลภายนอกมาใชบริการ ประมาณ    
21,730  คน และการเปดหองสมุดสูชุมชน ชวง ม.อ. 
วิชาการ   
 8.1.1.2 การใหบริการกับชุมชนกลุมเปาหมาย 
ซึ่งไดกําหนดไวในแผนงาน เชน โครงการอบรมการ
จัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงาน
หองสมุดของสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และปตตานี  โครงการ
บริจาคหนังสือเพื่อนองใหโรงเรียนศาสนบํารุง ต. 
บานนา อ.จะนะ จ. สงขลา  เปนตน 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
9.1 จัดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มแกบุคลากร         
 
 
 
 
 
9.2 ของบประมาณจัดทําแผนความรวมมือกับ
ตางประเทศ รวมทั้งจัดใหมีงานดานวิเทศสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

 
9.1.1 ไดศึกษากรณีศึกษาจาก โครงการสอน
ภาษาอังกฤษแกบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร    
9.1.2 จัดกิจกรรมฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ใหกับบุคลากร KM-Are you Ready? (แผนงานการ
จัดการความรูปงบประมาณ 2550-51) (เอกสาร
หมายเลข สค.1.6-01) 
9.2.1 ไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง การจัดทําความ
รวมมือดานหองสมุด/สารสนเทศกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ ที่ ม.อ. ทํา MOU  โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาบุคลากร ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณา ซึ่งทานรองไดมอบภารกิจนี้ให
ผูอํานวยการสํานักพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในภาพรวม 
  1. ควรรวมกันนําวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว  สูการ
วางกลยุทธ  จัดทําแผนปฏิบัติที่ตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  สรางสรรค
นวัตกรรมและพัฒนางานจนเปนศูนยกลางการเรียนรู
ดวยบริการที่เปนเลิศ   
       

 
1.1 บุคลากรรวมกันวิเคราะหความเส่ียง/ 
อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย/วิสัยทัศน กําหนด
แผน/แนวทางการพัฒนา/ผูรับผิดชอบ 
      1.1.1 แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2551 
(เอกสารหมายเลข สค.1.1-02) 
      1.1.2 KPIs ปการศึกษา 50 (เอกสารหมายเลข 
สค.1.1-03)   
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  2. ควรนําขอมูลที่มีอยูแลว มาดําเนินการโดยใช 
เครื่องมือ PDCA-Par  เพื่อใหสามารถประเมิน วิเคราะห
และพัฒนางานไดตามเปาประสงค  รวมทั้งการคนหา
โอกาสพัฒนาและบูรณาการระหวางงานวิจัยและงาน
ประจํา อาทิ เชน ขอมูลการรับฟงจากผูใชบริการ 7 
ชองทาง ขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.ควรปฏิบัติการในเชิงรุกใหมากขึ้นเพื่อใหสามารถรับรู
การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอภารกิจของหอสมุด อาทิ
เชน การประสานงานกับคณะภาควิชา อาจารยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อรับรูการเปลี่ยนแปลงของ  
หลักสูตร  รายวิชา และขอมูลสารสนเทศที่ตองการ การ
ประชาสัมพันธและประสานงานกับโรงเรียนในชุมชนที่
กําหนด      
 
 
 
 
ส่ิงที่ตองพัฒนาเรงดวน 3 – 5 อันดับ 
  1.จากพันธกิจที่จะเปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต สมควรที่ฝายหอสมุดฯ          จะไดนํา
ขอมูลที่มีอยูแลวมาวิเคราะหและพัฒนาตามแนวทาง 
PDCA-Par 
  2. จากพันธกิจที่จะแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพร
ทรัพยากรดานสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตร ควร
มีการปฏิบัติเชิงรุก เชน การคนหารายวิชาใหม ๆ จาก
หนวยทะเบียน             การสรางเครือขายความสัมพันธ
กับภาควิชาตางๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพันธกิจ  

2.1 ทุกกลุมงาน/กิจกรรม ศึกษาขอมูลเบื้องตนของ
ตนเอง เพื่อใชประกอบการวิจัยสถาบัน/โครงการ 
พัฒนางาน ปงบประมาณ  2551มีโครงการวิจัย
สถาบัน  6 เรื่อง และโครงการพัฒนางาน  14 เรื่อง
(เอกสารหมายเลข  สค.1.6-05) 
2.2 วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายตอการดําเนินงานหรือการ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน จัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่นํามา
จัดทําแผนการควบคุม มี 3 เรื่อง คือระบบสํารอง
ขอมูลอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย การวิจัยสถาบัน
และผูใชบริการหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบ 
 
3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูระบบสารสนเทศ
ในเชิงรุกรายละเอียดในแนวทางการพัฒนาและ
ผลการพัฒนาขอ 6.1.1 
3.2 สํารวจหลักสูตร/รายวิชาที่เปดใหมในป
การศึกษา 2551 พรอมทั้งทําหนังสือถึงคณะใหเสนอ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอน 
3.3 การอบรมการจัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส
ใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุดของสถาบันการศึกษา
ระดับวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และ
ปตตานี 
3.4 การบริจาคหนังสือใหโรงเรียนศาสนบํารุง ต. 
บานนา อ. จะนะ จ. สงขลา 
 
รายละเอียดการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและ
ทิศทางการพฒันาในภาพรวม ขอ 2 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและ
ทิศทางการพฒันาในภาพรวม ขอ 3 
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3.จากเปาประสงคที่จะพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
วิชาชีพ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ควรกําหนด
สมรรถนะที่ตองการในแตละกลุมงาน เพื่อใหสามารถ
พัฒนาไดอยางถูกตอง     
 
 
 
 
 
4. ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ควรจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง โดยการจัดทําขอมูลความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
วิเคราะหและหาทางปองกันอยางเปนระบบ เชน การ
คนหาหนังสือไมพบ, ความเสี่ยงของทรัพยสิน, อัคคีภัย, 
โรคติดตอ ฯลฯ   
   
5.ควรมีการคนหาขอมูลความตองการผูใชบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งนํา
ประเด็นการไมใชบริการและเลิกใชบริการของกลุม
ผูใชบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ ทั้ง
ดานการประชาสัมพันธ การจัดหาจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ และบรรลุพันธกิจของการปรับแตง
สารสนเทศ ใหกับผูใชแตละกลุม หรือการไดมาของ
ผูใชบริการในอนาคต เชน ผูใชบริการที่เปนเยาวชน   

3.1 ติดตอรอง ผอ.ฝายบริหาร สํานักหอสมุด มช. 
เพื่อศึกษากรณีตัวอยางจากสํานักหอสมุด มช. แต 
มช. ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
3.2 ศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพ
จากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพใน
ปงบประมาณ 2552 
 
 
รายละเอียดการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและ
แนวทางการพฒันาในภาพรวม ขอ 2.2 
 
 
 
 
5.1 ศึกษาปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ม.สงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ  
5.2 ศึกษาการศึกษาการรับรูและความตองการ
ขาวสารประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาและ
อาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ   

  ส่ิงที่ควรพัฒนา    
  1.ควรวิเคราะหและติดตามผลการเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใตถึงความ
ครบถวน สะดวก สมบูรณ เพื่อใหสามารถจัดทํา
เปาประสงคของการพิจารณาไดอยางเหมาะสม     
   
 
2. ควรวิเคราะหผลการดําเนินการดาน KM ที่ดําเนินการ
ไปแลว เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในกลุมบุคลากร 
 
 
 

 
1.1 โครงการ Link URL หนวยงานราชการที่จัดทํา
สถิติรายปขอมูลเกี่ยวกับภาคใต  
1.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลทองถิ่นภาคใต:
สํารวจ/จัดหาขอมูลทองถิ่นจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
 
2.1 กรณีศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
  3. ธํารงเครือขายที่มีอยูแลว (Pulinet) ใหมีความยั่งยืน
และเกิดประโยชนรวมกับผูสวนเกี่ยวของ  
 
 
4. ดําเนินการ 5ส. ใหมีความเขมแข็งและ 

 
5. ควรมีการดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนของการบริการ
ที่เปนเลิศ โดยการรวมกันคนหาความเปนเลิศที่พึง
ประสงค แนวปฏิบัติ ระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอภารกิจ 
และใชเครื่องมือ PDCA ใหเปนประโยชน 
   
           
         
     
     

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามภารกิจที ่2 
ตัวบงช้ีที่ 2.13 
 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามภารกิจที ่1 
ตัวบงช้ีที่ 1.10 
 
5.1 ไดรวมกันกําหนด/คนหาความเปนเลิศที่พึง
ประสงคจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากร 
5.2 การประกวดคําขวัญ ส่ือถึงปณิธานการ
ใหบริการที่เปนเลิศทั้งจากผูใชบริการและบุคลากร 
(แผนงานปงบประมาณ 2551)  
5.3 ตั้งกระทูผาน share.psu.ac.th "หองสมุดที่ทาน
พึงประสงค 
5.4 มีระบบการประเมินความพึงพอใจจากผูใช 
บริการ/ระบบรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใช 
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                                                                                    ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550                                  24

ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี  1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 5-6 ขอแรก - - ครบ 
ทุกขอ  

มีการ
ดําเนินงาน
ไมครบ 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
       1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
       2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลัก 
           ของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
       3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
       4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
       5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
       6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
           ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
       7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนในการดําเนินงานระหวางป 2550-2553 ไวอยางชัดเจนในการที่
จะเปนแหลงสารสนเทศชั้นนําของประเทศและเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการที่เปนเลิศ โดยมีปณิธานในการ
ดําเนินงานคือ มุงมั่นสูความเปนเลิศดานการบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
     ในการดําเนินการดังกลาวฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธป 2546-2549 การ
ทบทวนวิสัยทัศน ป 2545-2549 และการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อกําหนดเปาหมาย/
วิสัยทัศนและกําหนดกลยุทธในการพัฒนารวมกัน (เอกสารหมายเลข สค .1.1 - 01) 
      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข สค. 1.1 - 02) มีการกําหนดตัวบงชี้ 
(KPIs) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน จํานวน 32 ตัวบงชี้ ในจํานวนดังกลาวเปนตัวบงชี้ภารกิจรวม จํานวน 15 ตัวบงชี้
และภารกิจเฉพาะของหนวยงานจํานวน 17 ตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข สค. 1.1 - 03) ซึ่งไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่ประชุมบรรณารักษ (เอกสารหมายเลข สค. 1.1-04,05) มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตามตัวบงชี้ ปละ 2 ครั้ง ไดแจงผลใหบุคลากรทราบในระบบ Intranet และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข สค.1.1 - 06)   
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ภารกิจที่ 1     ภารกิจรวมของหนวยงาน 
เอกสารอางอิง :   
สค.1.1 – 01     แผนกลยุทธป 2550-2553 
สค.1.1 – 02    โครงการจัดทําแผนปฏิบติการปงบประมาณ 2551 และแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2551 
สค.1.1 – 03   ตัวบงชี้ (KPIs) ปการศึกษา 2550 และเปาหมายความสําเร็จ 2551- 2554  
สค.1.1 – 04    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
สค.1.1 - 05     รายงานการประชุมบรรณารักษ  
สค.1.1 - 06    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2   รายงานผลตามตัวบงชี้ปการศึกษา 2550 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน  
     - 
2.  จุดแข็ง  
      มีการพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐานในการประเมินใหเหมาะกับภารกิจของหนวยงานและสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง  
3.  โอกาส   
     มีตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑมาตรฐานกลางซึ่งพัฒนาโดยขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (PULINET) ที่สามารถใชเปนตัวบงชี้/เปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียงคุณภาพ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน การบริหารและการจัดการ และการสรางความรวมมือ 
4.  อุปสรรค 
     ความเปนเลิศในการใหบริการ เกี่ยวของกับหลายปจจัย เชน คน/ผูใหบริการ กระบวนการ เครื่องมืออํานวยความสะดวก 
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ งบประมาณสนับสนุน ปจจัยบางอยางฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไมสามารถ
ควบคุมได  
       เกณฑมาตรฐานสําหรับตัวบงชี้ภารกิจรวมบางตัว ไมเหมาะสมกับหนวยงานสนับสนุนและไมสามารถสะทอนผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ที่สําคัญคือตัวบงชี้รวมบางตัว เชน 1.1 และ 1.3 มีความคลายคลึงกันมาก ทําใหการประเมินและการ
รายงานซ้ําซอน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
        เทียบเคียงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑมาตรฐานกลางกับหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค        
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 80 - - รอยละ 
96.77 

บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ   
60-74 

บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ    
75-89 

บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ  
90-100 

3 1 - 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

    การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานถือเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญยิ่งในการบริหารจัดการของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลง ฯ   
    ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดกําหนดตัวบงชี้ (KPIs) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน จํานวน 
32 ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ภารกิจรวม จํานวน 15 ตัวบงชี้  ตัวบงชี้ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 17 ตัวบงชี้ (เอกสาร
หมายเลข สค. 1.1-03  ) และกําหนดแผนการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานไวที่รอยละ 80.00 
     ในการดําเนินงานบุคลากรทุกคนมีสวนในการขับเคลื่อนความสําเร็จตามตัวบงชี้ โดยมีหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
หัวหนากลุมงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพเปนผูกํากับ ติดตาม  (เอกสารหมายเลข สค.1.2-01) มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้  โดยมอบหมายใหบุคลากรที่เกี่ยวของรวบรวมและเพิ่มเติมขอมูลในเครื่องแมขาย 
บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเขาใชผานเสนทางลัดที่กําหนด  ปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  มีผลการ
ดําเนินงานของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูที่รอยละ 96.77 บรรลุเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข สค. 
1.2-02)  
เอกสารอางอิง :   
สค.1.2-01     ตัวบงชี้ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปการศึกษา 2550 และผูรับผิดชอบ 
สค.1.2-02     สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2550 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
      - 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
2. จุดแข็ง 
    มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในเครื่องแมขาย พรอมทั้งกําหนดให  
ผูที่รับผิดชอบเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกเดือน ทําใหผูบริหารหรือผูกํากับตัวบงชี้สามารถนําขอมูลมาใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
     การกําหนดแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไวชัดเจนและมีการดําเนินตามแผน ชวยใหการแกปญหาหรอื
พัฒนาตัวบงชี้ที่ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย สามารถทําไดทันเวลา 
3. โอกาส 
    ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลทําไดสะดวก 
4. อุปสรรค 
    - 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     การพัฒนาและทบทวนตัวบงชี้ตามภารกิจของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ใหเหมาะสมกับภารกิจของสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิงหลง ฯ ในปการศึกษา 2551      
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ภารกิจที่ 1     ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี  1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตร  
อุดมศึกษา (ระดับ)****  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 มีการ
ดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

 

- - มีการ
ดําเนิน การ 

4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

1-2  
ขอแรก 

 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ 
 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย  
4 ขอแรก 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
2. มีแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา  
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษานอยกวารอยละ  80 ของแผน 
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาตั้งแตรอยละ  80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

      ในการจัดทําแผนกลยุทธ  ป 2550-2553    ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ      ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ป 2546-2549 การทบทวนวิสัยทัศน ป 2545-2549 และการกําหนดวิสัยทัศนป 2550-2553 หลังจากนั้นจึงมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมโดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม (เอกสารหมายเลข สค.1.3-01)  มีการกําหนดแผนกลยุทธป 2550-2553 
(เอกสารหมายเลข สค.1.1-01) โดยผานการเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหนากลุมงานและที่ประชุมบรรณารกษ (เอกสาร
หมายเลข สค.1.3-02)  หลังจากนั้นไดแจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบผานที่ประชุมและผานระบบ Intranet เพื่อใหทุกภารกิจได
แปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ ประจําป 
     ภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดกําหนด
เปาประสงคในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย มีความเปน
เลิศบางสาขาและบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและเปนคนดีของชาติ  4 เปาประสงค คือ 
    1. ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีศักยภาพในการใหบริการที่มีคุณภาพ สามารถสนองตอบความตองการของ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
     2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  มีทักษะดานสารสนเทศ  และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อันจะสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ภารกิจที่ 1     ภารกิจรวมของหนวยงาน 
     3. ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคลองกับ
หลักสูตร การเรียน การสอน และการวิจัย ของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยไม 
มีขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ 
     4. ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีส่ิงอํานวยความสะดวก มีบรรยากาศของการเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษา
คนควา  
เอกสารอางอิง :   
สค.1.3 - 01    การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
สค.1.3 - 02    รายงานการประชุมหัวหนากลุมงาน/บรรณารักษ  
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
     มีแผนกลยุทธชวยกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจไปสูเปาหมายที่กําหนด 
3.  โอกาส 
      ภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย มีความเปนเลิศบางสาขาและบัณฑิตเปนผูมีความรู
ความสามารถทางวิชาการ  สงผลใหการกําหนดกลยุทธและเปาประสงคในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองภารกิจและนโยบาย
ดังกลาวชัดเจนยิ่งขึ้น 
4.  อุปสรรค 
      แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนกลยทุธมหาวิทยาลัย ป 2550-2554 จัดทําและแขวนที่ web site ของกองแผนงาน หลังจาก
ที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ จัดทําแผนกลยุทธป 2550-2553 ทําใหไมสามารถวิเคราะหความสอดคลองของแผนอยาง
ครบถวน เพียงแตวิเคราะหการตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทานั้น 
     การสื่อสารเรื่อง แผนพัฒนา/แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ไปยังหนวยงานตาง ๆ ยังไมเปนระบบและไมทั่วถึง โดยเฉพาะ
หนวยงานสนับสนุน บุคลากรสวนใหญทราบแตเพียงวามหาวิทยาลัยมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยวิจัย แตไมทราบวามีกลยุทธ
อยางไรบาง 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      ทบทวนและปรับแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานซึ่งไดปรับฐานะจากฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปน
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนกลยุทธชวงป  2550-2554 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 >4 4.48 
(89.60) 

4.40 
(88.00) 

4.23 
(84.60) 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

> 3.51 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         ในสวนของความพึงใจของผูรับบริการ ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดประเมินเฉพาะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส โดยมีกลุมเปาหมายคือสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยในภาคใตของจังหวัดสงขลา 
สตูล ยะลา และปตตานี มีผูเขารวมโครงการ 12 สถาบัน จํานวน 13 คน ซึ่งใกลเคียงกับเปาหมายของโครงการที่ตั้งไว 15 
สถาบัน ๆ ละ 1  คน ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม เฉล่ีย 4.23  [เอกสาร
หมายเลข สค.1.4-01] สูงกวาเปาหมายที่กําหนด แตต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมาซึ่งมีคาเฉล่ีย 4.40          

เอกสารอางอิง :   
สค.1.4 – 01    สรุปผลการประเมิน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      สถานที่/หองอบรมคอนขางคับแคบ 
2.  จุดแข็ง 
      หองสมุดมีความพรอมดานวิทยากร 
3.  โอกาส 
      ผูเขารับการอบรมมีความกระตือรือรนและสนใจในการเขาอบรม 
4.  อุปสรรค 
    ผูรับบริการมีความหลากหลายและมีพื้นฐานตางกัน  การกําหนดระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมทําไดคอนขางยาก 
ประกอบกับเครื่องสแกนในการอบรมมีไมเพียงพอ สงผลตอความพึงพอใจชองผูเขารับการอบรม 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     นําผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  1.4 มาวิเคราะหและปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเขาอบรม ในปการศึกษา 2551  
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 3 - - ครบทุกขอ 
(4) 

 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ    

3 ขอแรก 
 
 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 1. มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีกระบวนการสรรหาผูบริหารหองสมุดที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยกําหนด
หลักเกณฑ ระเบียบไวชัดเจนและไดจัดทําเปนประกาศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ (เอกสารหมายเลข สค.1.5-01) มี
คณะกรรมการสรรหาผูบริหารทั้งระดับหัวหนาฝายหอสมุดและหัวหนากลุมงาน โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน 
(เอกสารหมายเลข สค.1.5-02)  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสรรหา  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ  
   สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
         ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการสื่อสารและการทําความ
เขาใจกับบุคลากรทุกคนใหเขาใจถึงเปาหมายขององคกร บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ กําหนดแผนงาน
ในการขับเคลื่อน การแกปญหาและการพัฒนางานที่เกี่ยวของ มีการทํางานเปนทีม มีการประชุมบุคลากรทั้งที่เปนทางการ 
และไมเปนทางการทุกระดับ ทั้งหัวหนากลุมงาน บรรณารักษและบุคลากร (เอกสารหมายเลข สค.1.5-03) 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย 
        หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ รับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยทุกปงบประมาณจะตองจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ทบวง 
มหาวิทยาลัยกําหนดวาดวย     “การใชระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”          ตามบันทึกที่   ทม  0202.6(9)/ ว 6 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2543  ซึ่งในรอบปการศึกษา 2550 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ในรอบเดือนกันยายน 2550 
และเดือนมีนาคม 2551   สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
ตัวแทนบุคลากร สวนหัวหนากลุมงานก็รับการประเมินในลักษณะเดียวกัน (เอกสารหมายเลข สค.1.5-04) 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผน  
อยางครบถวน 
           ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรวมจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารรวมกับคณะกรรมการ
อํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)  (เอกสารหมายเลข สค.1.5-05) รวมทั้งการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ (เอกสารหมายเลข สค.1.5-06) ทั้งนี้เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารเขา
รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในรอบปการศึกษา 2550 หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญงิหลงฯ ไดเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจ จํานวน 19 ครั้ง  
           ในสวนของหัวหนากลุมงาน ไดเขารับการพัฒนาในโครงการดังนี้   หัวหนากลุมงานเทคนิค จํานวน 15 ครั้ง    หัวหนา
กลุมงานบริการ จํานวน 6 ครั้ง  หัวหนากลุมงานธุรการ จํานวน 13 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค.1.5-07)     

เอกสารอางอิง :   
สค.1.5-01    ประกาศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เรื่องการสรรหา/คัดเลือกหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
สค.1.5-02    คณะกรรมการสรรหาหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ /หัวหนากลุมงาน 
สค.1.5-03    รายงานการประชุมหัวหนากลุมงาน บรรณารักษและบุคลากร 
สค.1.5-04    องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
สค.1.5-05    รางแผนกลยุทธขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค พ.ศ.2551-2553 
สค.1.5-06     แผนพัฒนาบุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปงบประมาณ 2550 – 2551 
สค.1.5-07    รายงานการพัฒนาผูบริหาร ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปการศึกษา 2550 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน      - 
2.  จุดแข็ง 
    การกําหนดวาระสําหรับผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ทั้งหัวหนาฝาย ฯ และหัวหนากลุมงาน  เปนการเปดโอกาส
ใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความเหมาะสมหมุนเวียนมาชวยงาน 
   บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการสรรหาผูบริหาร 
   ผูบริหารมีการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ (TOR) ที่ชัดเจน และมีระบบการประเมินผูบริหารโดยใหบุคลากรจากทุกกลุม
งานมีสวนรวม 
3.  โอกาส 
     คณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) มีแผนในการการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารขายงานรวมกัน สงผลใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ สามารถพัฒนาผูบริหารไดมากขึ้น 
4.  อุปสรรค    - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      จัดระบบการใหคาตอบแทนแกหัวหนาฝายทั้ง 3 ฝาย ในปงบประมาณ 2552 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 3 ขอแรก - 2 2 ขอแรก มีการ
ดําเนินงาน
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย  
4 ขอแรก 

1 - 1 2 

เกณฑมาตรฐาน:ระดับ 
       1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
       2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
       3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
       4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 
       5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
         ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู โดยไดนําขอเสนอแนะที่เกี่ยวของจากการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 มาพิจารณาประกอบ ไดกําหนดแผนการ
จัดการความรู ประจําป 2550 – 2551 (เอกสารหมายเลข สค.1.6-01)  และประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบทั่วทั้งองคกร  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
         มีการจัดกิจกรรมตามแผนไดครบทุกกิจกรรม แตประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดรอยละ 85  ซึ่งตามแผนการจัดการ
ความรู กิจกรรม T(uesday) Talk ตั้งเปาไวที่ 12 ครั้งตอป แตสามารถดําเนินการไดเพียง 3 ครั้ง  สําหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้  
กิจกรรมเรียนลัดจากผูบุกเบิก 2 ครั้ง คือ ประสบการณการทําผลงานวิชาการ และ เทคนิคการทําผลงาน กิจกรรม T(uesday) 
Talk ทุกวันอังคารสุดทายของเดือน 3 ครั้ง คือ เมื่อไหรจะหากันเจอซะทีนะ (ภาคแรก) เมื่อไหรจะหากันเจอซะทีนะ (ภาคสอง) 
จัดชั้นอยางเซียน และสนทนาประสาคนทําผลงานตามโครงการพัฒนางานพัฒนาคน (เอกสารหมายเลข สค.1.6-02)  มีการ
บันทึกและเผยแพรความรูจากการจัดกิจกรรมบนเว็บไซต Gotoknow.org และ share.psu.ac.th  มีการกระตุนใหบุคลากร
ตื่นตัวในการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดระบบแรงจูงใจโดยจัดรางวัลดาวเดน KM ป 2550 จํานวน 9 รางวัล 
(เอกสารหมายเลข สค.1.6-03)    
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
    มีการจัดกิจกรรมตามแผนไดครบทุกกิจกรรม แตประสบความสําเร็จตามเปาหมายเพียง รอยละ 85  ไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวที่ รอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
    เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการไดมีการประชุม ติดตามความสําเร็จของการจัดการความรู และ
ปรับแผนการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.6-04) 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
     มีการนําผลการประเมินบางสวนไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู  เชน การใชกิจกรรม T(uesday) Talk  เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการพัฒนา/
ปรับปรุงงานตามโครงการ พัฒนางาน/พัฒนาคน (เอกสารหมายเลข 1.6-05) การทําผลงานทางวิชาการ การฝกภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งนําแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการบริการตอบคําถาม (เอกสารหมายเลข  1.6-06) 
เอกสารอางอิง :   
สค.1.6-01    แผนงานการจัดการความรู ประจําป 2550-2551 
สคสค..11..66--02 02       การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามแผน   
สคสค..11..66--03 03       บุคลากรที่ไดรับรางวัลจาการจัดการความรูบุคลากรที่ไดรับรางวัลจาการจัดการความรู    
สค.1.6-04    รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู ครั้งที่ 1/2551 
สค.1.6-05    โครงการพัฒนางานพัฒนาคน 
สค.1.6-06    บริการตอบคําถามออนไลน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน  
     บุคลากรไมกระตือรือรน ในการเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
      บุคลากรบางสวนไมไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับงานของตน 
2.  จุดแข็ง  
      บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมใหความสนใจและรวมมือในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมาก   
3.  โอกาส   
      ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  
      หนวยงานมีความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณ สามารถชวยสนับสนุนการจดัการความรูไดเปนอยางดี 
4.  อุปสรรค 
     ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เปนหนวยงานบริการ ทําใหบุคลากรบางสวนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
      เกณฑการประเมินตัวบงชี้ 1.6 ไมเหมาะสม ควรปรับเปล่ียนจากระดับเปนจํานวนขอ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      เรียนรูและเทียบเคียงผลการดําเนินงานกับหนวยงานอื่นที่ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู และนําผลมาพัฒนา 
การจัดการความรูของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 1.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 ครบทุกขอ 
(5) 

- - ครบทุกขอ 
(5) 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน 
    คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  
    และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร 
    ทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
    โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโดยมีผูบริหารของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และตัวแทน
บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหอสมุดรวมเปนคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข สค.1.7-01) 
       ในปการศึกษา 2550  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดนําจุดออนจากการประเมินตนเองในรายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายตอการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง   (เอกสาร
หมายเลข สค.1.7-02)  ปจจัยเสี่ยงที่นํามาจัดทําแผนการควบคุม มี 3 เรื่อง คือระบบสํารองความปลอดภัยของขอมูลแบบ
อัตโนมัติ การวิจัยสถาบันและผูใชบริการหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบ (เอกสารหมายเลข สค.1.7-03)  
        คณะกรรมการควบคุมภายใน  ไดพิจารณาและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของฝายหอสมุด และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ ฯ 
ขอ 6)  เพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2551 (เอกสารหมายเลข สค.1.7-04) 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 

เอกสารอางอิง :   
สค.1.7-01     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  
สค.1.7-02      แบบ ปย. 2-1 รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
สค.1.7-03      แบบ ปย.3  
สค.1.7-04      แบบ ปม. 
1.  จุดออน 
      บุคลากรสวนใหญยังเห็นวาระบบบริหารความเสี่ยง ซ้ําซอนกับระบบประกันคุณภาพ จึงไมใหความสําคัญเทาที่ควร 
2.  จุดแข็ง 
     บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับระบบบริหารความเสี่ยงโดยนําผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 มาจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
3.  โอกาส 
     ปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานสวนหนึ่งไดมาจากระบบการประเมินคุณภาพ สามารถนํามาใชในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงโดยไมตองเสียเวลาในการวิเคราะห 
4.  อุปสรรค 
     มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดนโยบาย แผนงานดานการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน  และไมไดบูรณาการระบบประกัน
คุณภาพกับระบบบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง รวมทั้งยังไมไดนําผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงไปใชประโยชน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     นําจุดออนจากการประเมินตนเองและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ไปจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง ในปการศึกษา 2551 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 5  - - ครบทุก
ขอ 
(8) 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5  
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 

5-7  
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติและแผนงานในการประเมินผลการดําเนินงานในระดับองคกร 
ประกอบดวยการประเมินผลตามตัวบงชี้และตามแผนการดําเนินงาน และระดับบุคคลตามขอตกลงภาระงาน ปละ 2 ครั้ง     
        ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 17 
ตัวบงชี้    ตัวบงชี้และเปาหมายตามภารกิจรวม จํานวน 15 ตัว (เอกสารหมายเลข สค.1.2-01) โดยผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการคุณภาพและที่ประชุมบรรณารักษ จัดทําแผนการดําเนินงานโดยบุคลากรทุกกิจกรรมมีสวนรวม ไดถาย
ทอดตัวบงชี้ แผนการดําเนินงานไปสูบุคลากรทุกระดับผานที่ประชุมและผานระบบเครือขายในระบบ intranet  มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 2 ครั้ง ตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค.1.1-06)  และ
ประเมินบุคลากรตามขอตกลงภาระงาน จํานวน 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค.1.8-01) มีการนําผลการประเมินมากําหนด
แนวทางในการปรับปรุง แกไข และการจัดสรรแรงจูงใจ (เอกสารหมายเลข  สค.1.8-02)   

เอกสารอางอิง :   
สค.1.8-01     รายงานผลการประเมินตามขอตกลงภาระงาน ครั้งที่ 1  และ ครั้งที่ 2 
สค.1.8-02     หลักเกณฑการใหรางวัล/จัดสรรส่ิงจูงใจ 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
      มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
      มีระบบภาระงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล 
      ระบบการประเมินผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เปนการประเมินแบบ 360 องศา เปดโอกาสใหบุคลากรมี 
สวนรวมในการประเมิน  
3.  โอกาส 
       - 
4.  อุปสรรค 
       มหาวิทยาลัยยังไมไดพัฒนาระบบภาระงานและตัวชี้วัดระดับบุคคลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       ศกึษา/พัฒนาระบบภาระงานและตัวชี้วัดระดับบุคคลจากระบบที่ใชงานในปจจุบันใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน  
ช่ือตัวบงช้ี 1.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
                      ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

 หนัก 

 
แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 85 100 98.28 98.11 1-54 55-79 > 80 3 1 1 5 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

               ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจ ครอบคลุมการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ [เอกสารหมายเลข สค.1.9-01 ]     โดยกําหนดดัชนี้วัดใหบุคลากรอยางนอยรอยละ 85 ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ และตางประเทศ      
             ในการจัดทําแผนแผนพัฒนาบุคลากร  ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม โดยการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาจากบุคลากรทุก 2 ป และนําผลการสํารวจมาพิจารณาผนวกกับความตองการของหนวยงานเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากร 
             ปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  จํานวน 9 
โครงการ นอกจากนี้ยังสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 33 
ครั้ง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 23 ครั้ง [เอกสารหมายเลข สค.1.9-02 ]  บุคลากรรอยละ 98.11 ไดรับการ
พัฒนาความรูทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศอยางนอย 1 ครั้ง/ป ในจํานวนนี้เปนการสงบุคลากรเขารวมโครงการ
พัฒนาโดยการศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 5 คน   
            มีการประเมินและสรุปผลการอบรม [เอกสารหมายเลข สค.1.9-03] เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานและ
พัฒนาบุคลากร  มีการจัดเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรทุกคน เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเปนขอมูลในการ
พัฒนาบุคลากรของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
             ผลการประเมินคะแนนเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ    1 คะแนน 
            รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.9 เทากับ 5 คะแนน  

เอกสารอางอิง :   
สค.1.9-01     แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2550-2551 
สค.1.9-02     สรุปสถิติการพัฒนาบุคลากรฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ปงบประมาณ 2550 - 2551 
สค.1.9-03     สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
       - 
2.  จุดแข็ง  
    1.  ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
      2. บุคลากรมีความกระตือรือรน และพรอมที่จะพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 
      3. ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพโดยการจัดทําผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
      4. มีการขยายผลจากการที่บุคลากรไปอบรม/สัมมนาใหบุคลากรทราบผานระบบเครือขาย      
3.  โอกาส 
     การขับเคล่ือนระบบการจัดการความรูของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีสวนชวยพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา  
     1.  แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2550-2551 
     2.  โครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน ปงบประมาณ 2551 
     3.  ศึกษาแนวทางการกําหนดสมรรถนะบุคลากรที่ตองการในแตละฝาย เพื่อใหสามารถพัฒนาบุคลากรไดอยางถูกตอง/
เหมาะสม     
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  1.10 กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ  
2. มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 
3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

          ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีคณะกรรมการ 5ส  [เอกสารหมายเลข สค.1.10-01] มีแผนการจัดกิจกรรม 5 ส [เอกสาร
หมายเลข สค.1.10-02] และขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส ใหเปนไปตามแผน  โดยยึดตามมาตรฐาน 5ส สํานักงานอธิการบดี 
[เอกสารหมายเลข สค.1.10-03]  
          ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดดําเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนงานดังนี้ 
          การทํา Big cleaning พี้นที่สํานักงาน 
          ดาวเดน 5ส ฉลาดคิด 
          บอรดใหความรูกิจกรรม 5ส แกบุคลากร 
          เพื่อนเตือนเพื่อนถึงเวลาทํา 5ส  เปนกิจกรรมกระตุนเตือนบุคลากรใหรวมทํากิจกรรม 5 ส ประมาณ 30 นาที ทุกวันศุกร 
เวลา 16.00-16.30 น. 
          คณะกรรมการ 5ส ไดมีการประเมินผลกิจกรรมเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรม 5 ส ในปตอไป [เอกสาร
หมายเลข สค.1.10-04] นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนแลว เพื่อใหการดําเนินการ 5ส มีความเขมแข็งขึ้น ฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีการปรับปรุงเรื่องการทําความสะอาดอาคาร โดยการเพิ่มจํานวนรอบในการทําความสะอาดหองน้ํา 
การกําชับแมบานเรื่องการทําความสะอาด และการใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประเมินแมบาน 
          นอกจากนี้ไดมีการดําเนินกิจกรรม 5ส รวมกับสํานักงานอธิการบดี ซึ่งสงผลใหการดําเนินกิจกรรม 5ส ของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คะแนนผลการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5 ส  สํานักงานอธิการบดี 
อยูที่ 96.25  [เอกสารหมายเลข สค. 1.10-05] 

เอกสารอางอิง :   
สค.1.10-01    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส 
สค.1.10-02    แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
สค.1.10-03    มาตรฐาน 5ส 
สค.1.10-04    ผลการประเมินการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
สค.1.10-05    สรุปจํานวนคะแนนที่ตรวจเยี่ยมในภาพรวมของกอง/หนวยงาน ในสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ 
                      ประจําป 2550 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      บุคลากรบางสวนไมเห็นความสําคัญของการทํา 5ส  
2.  จุดแข็ง 
     ผูบริหารหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนการทํากิจกรรม 5ส 
3.  โอกาส 
     การทํากิจกรรม 5ส รวมกับสํานักงานอธิการบดี ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5ส รวมทั้งสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
4.  อุปสรรค 
      - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      แผนงานกิจกรรม 5 ส ปการศึกษา 2551 
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ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี : 1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

  15 14 4        
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

             ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ตลอดจนสุขอนามัย
ในการทํางาน ทั้งในสวนของผูปฏิบัติงานและผูใหบริการ โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทํางาน [เอกสารหมายเลข  สค.1.11-01]  มีกิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม เชน กําหนดใหมีการทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา 
และขวดน้ําดื่มทุกสัปดาห ตรวจสภาพความพรอมในการใชอุปกรณดับเพลิงทุก 2 เดือน กําหนดใหมีเจาหนาที่สํารวจความ
เรียบรอยภายในอาคารทุกวันกอนหองสมุดปดทําการ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใชลิฟท และตรวจสอบสภาพปาย
ประกาศและทางหนีไฟฉุกเฉินเปนตน มีบริการรับฝากของ และมีเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการ 
สําหรับในสวนของหนังสือและสิ่งพิมพ มีการติดเทปแมเหล็กปองกันการถูกขโมย และมีการจดบันทึกถึงความไมปลอดภัยที่
เกิดขึ้นในหองสมุดทุกครั้ง มีการติดกลองวงจรปดในหองสมุด  สงผลใหความไมปลอดภัยในทรัพยสินนอยลงอยางเห็นไดชัด 
ในรอบปที่ผานมามีความไมปลอดภัยเกิดขึ้นในหองสมุด จํานวน  4 ครั้ง            
เอกสารอางอิง :  
สค.1.11 - 01   แผนงานดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานปงบประมาณ 2550-2551 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.จุดออน 
         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เปดใหบริการทุกวัน เฉล่ีย 13 ชั่งโมง/วัน  และในแตละวันมีผูเขาใชบริการจํานวนมาก โดย
เฉล่ียประมาณ วันละ 2,220  คน ประกอบกับหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีพื้นที่กวาง มีชั้นหนังสือและซอกมุมมาก การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยอยางทั่วถึงทําไดคอนขางยาก   
2.  จุดแข็ง 
         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  มีทางเขา ออกทางเดียว ทําใหการดูแลเรื่องความปลอดภัยทําไดงายขึ้น 
3.  โอกาส 
     - 
         จัดทําแผนความปลอดภัยใหรัดกุมและเขมงวดมากยิ่งขึ้นในปงบประมาณ 2552 
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ภารกิจรวมของหนวยงาน 
4.  อุปสรรค 
         ประเทศประสบปญหาภาวะเงินเฟอ ยุคขาวยากหมากแพง  เปนเหตุใหมีโจรผูรายมากขึ้น ตลอดจนมีเหตุความไมสงบใน
ภาคใต ทําใหการรักษาความปลอดภัยทําไดยากขึ้น 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ 
อยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

 น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1      2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 7 - - 7 มีการ
ดําเนิน  

การไมครบ 
5  

ขอแรก  

มีการ
ดําเนิน 
การ 5-6 
ขอแรก  

 มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

3  1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
                ในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป  ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดวิเคราะหคาใชจายที่ใชใน
การดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงานประจําป ประมาณการรายจายพรอมทั้งกําหนดรายละเอียดการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของหนวยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได 
                ปงบประมาณ 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับจัดสรรเงินเพื่อใชจายในการดําเนินงาน รวมทุกประเภท
รายจาย เปนเงินทั้งส้ิน  46.46   ลานบาท  ประกอบดวย เงินงบประมาณแผนดิน 30.15  ลานบาท  [เอกสารหมายเลข สค. 
1.12-01]   เงินอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนเงินสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
บทความและผลงานวิจัย 2.25 แสนบาท  [เอกสารหมายเลข สค.1.12-02]   เงินรายไดมหาวิทยาลัย  12.78  ลานบาท [สค.
เอกสารหมายเลข 1.12-03]    ขออนุมัติเงินเพิ่มเติมสําหรับตออายุวารสาร  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม 2.90  ลานบาท   [เอกสารหมายเลข สค. 1.12-04]  
และเนื่องจากกระทรวงการคลังไดปรับอัตราคาอาหารทําการนอกเวลาเพิ่ม  จึงทําใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอกับ 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
คาใชจาย  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จึงไดขออนุมัติเงินเพิ่มประเภทคาตอบแทน  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินอุดหนุนการ
เรงรัดการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรให  4.00 แสนบาท  [เอกสารหมายเลข สค.1.12-05] 
              งบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาไดรับจัดสรรทั้งส้ิน  23.43 ลานบาท  มีคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขต
หาดใหญ ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีคณะตาง ๆ  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการสํานัก   หัวหนา
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  หัวหนาฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ   ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาว  ไดประชุมหารือเพื่อ
จัดสรรงบประมาณและกําหนดนโยบายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ   [เอกสารหมายเลข สค.1.12-06]   โดยไดจัดสรรให
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   16.64   ลานบาท   ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ   6.79   ลานบาท  สวนการใชจายเงินงบ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ใชจายตามประมาณการรายจายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  [เอกสารหมายเลข  สค.1.12-
07] 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 
             การขออนุมัติใชจายเงินแตละครั้งไดแจงยอดเงินคงเหลือเพื่อใหทราบสถานะทางการเงิน    เอกสารขออนุมัติและ
เบิกจายสงผานหัวหนากลุมงานธุรการ  หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ     เพื่อกล่ันกรองกอนที่จะสงใหผูมีอํานาจอนุมัติ  
มีการบันทึกบัญชีการใชจายเงินอยางเปนระบบ  โดยใชโปรแกรม  Excel  และฐานขอมูล  MIS  ของมหาวิทยาลัย  เพื่อควบคุม
การใชจายเงิน และนําขอมูลการใชจายเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
             การเสนอขอมูลการรับ-จายเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน  ซึ่งผูบริหารและบุคลากรสามารถเขาไปดูขอมูลไดจาก  
Web  ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ   หัวขอ สารสนเทศทางบัญชี  โดยจะปรับปรุงขอมูลทุกส้ินเดือน    
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง 
            ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดนําผลการใชจายเงินมาพิจารณาและวิเคราะหสถานะทางการเงินรวมกัน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงทางดานการเงิน และใหไดประโยชนสูงสุด 

เอกสารอางอิง :   
สค.1.12-01    งบประมาณรายจายประจําป  ปงบประมาณ 2550 
สค.1.12-02    เงินอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สค.1.12-03    งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2550 
สค.1.12-04    งบประมาณเพิ่มเติมสําหรับตออายุวารสาร 
สค.1.12-05    งบประมาณเพิ่มเติมคาตอบแทน 
สค.1.12-06    รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตหาดใหญ 
สค.1.12-07    สรุปเงินจัดสรร/เงินจายจริง ปงบประมาณ 2550 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
    การจัดสรรงบวัสดุการศึกษาใหคณะตาง ๆ คิดจากฐานการใชเงินงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา ทําใหคณะเล็ก ๆ 
หรือคณะใหมที่มีฐานการใชงบประมาณนอยเสียเปรียบ    
2. จุดแข็ง 
    ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามภารกิจและเปาหมาย
ที่วางไว 
     ใชงบประมาณถูกตองตามแผนที่กําหนดไว 
     บุคลากรที่รับผิดชอบดานการเงินและการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป    มีความรู และมีประสบการณชวยให
งานการเงินและการใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. โอกาส 
    ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสบางรายการไมตองซื้อ   เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูจัดซื้อ  
ทําใหสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น   
4. อุปสรรค 
     -   
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     เสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณวัสดุการศึกษาใหคณะตาง ๆ   โดยพิจารณาจากรายไดจากคาบํารุงหองสมุดของ
แตละคณะใหที่ประชุมคณะกรรมการหองสมุดวิทยาเขตพิจารณาในปงบประมาณ 2551   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550                                  48

ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
(ระดับ)** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  5 ขอแรก 5 5 7 ดําเนินการ
ไดไมครบ 
4 ขอแรก 

ดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย  
5 ขอแรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานภายใต 
    การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณของหนวยงานและมาตรฐาน 
    อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน 
    ประจําทุกป 
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา 
    ของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
    ใหเกิดผลดี 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หนวยงานและ 
    มหาวิทยาลัย 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวม 
     ของชุมชน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 
          ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในคูมือ
การจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (เอกสารหมายเลข สค.1.13-01) และคูมือการจัดทํา
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน (เอกสารหมายเลข สค.1.13-02)  
           มีการจัดทําแผนงานดานประกันคุณภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพเปนผู
ขับเคลื่อนโดยมีบุคลากรทุกคนมีสวนรวม มีการประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพผานที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่ประชุมบรรณารักษ (เอกสารหมายเลข สค.1.13-03)  
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
           หัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ ไดกําหนดนโยบายดานการประกัน
คุณภาพโดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม (เอกสารหมายเลข สค.1.13-04)  รวมทั้งกําหนดใหพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เอกลักษณของหนวยงานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
           ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนผลการดําเนินงานตามภารกิจของ
หอสมุด จํานวน 17   ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนภารกิจรวมของ
หนวยงานจํานวน 15 ตัวบงชี้  (เอกสารหมายเลข สค.1.1-03)   
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
           ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางครบถวน โดยในรอบปการศึกษา 2550 ไดจัดทํา
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานเสนอตอมหาวิทยาลัย พรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น ไดนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในที่เปนจุดออน/ขอเสนอแนะ/จุดที่ตองพัฒนาทั้งจากการประเมินตนเองและจากคณะกรรมการประเมิน เขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและที่ประชุมบรรณารักษ เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาและผูรับผิดชอบ 
(เอกสารหมายเลข สค.1.13-03) มีการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใชวิเคราะหผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
นั้นอีกและระบบการควบคุม (เอกสารหมายเลข สค.1.7-03)  มีการกําหนดแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2551 กําหนด
ตัวบงชี้และเปาหมายในการดําเนินงานปการศึกษา 2550-2554 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและ
ตัวบงชี้ปละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค.1.1-06)  และจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2550  
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  และมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
         มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี รายละเอียดแสดง
ในแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 หนา 84-93 ของรายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะ หนวยงานและมหาวิทยาลัย 
          ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมด ทั้งขอมูลที่ตองรายงานตามตัวบงชี้ของหนวยงาน 
รายงานสมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. โดยไดมอบหมายใหบุคลากรที่เกี่ยวของในแตละกลุมงานรับผิดชอบในการรวบรวมและ
เพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกเดือนที่ เครื่องแมขาย  รวมทั้งรวบรวมสารสนเทศสําหรับประกันคุณภาพแขวนที่ web site 
หองสมุด [www.clib.psu.ac.th] หนวยงานอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลไปใชได 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 
         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดรวมพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑมาตรฐานกลางกับ
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ที่สามารถใชเปนตัวบงชี้เปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานและการเทียบเคียงคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 มิติ คือ ประสิทธิผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของ
โครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน การบริหารและการจัดการ และการสรางความรวมมือ ซึ่งสามารถใชเทียบเคียง
ผลการดําเนินงานกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคได     
           ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 1 คะแนน   
           รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.13 เทากับ 5.00 คะแนน 

เอกสารอางอิง :   
สค.1.13-01     คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 
                         (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html) 
สค.1.13-02     คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน  
                       (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html) 
สค.1.13-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ/บรรณารักษ 
สค.1.13-04     นโยบายคุณภาพ 
 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
     บุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพและใหความรวมมือในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3.  โอกาส 
     มีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ที่เขมแข็ง เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
หองสมุดในเครือขาย 
4.  อุปสรรค 
    คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยดําเนินการคอนขางลาชา  เพิ่ง
เสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 สงผลใหการจัดทํารายงานประจําปของหนวยงานลาชาดวย  
     การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่เปนภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางเรงรีบ ยัง
ไมไดวิเคราะห/พัฒนาใหเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามวงจร PDCA-Par  
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 อยางนอย 
4 ขอแรก 

- - 5 มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/ กลุมสาขาวิชาและสถาบันอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ คณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุม
สาขาวิชา และสถาบันอื่น ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/ 
กลุมสาขาวิชาและสถาบันอยางตอเนื่อง      
             ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มีการปฏิบัติงานเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดขึ้น 
2. มกีารปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/กลุม
สาขาวิชา และสถาบัน 
             ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการ โดยปรับปรุงระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จากเดิมในปการศึกษา 2549 จะรายงานเฉพาะ
ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ  แตในปการศึกษา 2550 ไดรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ
รวม  มีการกําหนดคาน้ําหนักระหวางตัวบงชี้ตามภารกิจรวมและภารกิจของหนวยงาน และรับรองผลการดําเนินงาน และ 
ประเมินผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้เทียบเกณฑ เทียบแผน และเทียบพัฒนาการเชนเดียวกับหนวยงานจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งจะทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนได 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
ภายในเวลาที่กําหนด 
       ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอมหาวิทยาลัย และรายงานผลตอสาธารณชนที่ เว็บไซตของฝายหอสมุดคุณหญิง
หลง ฯ  [www.clib.psu.ac.th]  
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 
        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดนําผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนตามวงจรคุณภาพ PDAC-Par อยางตอเนื่องนี้    มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข สค.1.13-03) 
เพื่อกําหนดแนวทางในพัฒนาและผูรับผิดชอบ รายละเอียดในแนวทางการพัมนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 หนา 84-93  
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจดัทําแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเปนแหลง
อางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอื่น ๆ 
     ไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ  
รายละเอียดในแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หนา103-108 
เอกสารอางอิง :   
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
      ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดจัดทําแผนพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2549 
3.  โอกาส 
     สํานักประกันคุณภาพไดจัดทําคูมือประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนทําใหมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
ขึ้น 
4.  อุปสรรค 
     เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่เปนภารกิจรวม  บางตัวยังไมสามารถนํามาวัดผลการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      นําจุดออนจากการประเมินปการศึกษา 2550 กําหนดแผนพัฒนาและผูรับผิดชอบ 
      นําจุดแข็ง/โอกาสไปจัดทําแผนพัฒนา 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 1.15  มีระบบรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 ครบทุกขอ 
 

- - ครบทุก
ขอ 

มีการ
ดําเนิน 
การ 1-2 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การ 3-4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

3 1 - 5 

  เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงช้ี 
2.  มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 
3.  มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือนและรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
4.  สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดปดขอมูลในรอบป 
5.  สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จตามเวลาเมื่อสิ้นสุดรอบป 

5.1. ระดับภาควิชาแลวเสร็จใจ 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
5.2. ระดับคณะ / หนวยงานแลวเสร็จใจ 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
5.3. ระดับกลุมสาขาวิชาแลวเสร็จใจ 3 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
5.4. ระดับมหาวิทยาลัยแลวเสร็จใจ 4 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1.  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงช้ี 

          ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมด ทั้งขอมูลที่ตองรายงานตามตัวบงชี้ของหนวยงาน รายงาน
สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. โดยไดมอบหมายใหบุคลากรที่เกี่ยวของในแตละกลุมงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลที่ เครื่องแม
ขายหมายเลข IP 192.168.26.8  (เอกสารหมายเลข สค.1.15-01) 
  2.  มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 
         บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย ไดเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกเดือน 
3. มีการรายงานขอมูลเพ่ือติดตามผลการดําเนนิงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือนและรายงานตอคณะกรรมการที่

เกี่ยวของ 
      มีการติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 6 เดือน และรายงานตอที่ประชุมหัวหนากลุมงานและแจงใหบุคลากร
ทราบผานระบบ intranet 
4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดปดขอมูลในรอบป 

          ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  สามารถสรุปขอมูลไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดปดขอมูลในรอบป ซึ่งขอมูลตองปด ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ซึ่งฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดเผยแพรขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ที่หนวยงาน
สนับสนุนตองรายงานทั้งหมดไวที่เว็บไซตของหองสมุด www.clib.psu.ac.th ในสวนของสารสนเทศสําหรับการประกัน
คุณภาพ  
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 
5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จตามเวลาเมื่อส้ินสุดรอบป 

       ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  แลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  
       ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   
เอกสารอางอิง : 
สค.1.15-01 ขอมูลพื้นฐาน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
      - 
 2.  จุดแข็ง 
       มีระบบการจัดเก็บขอมูลและบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย ไดเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกเดือน ทําใหสามารถสรุปขอมูลได
ภายใน 1 เดือนหลังกําหนดปดขอมูลในรอบป 
3.  โอกาส 
      มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการรวบรวมขอมูลรายเดือน และทุกคณะ / หนวยงานตองดําเนินการตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  
4.  อุปสรรค 
      ระบบรวบรวมขอมูล Online  ของมหาวิทยาลัยยังไมแลวเสร็จ  
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา     
     พัฒนาระบบการรวบรวม/ฐานขอมูลที่สนับสนุนระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550                                  55

ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการใน
ภาพรวมในระดับดีขึ้นไป******                                                                                                                
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.80 4.00 4.02 4.01 4.03 1.00-
2.49 

2.50-
3.49 

>3.50 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 ความพึงพอใจของผูใชบริการถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญยิ่งในความสําเร็จการดําเนินงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    
ซึ่งทําหนาที่ในฐานะหอสมุดกลาง (Central Library) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญและเปนศูนยกลาง
ในการใหบริการสารสนเทศแกชุมชนในภาคใต เปดบริการ 13 ชั่วโมงตอวัน มีผูใชบริการมากกวา  754,669    ครั้ง/ป ใน
จํานวนดังกลาวเปนผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกประมาณ 21,730 คน/ป มีการยืมทรพัยากรสารสนเทศมากกวา 202,120 
ครั้ง/ป  และจํานวนการ access ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 178,016 ครั้ง/เดือน 

จากภาระงานที่ตองรับผิดชอบทั้งในฐานะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและแหลงบริการสารสนเทศแก
ชุมชนในภาคใต ทําใหฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีผูใชบริการหลากหลาย มีความตองการและความคาดหวังตอการใหบริการ
แตกตางกัน โดยเฉพาะผูใชบริการกลุมเปาหมาย คืออาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีความคาดหวัง
ตอบริการคอนขางสูง  ชองวางระหวางความคาดหวังของผูใชกับบริการที่ไดรับจากหองสมุดมีมาก 
      ในปศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ยังคงเนนเรื่องการปลูกฝงใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนักในเรื่องการให
ความสําคัญกับลูกคา การใหบริการดวยจิตบริการและใสใจตอลูกคาอยางจริงจัง โดยเฉพาะบุคลากรสวนหนาจะเนนย้ําเปน
กรณีพิเศษ  มีการนําขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนมาดําเนินการแกไข (เอกสารหมายเลข สค.2.1-01) ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของ 
เพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาและกําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการรวมกัน การศึกษาดูงาน (เอกสารหมายเลข สค.
2.1-02) มีระบบประเมินและพัฒนาผูใหบริการ เชนโครงการดาวเดนขวัญใจผูใชหองสมุด ที่ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานมีสวน
รวมในการ vote /แสดงความเห็น/ประเมินผูใหบริการโดยตรง  รวมทั้งโครงการดาวเดนคนขยัน  ดาวเดนจัดชั้น และดาวเดน
มีน้ําใจซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลและการยกยองชมเชย เพื่อใหบุคลากรของฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดซึมซับกลยุทธการเอาใจใสลูกคา และตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา (เอกสารหมายเลข สค.
2.1-02) 
       มีการพัฒนาบริการใหม ๆ ที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ เชน บริการตอบคําถามออนไลน บริการ Chat กับ
บรรณารักษ บริการทานขอมาเราจัดให โครงการหองสมุดพบเพื่อน โครงการใหความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียน
วิชาสัมมนา และโครงการอบรมการสืบคนขอมูลเพื่อการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากรสายสนับสนุน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
        ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  จากผูใชบริการ ป
การศึกษา 2550 มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  397 คน เปนนักศึกษา จํานวน 212 คน อาจารย 81 คน ขาราชการ จํานวน 72 
คน และบุคคลภายนอก จํานวน 9 คน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ในดานตางๆ เรียง
ตามลําดับดังนี้ บริการยืม-คืน  (คาเฉลี่ย 4.32) บริการยืมระหวางหองสมุด (คาเฉลี่ย 4.21) บริการตอบคําถาม   (คาเฉลี่ย
4.15) บริการวารสาร  (คาเฉล่ีย 4.10) บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา  (คาเฉล่ีย 4.09) บริการอินเตอรเน็ต  (คาเฉลี่ย 3.97) 
บริการตรวจผูใชบริการบริเวณประตูเขาออก  (คาเฉลี่ย 3.91) บริการรับฝากของ  (คาเฉลี่ย 3.88) และบริการถายเอกสาร  
(คาเฉลี่ย 3.66) สําหรับความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดในภาพรวมพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในบริการของ
หองสมุดในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03)  (เอกสารหมายเลข สค. 2.1-03 )บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวที่ ระดับ 4 

เอกสารอางอิง : 
สค.2.1-01    สรุปขอเสนอแนะ / ขอรองเรียน จากผลการประเมินความพึงพอใจปการศึกษา 2550 
สค.2.1-02    โครงการดาวเดนหองสมุด 
สค.2.1-03    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2550 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน  
      - 
2.  จุดแข็ง 
      บุคลากรสวนใหญเปนผูมีจิตสํานึกในการใหบริการ เห็นความสําคัญของลูกคา 
      บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
      มีระบบการประเมินผูใหบริการและระบบแรงจูงใจสําหรับขวัญใจผูใช   
      ผูบริหารของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ใหความสําคัญกับผูใชบริการ   
      มีการพัฒนาบริการใหม ๆ อยางตอเนื่อง  
3.  โอกาส 
      ความกาวหนาของระบบ IT เอื้อตอการพัฒนาบริการใหม ๆ 
4.  อุปสรรค 
      การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการทุกป  ทําใหผูใชบริการสวนหนึ่งไมอยากตอบแบบสอบถาม 
      ผูใชบริการมีความคาดหวังสูง เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีความตองการที่หลากหลาย 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      นําผลการประเมินดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 4 ไปจัดทําแผนพัฒนา 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.2 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ชองทาง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.80 7 6 7 7 1-2 
ชองทาง 

3-4 
ชองทาง 

> 5 
ชองทาง 

3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ พยายามเปด
โอกาสและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการใหขอเสนอแนะหรือรองเรียน  
         ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ จํานวน 
7 ชองทาง คือแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งวางไวทุกจุดของเคานเตอรบริการ คือหนาเคานเตอรบริการยืม-คนื เคานเตอรหอง
เทคโนโลยีทางการศึกษา วารสาร และศูนยขอมูลภาคใต แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสหนาเว็บไซตหองสมุด ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส กลองแสดงความคิดเห็น โทรศัพท การพูดคุยกับผูใชบริการโดยตรง และโครงการรวมโหวตขวัญใจผูใชบริการ
หองสมุด บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
เอกสารอางอิง :  www.clib.psu.ac.th คลิกที่ แบบสํารวจความพึงพอใจ หรือสายตรงผูบริหาร 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     -  
2.  จุดแข็ง 
      มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการหลายชองทาง  
3.  โอกาส 
       ความกาวหนาดาน IT ทําใหสามารถรับฟงความคิดเห็นไดหลายชองทาง      
4.  อุปสรรค 
       - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      -  
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.3 รอยละของคํารองเรียนที่ไดรับการแกไข***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา   

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.80 100 100 
(36 ขอ) 

100 
(18 ขอ) 

100 
(17 ขอ) 

80-89 90-99 100 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

          ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีระบบการจัดการกับคํารองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ กลาวคือ มีขั้นตอนและ
วิธีการจัดการกับความคิดเห็นและรองเรียนที่ชัดเจน ประกอบกับมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาผลยอนกลับ 
(Feedback) จากผูใชบริการ  รวมทั้งการลดขอผิดพลาดในการใหบริการโดยเฉพาะที่เกิดจากผูปฎิบัติงาน  ( Human error) 
ในการดําเนินงาน ผูที่รับผิดชอบจะรวบรวมและสรุปรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการเสนอหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ ทุกเดือน   
         ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดรับขอรองเรียน และขอเสนอแนะจากผูใชบริการ จํานวน 17 ขอ
รองเรียน ในจํานวนดังกลาวเปนขอรองเรียนที่อยูนอกเหนือการควบคุมและไมสามารแกไขได จํานวน  5    ขอรองเรียน  และ
สามารถแกไขได จํานวน   12   ขอรองเรียน สําหรับเรื่องที่มีความถี่มากที่สุด คือ ผูใหบริการ เชน เจาหนาที่หนาบึ้ง เจาหนาที่
ชอบดูเว็บไซตอื่นขณะใหปฏิบัตงิานบริการยืม-คืน เจาหนาที่ปฏิบัติไมเหมือนกัน จํานวน 17 ครั้งเทากัน หนังสือมีนอย 
เจาหนาที่ถายเอกสารบริการไมดี เครื่องปรับอากาศเสียงดัง เมาสเสียบอย และเครื่องคอมพิวเตอรมีนอย จํานวน 3 ครั้งเทากัน 
สวนเรื่องอื่นจะมีความถี่ 2 และ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค. 2.3-01) 
        ไดนําขอรองเรียนที่สามารถดําเนินการแกไขเองได มาแกไข จํานวน  12    ขอรองเรียน คิดเปนรอยละ 100 มีระบบการ
ส่ือสารกับผูรองเรียน ทั้งการแจงเจาตัวโดยตรง กรณีผูรองเรียนระบุ ชื่อ ที่อยู หรือ email address รามทั้งการติดประกาศที่
บอรดเสียงสะทอนกลับจากผูใชบริการ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 2 ชั้น 1 
เอกสารอางอิง :  
สค.2.3-01     สรุปขอรองเรียนปการศึกษา 2550   
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
    ขอรองเรียนบางอยางหองสมุดไมสามารดําเนินการเองได เพราะอยูนอกเหนือการควบคุม เชน หนังสือเกา 
  จํานวนที่นั่งไมเพียงพอในชวงใกลสอบ     
2. จุดแข็ง 
    ผูบริหารหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ เห็นความสําคัญและจัดการกับขอรองเรียนดวยตนเอง      
   มีระบบการจัดการกับคํารองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการที่ชัดเจน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
3. โอกาส 
    - 
4. อุปสรรค 
     - 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
    รวบรวมและวิเคราะหความถี่การรองเรียนซ้ําในขอรองเรียนที่ไดดําเนินการแกไขไปแลว เพื่อนําขอมูลประกอบการพิจารณา
ดําเนินการแกปญหา/พัฒนาตอไป 
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ภารกิจที่ 2   ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.4 จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (จํานวนบริการ)***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 
 

5  4 8 1-2 3 >4 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

      การพัฒนากระบวนการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาใหกับผูใชบริการ ถือเปนภารกิจที่สําคัญอีก
อยางหนึ่ง  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ พยายามศึกษาและวิเคราะหเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ซ้ําซอนหรือลดขั้นตอน
การรดําเนินงานใหส้ันลง โดยออกแบบระบบการทํางานใหมเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)   
      ในปการศึกษา 2550  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 8 บริการ คือ บริการ
ตอบคําถามออนไลน (Online Reference Service: Ask a librarian)  การเติมโควตางานพิมพแบบหยอดเหรียญ บริการ
หนังสือดวน การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผาน Web การจองทรัพยากรสารสนเทศผาน Web บริการทานขอมาเราจัดให 
บริการขอมูลพิเศษ และโครงการหองสมุดดิจิทัล 
เอกสารอางอิง :   
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
      มีการพัฒนาบริการหลากหลายรูปแบบผูใชสามารถเลือกใชตามความตองการ 
3.  โอกาส 
     มีบุคลากร IT ชวยพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการ 
      ความกาวหนาดาน IT เอื้อตอการพัฒนาบริการ 
4.  อุปสรรค 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      - 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) (จํานวนบริการ) ***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 8 - 10 14 1-3 4-6 >7 3 1 1 5 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

          การจัดบริการหรือกิจกรรมตางๆ โดยผูใชบริการไมไดรองขอหรือคาดหวัง  เพื่อเปนอีกทางเลือกที่จะชวยใหผูใชมีความ
สะดวกในการรับบริการ    ซึ่งอาจจะเปนบริการหลักและบริการเสริม      โดยดําเนินการในรูปแบบการเขาถึงผูใชบริการโดยตรง
ทั้งภายในและภายนอกหองสมุดหรือการใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ถือเปนจุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน
ของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
          ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดจัดบริการเชิงรุก จํานวน 14 บริการ คือบริการตามตัวเลม บริการ
เพื่อนชวยหาหนังสือกรณีที่ผูใชบริการหาหนังสือในหองสมุดไมพบ บริการทานขอมาเราจัดให บริการจัดซื้อหนังสือตามคําขอ 
โครงการหองสมุดพบเพื่อน โครงการยอดนักอาน โครงการใหความรูดานสารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา 
โครงการตอบคําถามออนไลนกับหองสมุด โครงการอบรมการสืบคนขอมูลเพื่อการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากรสาย
สนับสนุน นิทรรศการออนไลน แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form)  ระบบเอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส (E- Reserve)  ระบบ 
E-Alert และ collection highlight (เอกสารหมายเลข สค.2.5-01) 

เอกสารอางอิง :   
สค.2.5-01    รายละเอียดบริการเชิงรุก จํานวน 15 บริการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      ผูใชบริการสวนหนึ่งยังไมทราบวาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีกิจกรรมหรือบริการอะไรบาง แมวาไดประชาสัมพันธทุก
ชองทางและประชาสัมพันธซ้ําแลวก็ตาม 
2.  จุดแข็ง 
     ผูบริหารฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใหความสําคัญและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาและการใหบริการ 
3.  โอกาส 
     ความกาวหนาทางดาน IT เอื้อตอการพัฒนาการใหบริการเชิงรุกผานระบบเครือขาย 
4.  อุปสรรค 
    - 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     นําผลจากการศึกษา เรื่องการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาและอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  มาประกอบการจัดทําแผนดานการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2552 
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี 2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) (จํานวนบริการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 >10 
 

8 8 20 5-6 7-8 >9 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน   

         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดพยายามพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานทางเว็บไซตหองสมุดหรือ
ระบบเครือขายสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนทางเลือกและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
         ในปการศึกษา 2550  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  มีบริการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 20 บริการ ดังนี้คือ การเติมโควตาการ
พิมพอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ Happy Print การเติมโควตาการพิมพดวยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ประวัติ
การเติมเงินและ ประวัติการพิมพผาน web site หองสมุด นิทรรศการออนไลน บริการตอบคําถามออนไลน  ระบบสํารอง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส วิดีทัศนตามอัธยาศัย เทปออนไลน Virtual Library Tour , Collection Highlight  หนังสือแนะนํา  
บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery) แนะนําการใชหองสมุดผานคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer 
Touchscreen) Online Tutorial  แบบฟอรมขอหมายเลข ISBN แบบฟอรมเสนอแนะใหหองสมุดจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
แบบฟอรมส่ังสํารองหนังสือ แบบฟอรมขอใชบริการ order on demand แบบฟอรมขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  
แบบฟอรมขอใชบริการถายสําเนาเฉพาะเอกสารที่มีในหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และแบบฟอรมบริการทานขอมาเราจัดให   
เอกสารอางอิง :   
 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
     บุคลากรคิด/พัฒนางานอยางตอเนื่อง 
      มีบริการที่หลากหลาย ผูใชบริการสามารถเลือกไดตามความตองการ. 
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
3.  โอกาส 
      ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการพัฒนา  
      มีบุคลากรทางดาน IT ชวยพัฒนาระบบตามความตองการ 
      ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณในการพัฒนา 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้น (เฉพาะฐานขอมูลที่จัดซื้อ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 

ปงปม 
2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 
 
 

>3 - 
158,494 

 
 
 

8.42 
(171,838) 

 
 

3.60 
(178,016) 

 
 

<1 1- 2.99 3- 4.99 
 
 
 

     3 
 

1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

          เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยเฉพาะฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศแกผูใชบริการในหลายลักษณะทั้งภายในและภายนอก     (เอกสารหมายเลข สค.2.7-01)  
จัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ เชน ตอบคําถามออนไลนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  (เอกสารหมายเลข สค.2.7-02) 
        ในปการศึกษา 2550  มีการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (เฉพาะฐานขอมูลที่จัดซื้อ) จํานวน 178,016 ครั้ง/เดือน  
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.60 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ที่ >3 
เอกสารอางอิง :   
สค.2.7-01    แผนการใหการศึกษาผูใช ปการศึกษา 2550 
สค.2.7-02    ตอบคําถามออนไลนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
     มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 
3.  โอกาส 
     - 
4.  อุปสรรค 
     ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดบอกรับเปนภาษาอังกฤษ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญไมชอบใช 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา     
     แผนการใหการศึกษาผูใช ปการศึกษา 2551 
      แผนกิจกรรมสงเสริมการใช ปการศึกษา 2551   
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน      
ช่ือตัวบงช้ี : 2.8 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต
เทียบกับเปาหมายที่กําหนด***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 >90 94.94 113.75 120.58 61-75 76-90 >90 3 1 1 5 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

          การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูใชบริการโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ใหมีทักษะดานสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงเสริมการศึกษา
คนควาดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตถือเปนภารกิจที่สําคัญที่ไดกําหนดไวในเปาประสงคของแผนกลยุทธ     ป 2550-
2553  
          ปการศึกษา 2550  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศตามแผนการใหการศึกษา
ผูใช (เอกสารหมายเลข สค.2.8-01 ) จํานวน 87 ครั้ง มีผูเขารวม จํานวน 3,837 คน  คิดเปนรอยละ 120.58 ของจํานวน
เปาหมายที่กําหนด (จํานวน 3,182 คน) ซึ่งผลการดําเนินงานสูงกวาแผนที่กําหนดไวที่ >90  สําหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้คือ 
การปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม จํานวน 41 ครั้ง จํานวน 2,588 คน อบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน19 ครั้ง จํานวน 332 คน อบรมการใชโปรแกรม  Endnote  จํานวน 4 ครั้ง จํานวน 92 คน โครงการหองสมุดพบเพื่อน 
จํานวน 7 ครั้ง จํานวน 103 คน โครงการอบรมการสืบคนขอมูลเพื่อการทํางานผลงานแกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 2 ครั้ง 
มีผูเขารวม จํานวน 36 คนและโครงการใหความรูดานสารสเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา (เอกสารหมายเลข สค.2.8-
02)  จํานวน 15 ครั้ง จาํนวน 686 คน มีการประเมินผลทุกครั้งหลังการอบรม   

เอกสารอางอิง :   
สค.2.8-01    แผนใหการศึกษาผูใชบริการ 
สค.2.8-02    โครงการใหความรูดานสารสเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
     บรรณารักษทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการรูสารสนเทศ ใหความรวมมือในการแนะนําการใชหองสมุด 
และเปนวิทยากรอบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3.  โอกาส 
      มีความพรอมดานอุปกรณ  สถานที่ และบุคลากร สามารถจัดอบรมไดตามที่ผูใชรองขอ 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
4.  อุปสรรค 
     นักศึกษาสวนหนึ่งไมใหความสําคัญกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       ประสานงานหรือรวมมือกับคณะ/ภาควิชา/อาจารยผูสอนในการกําหนดแนวทางการปลูกฝง/สรางวัฒนธรรมการศึกษา 
คนควาดวยตนเอง       
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ภารกิจที่ 2     ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.9 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิต***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 4.00  4.07 4.27 1.00-
2.49 

2.50-
3.49 

>3.5 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศทุกกิจกรรม โดยมี
ผลการประเมินเรียงตามลําดับดังนี้  โครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (คาเฉลี่ย 4.62)  โครงการอบรมการใช
โปรแกรม Endnote (คาเฉลี่ย 4.54) โครงการอบรมการสืบคนสารสนเทศเพื่อการทําผลงานแกบุคลากรสายสนับสนุน (คาเฉล่ีย 
4.22) โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม (คาเฉลี่ย 4.10) โครงการหองสมุดพบเพื่อน (คาเฉล่ีย 4.09) และ
โครงการอบรมการสืบคนสารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา (คาเฉลี่ย 4.09)  (เอกสารหมายเลข สค.2.9-01-06 ) 
สําหรับความพึงพอใจในภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27)  (เอกสารหมายเลข สค.2.9-
07) 

เอกสารอางอิง :  
สค.2.9-01    โครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
สค.2.9-02     โครงการอบรมการใชโปรแกรม Endnote  
สค.2.9-03     โครงการอบรมการสืบคนสารสนเทศเพื่อการทําผลงานแกบุคลากรสายสนับสนุน 
สค.2.9-04     โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม 
สค.2.9-05     โครงการหองสมุดพบเพื่อน  
สค.2.9-06     โครงการอบรมการสืบคนสารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา          
สค.2.9-07    สรุปความพึงพอใจในภาพรวม               
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
       บุคลากรใหความสําคัญ มีความพรอมและมีทักษะในการใหการศึกษากับผูใชบริการ 
3.  โอกาส 
     - 
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ภารกิจที่ 2   ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      นําผลการประเมินการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2550 ที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจต่ํากวา ระดับ 4 มาปรับปรุงและใช
พิจารณาการจัดทําแผนการใหการศึกษาผูใชปการศึกษา 2551 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี 2.10 มีส่ือการเรียนรูการใชหองสมุดและการใชสารสนเทศดวยตนเองที่หลากหลาย (ประเภท)***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 7 5 7 7 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 
  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         การพัฒนาสื่อการเรียนรูการใชหองสมุดและการใชสารสนเทศดวยตนเองที่หลากหลาย เพื่อเปนทางเลือกและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ใช ในการใหการศึกษากับผูใชบริการ         
         ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีส่ือการเรียนรู 7 ประเภท บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่ 7 
ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนพับ คูมือ (เอกสารหมายเลข สค.2.10-01)  ส่ือการเรียนรูการใชหองสมุดดวยคอมพิวเตอร
แบบจอสัมผัส วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด Subject Guide, Online Tutorial และ Virtual tour [www.clib.psu.ac.th] 

เอกสารอางอิง :   
สค.2.10-01      แผนพับ คูมือ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
       - 
2.  จุดแข็ง 
      มีการพัฒนาสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เปนทางเลือกใหกับผูใชบริการ 
     มีการประยุกตใช IT ในการดําเนินงานและการใหบริการ 
3.  โอกาส 
      - 
4.  อุปสรรค      
      - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      การพัฒนา Online Tutorial  ตอเนื่องในปการศึกษา 2551 
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.11 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79  90 88 94.96 99.26 
269/271 

65-74 75-84 >85 
 

 
3 

 
1 

 
1 

 
5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดแผนในการพัฒนาฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (full text) ที่เปนองคความรูของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเภทวิทยานิพนธไวที่ รอยละ 90 จากจํานวนที่ไดรับทั้งหมดในปการศึกษา 2550  ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครอืขาย 
       ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดแปลงวิทยานิพนธใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส และ link url จํานวน 
269 รายการ จากจํานวนที่ไดรับ จํานวน 271 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 99.26  สูงกวา  KPIs ที่กําหนดไวรอยละ 90  

เอกสารอางอิง :   
www.clib.psu.ac.th  คลิกที่ PSU E-Theses 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      -  
2.  จุดแข็ง 
     บุคลากรมีความรูและมีทักษะทางดาน IT  
3.  โอกาส 
     วิทยานิพนธที่ไดรับจากบัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ รอยละ 95 อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส ชวยใหการดําเนินงานทําไดสะดวก
ขึ้น 
4.  อุปสรรค 
    ความสามารถของเครื่อง scan ยังคอนขางต่ํา 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     แปลงวิทยานิพนธที่ไดรับในปการศึกษา 2551 ใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.12 ฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากร 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 90 68.55 90 95.85 
162/169 

65-74 75-84 >85 
 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดแผนในการพัฒนาฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (full text) ที่เปนองคความรูของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเภทผลงานวิจัยไวที่ รอยละ 90 จากจํานวนที่ไดรับทั้งหมดในปการศึกษา 2550  ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขาย 
       ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  ไดแปลงผลงานวิจัยใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส และ link url จํานวน 
162 รายการ จากจํานวนที่ไดรับ จํานวน 169 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 95.85  สูงกวา  KPIs ที่กําหนดไวรอยละ 90        

เอกสารอางอิง :   
www.clib.psu.ac.th คลิกที่  PSU Researches  fulltext 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      ผลงานวิจัยบางรายการไมสามารถดําเนินการแปลงเอกสารใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสและใหบริการเอกสารฉบับเต็มได 
เนื่องจากเจาของผลงานไมอนุญาต 
2.  จุดแข็ง 
     บุคลากรมีความรูและมีทักษะทางดาน IT และมีความพรอมในการดําเนินการ 
3.  โอกาส   
   - 
4.  อุปสรรค 
    ผลงานบางรายการ เจาของผลงานลาออกหรือเกษียณอายุราชการไปแลว กวาผลงานจะเขามาในหองสมุด ทําใหไม 
สามารถติดตอขออนุญาต/ขออนุญาตแตไมไดรับการตอบรับ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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ตัวบงช้ี 2.13  การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.79 ครบ 5 ขอ 
 

5 5 5 ไมครบ 3 
ขอแรก 

ครบ 3  
ขอแรก 

อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 1 5 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการหารือความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
2. มีขอตกลง/แนวปฏิบัติในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มีผลที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน                 
1. มีการหารือความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
             ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับหองสมุดของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร (PSU Library Network) หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) และเครือขายหองสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLIS)  โดยมีการหารือความตองการ กําหนดขอตกลงและจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันในรูปของคณะกรรมการ/
คณะทํางานชุดตาง ๆ ทั้งในสวนของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผูปฏิบัติงาน  
             ในปการศึกษา 2550 คณะกรรมการอํานวยการ PULINET ในฐานะผูบริหาร ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและ
กลยุทธป พ.ศ. 2551-2553  รวมกัน เพื่อมุงสูการเปนเครือขายหองสมุดที่เขมแข็งและยั่งยืน (เอกสารหมายเลข สค.1.5 -05) 
2. มีขอตกลง/แนวปฏิบัติในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
             ในสวนของคณะทํางานชุดตาง ๆ ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดความตองการ ขอตกลงและแนวปฏิบัติรวมกัน ทั้ง
คณะทํางานบริการ คณะทํางานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะทํางานขอมูลทองถิ่น คณะทํางานวารสารและคณะทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข สค. 2.13-01)  เพื่อใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
             ในสวนของหองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 วิทยาเขต ไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนทั้งจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและผูบริหารหองสมุดในการใชทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมกัน  
4. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
             มีการกําหนดนโยบาย/แผนในการใชทรัพยากรรวมกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แหง สําหรับหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในสวนกลางในทางปฏิบัติเนนการยืมระหวางหองสมุดรวมกันในรูปของการขอถายสําเนา ในสวนของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคจะมีในหลายลักษณะ ทั้งการถายสําเนาและการยืมตัวเลมจริงโดยการใชบัตร PULINET   
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5.  มีผลที่เกิดจากการใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
                  ในปการศึกษา 2550 ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีการใชทรัพยากรรวมกับหองสมุดอื่น ๆ ใน
หลายลักษณะดังนี้  
                 การยืมระหวางหองสมุด ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย 
จํานวน 416 รายการ และใหบริการยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย จํานวน 573 รายการ (เอกสารหมายเลข สค.2.13-02)  
                 การพัฒนา Digital Collection รวมกันตามโครงการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ThaiLIS) สงผลใหผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสืบคนวิทยานิพนธฉบับ
เต็มและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการประมาณ 153,464 รายการ [http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php]  
                 การสืบคนขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แหง ผานระบบ ThaiLIS Union Catalog 
Search [http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl] 
                การใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่จัดหาในรูปภาคีหองสมุด (Library Consortium) รวมกัน ปจจุบนัผูใชบริการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสืบคนขอมูล full text จากวารสารอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 17,105 รายการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ประมาณ 15, 212 รายการ 
                ผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีบัตร PULINET สามารถเขาใชบริการและยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดทุกสถาบันในเครือขาย                   
เอกสารอางอิง :   
สค.2.13 -01   รายงานของคณะทํางาน 
สค.2.13 -02   สถิติบริการยืมระหวางหองสมุด 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      การใหบริการยืมระหวางหองสมุดกับหองสมุดบางสถาบันยังลาชา   
2.  จุดแข็ง 
     ผูบริหารหองสมุดใหความสําคัญ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาความรวมมือทุกระดับ 
3.  โอกาส 
     มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค และระดับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ที่เขมแข็ง 
     บรรณารักษจะมีเครือขายทางวิชาชีพ แมวาจะไมเปนทางการ  สงผลใหการติดตอประสานงานทําไดงายขึ้น 
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4.  อุปสรรค 
     เครือขาย Internet ลาชาบางชวงเวลา 
     การคนและการ download  ขอมูลเอกสารฉบับเต็มจากโครงการ Digital Collection ของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ยังลาชา 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       นําขอมูล/ปญหาเรื่องความลาชาในการใหบริการยืมระหวางหองสมุดเสนอผูบริหารหองสมุดเพื่อหาแนวทางแกปญหา
รวมกัน ในปการศึกษา 2551 
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ตัวบงช้ี 2.14 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา 

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.5 1 1 3 3 0.5 
 

1 > 1 
 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

           ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดกําหนดแผนงานดานจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 
ไวที่ 1 เรื่อง  
         เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัยสถาบันบรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549 มาจัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนา โดยไดดําเนินการดังนี้   

1. จัดสรรเวลา/ภาระงานในการทํางานวิจัยสําหรับบุคลากร 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 4 ชั่วโมง/สัปดาห กรณีไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ไดแจง/ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึง  

2.  จัดระบบพี่เล้ียงและแบงความรับผิดชอบใหพี่เล้ียงอยางชัดเจน 
3. จัดทีมวิจัยตามลักษณะงานและสรางกระบวนการเรียนรูในทีม/ระหวางทีมวิจัย 

         4.   จัดโครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ พี่เล้ียงพบพี่เล้ียง ผูวิจัยพบพี่เล้ียง จัดทีมวิจัย/โครงการ
พัฒนางาน  ผูวิจัย/พัฒนาเสนอโครงการในกิจกรรม KM เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตาม ผูวิจัย/พัฒนานําเสนอผลงาน
ในเวทีคนเกง  

 5.  ใหรางวัลบุคลากรที่ทําวิจัยเสร็จตามแผน 
         6.  จัดระบบบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข สค.1.7-03)          
         จากการดําเนินการดังกลาวสงผลให มีผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เรื่องคือ 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ : ประสบการณพึ่งพิงสูการพึ่งพาตนเอง (เอกสารหมายเลข สค. 2.14-01)  ปญหาและสาเหตุการไมใช
บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
(เอกสารหมายเลข สค.2.14-02)  และการศึกษาการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาและ
อาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  (เอกสารหมายเลข สค.2.14-03)    และมีงานวิจัยสถาบันอยู
ระหวางดําเนินการจํานวน 3 เรื่อง โครงการพัฒนางานจํานวน 15 เรื่อง (เอกสารหมายเลข สค.2.14-04)   

เอกสารอางอิง :   
สค.2.14-01   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ : ประสบการณพึ่งพิงสูการพึ่งพาตนเอง 
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สค.2.14-02     ปญหาและสาเหตุการไมใชบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  
                       ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
สค.2.14-03     การศึกษาการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธหองสมุดของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัย   
                      สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ   
สค.2.14-04     โครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      บุคลากรสวนหนึ่งยังไมมีทักษะในการทําวิจัยสถาบัน/ผลงานวิชาการ 
2.  จุดแข็ง 
      ผูบริหารหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ใหความสําคัญและสนับสนุน 
      บุคลากรคุนเคยกับแหลงขอมูลและมีทักษะในการสืบคนขอมูลในการทําวิจัย 
     มีการจัดสรรเวลาราชการใหบุคลากรทําวิจัยสถาบันและสามารถนําไปคิดเปนภาระงานได 
      มีระบบพี่เล้ียงในการทําวิจัยสถาบัน/โครงการพัฒนางาน 
      มีระบบแรงจูงใจสําหรบัผูที่ทําผลงานแลวเสร็จตามแผนงาน        
3.  โอกาส 
      มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดสําหรับการวิจัยสถาบัน 
4.  อุปสรรค 
       - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     จัดทําโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน ปงบประมาณ 2551 
     จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการวิจัยสถาบัน      
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ตัวบงช้ี 2.15 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพร
เทียบกับจํานวนบุคลากร***** 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.50 รอยละ 5 
 

- - 12.5 รอยละ 4 
 
 

รอยละ  
4-5 

 

> รอยละ 
6 
 
 

3 1 - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดกําหนดเปาหมายดานรอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากรไวรอยละ 5  
        ในปการศึกษา 2550 มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพร 
จํานวน 3 เรื่อง คือ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ : ประสบการณพึ่งพิงสูการพึ่งพาตนเอง (เอกสารหมายเลข สค.2.14-01)  ปญหา
และสาเหตุการไมใชบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ (เอกสารหมายเลข สค.2.14-02)  และการศึกษาการรับรูและความตองการขาวสารประชาสัมพันธหองสมุด
ของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  (เอกสารหมายเลข สค.2.14-03) คิดเปนรอยละ 
12.5 ของจํานวนบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนของหองสมุด  

เอกสารอางอิง :    
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
       -  
3.  โอกาส 
      มีวารสารทางวิชาการระดับประเทศที่เกี่ยวของกับวงการหองสมุดหลายรายชื่อ ที่สามารถสงผลงานไปตีพิมพ 
4.  อุปสรรค 
      - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา       
      แผนงานวิจัยสถาบันปงบประมาณ 2551 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี  2.16 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม/ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 6  - - 9 
กิจกรรม 

 

3 4         >5 3 1 - 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดใหบริการทางวิชาการตามแผนงานการบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 2550 และ 2551  จําวน 9 โครงการ (เอกสารหมายเลข สค. 2.16-01) ดังนี้   
             การเปดบริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมง/วัน มีบุคคลภายนอกมาใชบริการ ประมาณ  
21,730    คน 
             การเปดหองสมุดสูชุมชน ชวง ม.อ. วิชาการ  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายคือ การเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขา
ใชบริการโดยไมเสียคาใชจาย การใหบริการอินเทอรเน็ต การฉายภาพยนตรและการออกรานจําหนายหนังสือและสื่อการเรียนรู  
             โครงการอบรมการจัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุดของสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย
ในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และปตตานี (เอกสารหมายเลข 2.16-02) 
             โครงการบริจาคหนังสือเพื่อนองใหโรงเรียนศาสนบํารุง ต. บานนา อ.จะนะ จ. สงขลา www.clib.psu.ac.th คลิกที่ 
ภาพกิจกรรม 
             การศึกษาดูงานหองสมุด จํานวน 6 ครั้ง 
             การฝกงานใหนักศึกษาใหกับสถาบันตาง ๆ จํานวน 4 ครั้ง 
             กิจกรรมแลหนังแลตน  จํานวน 12 ครั้ง 
             บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร  จํานวน   6  ครั้ง 
             บุคลากรไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 ครั้ง (เอกสารหมายเลข สค.2.16-03) 
เอกสารอางอิง :   
สค.2.16-01  แผนงานการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2550 และ 2551 
สค.2.16-02  โครงการอบรมการจัดทําเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุด 
สค.2.16-03  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปการศึกษา 2550 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      -     
2.  จุดแข็ง 
        ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีนโยบายการใหบริการทางวิชาการตามศักยภาพที่ชัดเจน 
        บุคลากรมีศักยภาพและมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 
3.  โอกาส 
        มีความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู 
4.  อุปสรรค 
      สถานที่คับแคบ และอุปกรณอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัดในชวงที่มีผูใชบริการจํานวนมาก สงผลกระทบกับ
ผูใชบริการหลักที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
      มหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่เปนความตองการของชุมชนบางโครงการ  เชนโครงการ
หองสมุดเคลื่อนที่ใหหองสมุดโรงเรียน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา    
      แผนงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2551      
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
ช่ือตัวบงช้ี 2.17 มีการพัฒนานวัตกรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน  
คา    

น้ําหนัก 

 
แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.85 5 9 8 11 3 4 > 5 3 1 1 5 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงานและการใหบริการ โดยกําหนดกรอบแนวคิดและเปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธ ป 2550-
53 เปาประสงคที่ 2.1 วัตถุประสงคที่ 2.1.1 (เอกสารหมายเลข สค.1.1-01) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช  (เอกสารหมายเลข สค.1.1-02) และกําหนดตัวบงชี้วัดผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข สค.1.1-03) 
                ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดพัฒนานวัตกรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงานและการใหบริการดังนี้ 
               1. ระบบบอกรับ/ตออายุวารสารประจําป [http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe] ที่สามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานวารสารทั้งในสวนของงานจัดหาและงานจัดซื้อ  คณะ/หนวยงานที่ตองการตรวจสอบรายการ
วารสารที่บอกรับ การยืนยัน/การยกเลิกการบอกรับผานระบบเครือขาย 
               2. ระบบการเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ                
               3. Happy Print  การเติมโควตาการพิมพดวยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ประวัติการเติมเงินและ 
ประวัติการพิมพผาน web site หองสมุด http://192.168.26.19 
               4. Chat กับบรรณารักษบริการตอบคําถาม 
               5. การพัฒนา Online Tutorial : การใชโปรแกรม Endnote Web 
               6. เสียงสูคุณ 
              7. Online Reference: Ask a Librarian : Phase 2 [http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference]      
              8. นิทรรศการออนไลน 
              9. Co-Browse กับบริการตอบคําถามออนไลน แบบมองเห็นหนาจอกันระหวางผูใชบริการกับบรรณารักษ     
             10. ระบบไฟลเซอรเวอรกับการสํารองขอมูลอัตโนมัติ 
             11. การวิเคราะหและจัดกลุม E-Journal ตามสาขาวิชา                           
เอกสารอางอิง :   
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติปงบประมาณ 2551 อีก จํานวน 2 โครงการคือระบบประตู
ทางเขาหองสมุดอัตโนมัติและปฏิทินกิจกรรม Online  
 
1.  จุดออน 
      - 
2.  จุดแข็ง 
       บุคลากรมีการศึกษาและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3.  โอกาส 
        มีบุคลากร IT ชวยพัฒนาระบบตามความตองการและความจําเปนในการใชงาน 
        ความกาวหนาทางดาน IT ชวยใหการพัฒนาทําไดงายขึ้น 
4.  อุปสรรค 
       - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       แผนงานดานการพัฒนานวัตกรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการปงบประมาณ 2551 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้



ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549 ตั้ง2550 หาร2550 ป2550  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

40.00 4.79
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน 2.86 7 5-6 ขอแรก 3 1 5 14.3

มีกระบวนการพัฒนากลุยทธ แผนดําเนิน
งานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความ
สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 2.86 96.77 80 3 1 5 14.3
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผน 2.86 4 1-2 3 1 5 14.3
ยุทธศาสตรชาติ หรือแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษา (ระดับ)***

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ 2.86 4.48 4.40 4.23 > 4 3 1 1 5 14.3
บริการ***

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 2.85 4 3 3 1 5 14.25
(ระดับ)***

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 2.85 1 2 2 3 ขอแรก 1 - 1 2 5.7
(ระดับ)**

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน 2.85  5 5 3 1 5 14.25
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***

1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ 2.85 8 5 3 1 5 14.25
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (ระดับ)***

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้
ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2550

ผลดําเนินงาน
คา

น้ําหนัก

1.  ภารกิจรวมของหนวยงาน



ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549 ตั้ง2550 หาร2550 ป2550  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2550

ผลดําเนินงาน
คา

น้ําหนัก

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน 2.86 58 58 100 57 58 98.28 52 53 98.11 85 3 1 1 5 14.3
ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ

1.10  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 2.86 3 3 3 3 3 1 1 5 14.3
(ระดับ)*

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและ 15 14 4
ทรัพยสิน(ภายในหนวยงาน)*

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห 2.86 7 7 3* 1 5 14.3
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.86 5 5 7 5 3 1 1 5 14.3
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**

1.14 ระดบัความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 2.86 5 5 5 อยางนอย 3 1 1 5 14.3
การศึกษาภายใน (ระดับ)** 4 ขอแรก

1.15  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจ 2.86 5 5 3 1 5 14.3
สอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)*



ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549 ตั้ง2550 หาร2550 ป2550  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2550

ผลดําเนินงาน
คา

น้ําหนัก

60.00 5
49.30

การบริการสารสนเทศ 26.56
2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 3.80 4.02 4.01 4.03 4.00 3 1 1 5 19

โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการให
บริการในภาพรวมในระดับดีขึ้นไป*****

2.2 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 3.80 6 7 7 7 3 1 1 5 19
(ชองทาง)*****

2.3 รอยละของคํารองเรียนที่ไดรับการแกไข***** 3.80 36 36 100 18 18 100 17 17 100 รอยละ100 3 1 1 5 19
ของขอรอง
เรียนที่หอง
สมุดสามารถ
ดําเนินการ
เองได

2.4 จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน 3.79 4 8 5 3 1 1 5 18.95
ขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
(จํานวนบริการ)*****

2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 3.79 10 14 8 3 1 1 5 18.95
(จํานวนบริการ)*****

2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 3.79 8 20 >10 3 1 1 5 18.95
(จํานวนบริการ)*****

2.  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
การบริการหองสมุด



ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549 ตั้ง2550 หาร2550 ป2550  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2550

ผลดําเนินงาน
คา

น้ําหนัก

2.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูล 3.79 158494 145814 8.70 171838 158494 8.42 178016 171838 3.60 > 3 3 1 1 5 18.95
อิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานขอมูล
ที่จัดซื้อ)*****
การพัฒนาศักยภาพของผูรับบริการ 11.37

2.8 รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม 3.79 2312 2435 94.94 2893 2543 113.75 3837 3182 120.58 > 90 3 1 1 5 18.95
สงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด*****

2.9 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขา 3.79 4.07 4.27 4.00 3 1 1 5 18.95
รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวิต*****

2.10 มีสื่อการเรียนรูการใชหองสมุดและการใช 3.79 7 7 7 3 1 1 5 18.95
สารสนเทศดวยตนเองที่หลากหลาย
(ประเภท)*****
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 11.37

2.11 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของ 3.79 88 264 278 94.96 269 271 99.26 90 3 1 1 5 18.95
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร*****

2.12 ฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากร***** 3.79 68.55 135 149 90 162 169 95.85 90 3 1 1 5 18.95

2.13 การใชทรัพยากรรวมกัน***** 3.79 5 5 5 3 1 1 5 18.95



ตั้ง2548 หาร2548 ป2548 ตั้ง2549 หาร2549 ป2549 ตั้ง2550 หาร2550 ป2550  ตามเกณฑ 
(1,2,3)

เทียบแผน 
(0,1)

พัฒนาการ 
(0,1)

รวม 5
คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
เปาหมาย

2550

ผลดําเนินงาน
คา

น้ําหนัก

5.00
2.14 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทาง 2.50 1 3 3 1 3 1 1 5 12.5

วิชาการ*****
2.15 รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ 2.50 3 24 12.5 5 3 1 5 12.5

บุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชนหรือ
มีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร*****

2.85
2.16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการ 2.85 9 6 3 1 5 14.25

วิชาการแกชุมชน***** (34ครั้ง) (35ครั้ง) (35 ครั้ง)
2.85

2.17 มีการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.85 9 8 11 >6 3 1 1 5 14.25
มาใชในการดําเนินงานและการใหบริการ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 100.00 4.91

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ตามภารกิจของหองสมุด

อธิบายสัญลักษณ

บริการวิชาการ

การบริหารจัดการ

วิจัยสถาบัน
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิตามภารกิจ 
 
ลําดับที ่ ชื่อมาตรฐาน น้ําหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 40 4.79 ดีมาก 
2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 60 5 ดีมาก 
 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 100 4.91 ดีมาก 
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บทสรุปผูบริหาร 
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บทสรุปผูบริหาร 
ภารกจิรวมของหนวยงาน 

การบริหารจัดการฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   เปนไปตามเปาหมาย/วิสัยทัศน ป 
2550-2553       ซึ่งไดกําหนดไวชัดเจนในการที่จะเปนแหลงสารสนเทศชัน้นาํของประเทศและเปน
ศูนยกลางการเรียนรูดวยบรกิารทีเ่ปนเลิศ มีปณิธานในการดําเนนิงานคือ มุงม่ันสูความเปนเลิศดาน
การบรกิารสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวชิาการและการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยใชแผนกลยุทธป 2550-2553 เปน
ตัวขับเคลื่อน  
 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแปลงแผนกลยทุธสูแผนปฏิบัติการประจําป มีการกําหนดตัวบงชี้ 
(KPIs) เพื่อวัดความสําเร็จในการดําเนนิงาน ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ไดกําหนด
ตัวบงชี้ (KPIs) จํานวน 32 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ภารกิจรวม จํานวน 15 ตัวบงชี้  ตัวบงชี้ภารกิจเฉพาะของ
หนวยงาน จํานวน 17 ตัวบงชี้ และกําหนดแผนการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานไวที ่  
รอยละ 80.00  

ในการดําเนนิงานบุคลากรทกุคนมีสวนในการขับเคลื่อนความสาํเร็จตามตัวบงชี้ โดยมีหัวหนาฝาย
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ หัวหนากลุมงานและคณะกรรมการคุณภาพเปนผูกํากับ  มีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้  โดยมอบหมายใหบุคลากรที่เกี่ยวของรวบรวมและเพิ่มเติมขอมูลใน
เครื่องแมขาย  ปการศึกษา 2550 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ  มีผลการดําเนินงานของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ทีก่ําหนดอยูที่รอยละ 96.77 บรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวท่ีรอยละ 80  

การบริหารจัดการยังคงเนนการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล มีการประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการ ตัวบงชี้  และขอตกลงภาระงาน (TOR) ของบุคลากร   ปละ 2 ครั้ง  มีการสํารวจความ    
พึงพอใจของผูใชบริการ 1 ครั้ง / ป มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการทุกชองทาง
อยางตอเนื่อง    รวมทั้งการนําจุดออนจากการประเมินในปการศึกษา 2549 มาวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงานมาจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 3 เร่ือง คือระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย การ
วิจัยสถาบันและผูใชบริการหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบ  ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพและมีความกาวหนาทางวิชาชีพ เพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร ในปการศึกษา 2550 บุคลากรรอยละ 
98.11 ไดรับการพัฒนา บรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวที่รอยละ 85  
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              มีการพัฒนาสถาบนัสูองคการเรียนรู ไดทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู จัดกิจกรรมตาม
แผนประสบความสาํเร็จตามเปาหมายไดรอยละ 85 ตํ่ากวาเปาหมายทีก่ําหนดไวที่รอยละ100 มกีาร
ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูและนําผลมาพฒันากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกต ิเชน การใชกิจกรรม T(uesday) Talk  เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงงานตามโครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน การทําผลงานทางวิชาการ การฝก
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งนาํแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการบริการตอบคําถาม    

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ใหความสําคัญตอ วงจรคุณภาพ PDCA-Par ไดพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที่ 4  และคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน ได
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางครบถวน โดยในรอบปการศึกษา 2550 ไดจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานเสนอตอมหาวิทยาลัย พรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น ไดนํา
ผลการประเมินคุณภาพภายในที่เปนจุดออน/ขอเสนอแนะ/จุดที่ตองพัฒนาทั้งจากการประเมินตนเองและ
จากคณะกรรมการประเมิน เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและที่ประชุม
บรรณารักษ เพ่ือกําหนดแนวทางพัฒนาและผูรับผิดชอบ มีการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใชวเิคราะห
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นอีกและจัดระบบการควบคุม  มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายในการดําเนินงานปการศึกษา 2550-
2554 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและตัวบงชี้ปละ 2 ครั้ง  และจัดทํารายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 สําหรับแนวทาง/ผลการพัฒนาปรากฏ
รายละเอียดในแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพป
การศึกษา 2549 หนา 84 - 93    

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ไดใหความสําคัญกับระบบการ
จัดเก็บขอมูล ในปการศึกษา 2550 มีระบบรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลพื้นฐานซึ่งตองรายงานตามภารกิจของ
หนวยงานและภารกิจรวมที่เปนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. โดยไดมอบหมายให
บุคลากรที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลเก็บไวที่เครื่องแมขาย และเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกเดือน  

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูที่ระดับ 5  
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ภารกจิเฉพาะของหนวยงาน 
 ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   ไดเปดใหบริการหองสมดุ   เพ่ือเปนแหลงสนับสนนุ

การเรียนการสอน การวิจัย เฉลี่ย 13 ช่ัวโมง/วัน  ในชวงปกติเปดบริการถึง 22.30 น.  ชวงกอนสอบ 2 
สัปดาหจนกระทั่งสอบเสร็จ เปดบริการถึง 24.00 น. มีผูเขาใชบริการ ประมาณ 754,669 ครั้ง มีการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 202,120  ครั้ง รวมทั้งใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดเวลาทีห่องสมุดเปดบริการ จํานวน  65 เครื่อง มี
ผูใชบริการ จํานวน  125,633 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผูใชบริการที่เปนบคุคลภายนอกมาใชบริการ ประมาณ 
21,730 คน 
 นอกเหนือจากผูใชท่ีเขามาใชบริการภายในหองสมุดแลว ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ ไดจัดบริการ
ใหผูใชเขาถึงสารสนเทศผานระบบเครือขายตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งการคนสารสนเทศผานระบบ OPAC – 
Online Public Access Catalog   การคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   การคนขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มจาก Inhouse Database ซ่ึงหองสมุดไดพัฒนาขึน้ตามโครงการ Digital Library Project ประกอบดวย 
ขอมูลภาคใต วิทยานิพนธ ผลงานวิจัยของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ขอสอบเกา วิดีทัศนและเทป
บันทกึเสียง  

เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการตามภารกิจมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัและความตองการของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2550 ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ   ได
ดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 

การปลูกฝงใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนกัในเรื่องการใหความสําคัญกับลูกคา (Customer 
Oriented) การใหบริการดวยจิตบริการและใสใจตอลูกคาอยางจริงจัง   โดยเฉพาะบุคลากรสวนหนาจะ
เนนย้ําเปนกรณีพิเศษ มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของและกาํหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการรวมกนั 
รวมทั้งการศึกษาดูงานจากหองสมุดอ่ืน ๆ มีระบบประเมินและพฒันาผูใหบริการ เชนโครงการดาวเดน
ขวัญใจผูใชหองสมุด ที่ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานมสีวนรวมในการ vote /แสดงความเห็น/ประเมินผู
ใหบริการโดยตรง  รวมทัง้โครงการดาวเดนคนขยนั  ดาวเดนจัดชั้นและดาวเดนมีน้าํใจซึ่งประเมินโดย
คณะกรรมการ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลและการยกยองชมเชย เพ่ือใหบุคลากรของฝายหอสมุด
คุณหญิงหลง ฯ ไดซึมซับกลยุทธการเอาใจใสลูกคา และตระหนกัถึงความสาํคัญของลูกคา  

มีการรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ    จํานวน 7 ชองทาง  มีระบบการจัดการกบั  
ขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอย/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อแสวงหาผลยอนกลับ (Feedback) จาก
ผูใชบริการ ในปการศึกษา 2550   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ไดแกไขขอรองเรียน/ความพึงพอใจนอย/
ขอเสนอแนะในสวนทีห่อสมดุคุณหญิงหลง ฯ สามารถดําเนินการเองได รอยละ 100 มีระบบการสื่อสารกับ
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ผูรองเรียน ทั้งการแจงเจาตัวโดยตรง กรณีผูรองเรียนระบุ ชื่อ ที่อยู หรือ email address รวมทั้งการติด
ประกาศที่บอรดเสียงสะทอนกลับจากผูใชบริการ  
 ดานการใหบริการยังคงเนนรูปแบบและกระบวนการใหบริการในเชิงรุก ในปการศึกษา 2550 มีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก  จํานวน 14 บริการ ดังนี้ 1) บริการตามตัวเลม 2)บริการเพื่อนชวยหา
หนังสือกรณีทีผู่ใชบริการหาหนังสือในหองสมุดไมพบ 3) บริการทานขอมาเราจัดให 4) บริการจัดซือ้
หนังสือตามคาํขอ 5) โครงการหองสมุดพบเพื่อน  6) โครงการยอดนักอาน 7) โครงการใหความรูดาน
สารสนเทศแกนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา 8) โครงการตอบคําถามออนไลนกับหองสมุด 9) โครงการ
อบรมการสืบคนขอมูลเพ่ือการทาํผลงานทางวิชาการแกบุคลากรสายสนับสนุน 10) นิทรรศการออนไลน 
11) แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form)  12) ระบบสาํรองเอกสารอิเล็กทรอนกิส (E- Reserve)  13) ระบบ 
E-Alert 14) Collection Highlight ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ 8 บริการ มีการทบทวน
และพฒันาบริการแบบเบ็ดเสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Services) เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูใชบริการ เชน บริการตอบคําถามออนไลน บริการทานขอมาเราจัดให บริการหนังสือดวน การยมืตอและ
การจองทรัพยากรสารสนเทศผาน Web บริการขอมลูพิเศษ และโครงการหองสมุดดิจิทัล มีบริการ
อิเล็กทรอนิกสที่ชวยใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยไมจาํกัดสถานทีแ่ละเวลา จํานวน 20 บริการ 
เชน การเติมโควตาการพิมพอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ระบบ Happy Print เปนระบบการเติมโควตาการ
พิมพดวยบัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ประวัติการเติมเงินและประวัติการพิมพผาน web site  
นิทรรศการออนไลน  บริการตอบคําถามออนไลน   ระบบสํารองเอกสารอิเล็กทรอนิกส  วดีิทัศนตาม
อัธยาศัย  เทปออนไลน  Virtual Library Tour หนังสือแนะนาํ   Collection Highlight  บริการนําสงเอกสาร 
(Document Delivery) แนะนําการใชหองสมุดผานคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส (Computer Touchscreen) 
บริการแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส เชน แบบฟอรมขอหมายเลข ISBN แบบฟอรมเสนอแนะใหหองสมุดจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ แบบฟอรมส่ังสํารองหนังสือและแบบฟอรมขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  เปนตน 
    มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูใชบริการโดยเฉพาะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ใหมีทักษะดานสารสนเทศและทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันจะสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตถือเปนภารกิจที่สําคัญที่ได
กําหนดไวในเปาประสงคของแผนกลยุทธ     ป 2550-2553 ในปการศึกษา 2550  ฝายหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศตามแผนการใหการศึกษาผูใช จํานวน 87 ครั้ง มี
ผูเขารวม จํานวน 3,837 คน  คิดเปนรอยละ 120.58 ของจํานวนเปาหมายทีก่ําหนด (จํานวน 3,182 คน) 
สูงกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวที่ >90  สําหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้คือ การปฐมนเิทศการใชหองสมุดแก
นักศึกษาใหม อบรมการสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส อบรมการใชโปรแกรม  Endnote  โครงการ
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หองสมุดพบเพื่อน โครงการอบรมการสืบคนขอมูลเพื่อการทําผลงานแกบคุลากรสายสนับสนนุและ
โครงการใหความรูดานสารสนเทศแกนักศกึษาที่ลงเรียนวิชาสัมมนา  มีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง 
สําหรับความพึงพอใจในภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) สูงกวา
เปาหมายที่กาํหนดไวที่ระดับ 4  มีการจัดทําสื่อการเรียนรูหลายรูปแบบทั้งแผนพับ คูมือ การใชหองสมุด
ดวยคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส วีดิทัศนแนะนาํการใชหองสมุด Subject Guide, Online Tutorial และ 
Virtual tour รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศหลายกิจกรรม เชน โครงการยอดนักอาน บริการ
ทานขอมาเราจัดให (Service On Demand) การนาํเสนอสารสนเทศทีน่าสนใจในแตละชวงเวลา 
(Collection Highlight) จากการจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหมีการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้น คือ
มีการใชวารสารอิเล็กทรอนกิส จํานวน 178,016 ครั้ง/เดือน เพิ่มจากปที่ผานมารอยละ 3.60 สูงกวา
เปาหมายที่กาํหนดไวที่รอยละ >3 
          การพัฒนานวัตกรรม/นํา IT มาประยุกตใชในการดําเนินงานและการใหบริการ ฝายหอสมดุคุณหญิง
หลงฯ ใหความสาํคัญกบัเรื่องดังกลาว โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดและเปาประสงคดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไวในแผนกลยุทธ ป 2550-2553 เปาประสงคที่ 2.1 วัตถปุระสงคท่ี 2.1.1 ในปการศึกษา 2550 
มีการพฒันานวัตกรรม/นํา IT มาประยุกตใชในการดําเนนิงานและการใหบริการ 11 โครงการ คือ 1) ระบบ
บอกรับ/ตออายุวารสารประจําป [http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe] ที่สามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานวารสารทั้งในสวนของงานจัดหาและงานจัดซื้อ  คณะ/หนวยงานทีต่องการ
ตรวจสอบรายการวารสารทีบ่อกรับ การยืนยนั/การยกเลิกการบอกรับผานระบบเครือขาย  2) ระบบการ
เติมโควตาการพิมพอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ                3) Happy Print  การเติมโควตาการพิมพดวย
บัตรเติมเงิน/การตรวจสอบโควตาการพิมพ/ประวัติการเติมเงินและ ประวัติการพิมพผาน web site 
หองสมุด http://192.168.26.19  4) Chat กับบรรณารักษบริการตอบคําถาม 5) การพฒันา Online 
Tutorial : การใชโปรแกรม Endnote Web  6) เสียงสูคุณ 7) Online Reference: Ask a Librarian : 
Phase 2 [http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference]  8) นิทรรศการออนไลน  9) Co-Browse กับ
บริการตอบคําถามออนไลน แบบมองเห็นหนาจอกันระหวางผูใชบริการกับบรรณารักษ 10) ระบบไฟล 
เซอรเวอรกับการสํารองขอมลูอัตโนมัติ  11) การวิเคราะหและจัดกลุม E-Journal ตามสาขาวิชา                         
สูงกวา KPIs ที่กําหนดไวที่ 5 โครงการ นอกจากนีย้ังมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ปงบประมาณ 2551 อีก จํานวน 2 โครงการคือระบบประตูทางเขาหองสมุดอัตโนมัติและปฏิทนิกิจกรรม 
Online  
 การใชทรัพยากรรวมกนั ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ    ใหความสาํคัญกับการใชทรัพยากรรวมกนั
ทั้งในระดับหองสมุดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร (PSU Library Network) หองสมุดมหาวทิยาลัยสวน
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ภูมิภาค (PULINET) และเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) มีการหารอืความตองการ กําหนด
ขอตกลงและจดัทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ ทั้งในสวน
ของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผูปฏิบัติงาน  ในปการศึกษา 2550 มีผลที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในหลายลักษณะดังนี ้ 
              การยืมระหวางหองสมุด ผูใชบริการของฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขอใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดในเครือขาย จํานวน 416 รายการ และใหบริการยืมระหวางหองสมุดในเครือขาย จํานวน 573 
รายการ การพัฒนา Digital Collection รวมกันตามโครงการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือขาย
หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ThaiLIS) สงผลใหผูใชบริการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
สามารถสืบคนวทิยานิพนธฉบับเต็มและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการประมาณ 143,464 
รายการ [http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php] การสบืคนขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แหง ผานระบบ Union Catalog Search [http://uc.thailis.or.th/cgi-
bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl] การจัดหาและใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสรวมกันในรูปภาคี
หองสมุด (Library Consortium) ปจจุบันผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรสามารถสืบคนขอมูล 
full text จากวารสารอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 17,105 รายการ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ประมาณ 15,212 
รายการ ผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีบัตร PULINET สามารถเขาใชบริการและยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมหาวทิยาลัยในเครือขาย จํานวน 14 สถาบนั                   
 การทําวิจยัสถาบัน/ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนางานหรือบูรณาการงานวิจัยในงานประจําถือเปน
ภารกิจที่สําคญัประการหนึง่ ฝายหอสมดุคุณหญิงหลงฯ ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินในปการศึกษา 
2549 มาบรหิารความเสี่ยงและกาํหนดแนวทางพฒันา โดยไดดําเนนิการในหลายลักษณะคือ การจัดสรร
เวลาในการทําวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการใหบุคลากร จัดระบบพี่เลี้ยง จัดโครงการพัฒนางาน/พัฒนา
คน การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผูที่ดําเนินงานเสร็จตามแผน สงผลใหในปการศึกษา 2550 มี
งานวิจัยสถาบนั/ผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.5 ของจํานวน
บุคลากร บรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวที่ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 ของจาํนวนบุคลากร 
              การบริการวิชาการ  นอกเหนือจากการเปดบริการหองสมุดใหกับบุคคลภายนอก โดยเฉลี่ย 13 
ช่ัวโมง/วัน มีบุคคลภายนอกมาใชบริการ ประมาณ   21,730    คน แลวยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสราง
ความสัมพันธกับชุมชนในภาคใต เชน การเปดหองสมุดสูชุมชน ชวง ม.อ. วิชาการ  การอบรมการจัดทํา
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสใหกับผูปฏิบัติงานหองสมุดของสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลา สตูล ยะลา และปตตานี การบริจาคหนังสือเพ่ือนองใหโรงเรียนศาสนบํารุง อ.จะนะ จ. สงขลา การ
ฝกงานใหนักศึกษาใหกับสถาบันตาง ๆ การเปนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานตาง ๆ 
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ขอมลูเบ้ืองตนของสาํนักทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 

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  ไดบริจาคที่ดินเพ่ือ
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 จากนั้นไดเริ่มทดลองปฏิบัติงานตามโครงสรางใหม เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2543 
และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยไดประกาศจัดตั้งเปนสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร  

วัตถุประสงค 

  1.  เปนแหลงกลางในการใหบริการสารสนเทศทางวิชาการแกคณาจารย    นักศึกษา     
ขาราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการวิจัย 

2. เปนแหลงบริการสารสนเทศแกชุมชนภาคใต 
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3. เปนศูนยประสานงานบริการสารสนเทศกับหนวยงานตาง  ๆ          ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

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 และการบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  - เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต ที่ทันสมัยและสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูใหม ซ่ึงไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทองถิ่น 
  - เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีกิจกรรม และ
บริการบนพ้ืนฐานของการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง ตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคล และ
เปนแหลงบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

โครงสรางสวนราชการเดิม 

  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง       อรรถกระวีสุนทร      มีฐานะเปนฝายสังกัดสํานักวิทย
บริการ ซ่ึงมีสํานักงานอยูท่ีวิทยาเขตปตตานี แตการทํางานโดยพฤตินัยเปนอิสระตอกัน 

โครงสรางสวนราชการปจจุบัน 

  สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง  อรรถกระวี สุนทร  มีโครงสรางภายใน
ประกอบดวย 4 ฝายคือ ฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายบริการสารสนเทศ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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แผนภูมกิารแบงสวนราชการของสาํนักวทิยบริการ 

 

 

 

 

 

แผนภูมกิารแบงสวนราชการของสาํนักทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญิงหลงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกัวทิยบริการ 

สํานกังานเลขานกุาร ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายหอสมุด 

ฝายหอสมุดคุณหญิงหหลงฯ ฝายหอสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ 

สํานกัทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร 

ฝายสนบัสนนุงานบริหาร ฝายพฒันาระบบสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ 

ฝายหอสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ 



ขอมูลเบ้ืองตนของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 
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โครงสรางการบริหารเดิม 

  การบริหารงานของฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     มีรองอธิการบดีฝาย
วิชาการเปนผูกํากับ  มีหัวหนาฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯเปนผูบริหารสูงสุด มีหัวหนากลุมงาน 3 กลุมงาน 
คือหัวหนากลุมงานบริการ หัวหนากลุมงานเทคนิคและหัวหนากลุมงานธุรการ เปนผูบริหารงานภายใน 
 
โครงสรางการบรหิารใหม 

  การบริหารงานของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร     อยูใน
การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบริหารสูงสุด  มีหัวหนาฝาย 3 
ฝาย คือฝายสนับสนุนงานบริหาร ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ เปนผูบริหารงาน
ภายใน สวนฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพอยูในการกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนภูมกิารบรหิารงานฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

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 



 

 

 
          แผนภูมิการบรหิารงานสํานกัทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 
 อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานัก 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

ฝายสนบัสนนุงานบริหาร ฝายบริการสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝายหอสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ 



  

สารบญั 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของสํานกัทรพัยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 1-7 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 8-14 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน 15-16 
ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้ 17-22 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 23-82 
 ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 23-54 
 ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 55-82 
แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2549     83-93 
ผลงานนวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชระหวางปการศึกษา 2547-2550 94-101 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 102-109 
ภาคผนวก 109-120 
 ภาคผนวก ก  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายใน 110-114 
 ภาคผนวก ข  การกําหนดแผน/เปาหมายการดําเนินงานตามภารกจิและตัวบงชี ้ 115-120 
  
  



คํานาํ 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550  ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร   จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของตนเองและใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดและเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

รายงานฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามแนวทางคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในปการศึกษา 2550 สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง ฯ ไดรายงานและประเมินตัวบงชี้ภารกิจรวม จํานวน 15 ตัวบงชี้ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด รายงานและประเมินตัวบงชี้ภารกิจเฉพาะ จํานวน 17 ตัวบงชี้  โดยอิงเกณฑการประเมินของ
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคและของ สมศ.  

สําหรับภารกิจและตัวบงชี้ที่รายงานมีดังนี ้

  ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงาน 

  ตัวบงชี้ 
1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ 

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ หรือแผนยุทธศาสตร

อุดมศึกษา 
1.4   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
1.5   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
1.6   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
1.7   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
1.8   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคการสูระดับ

บุคคล 
1.9   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.10  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 



1.11  จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(ภายในหนวยงาน) 
1.12  มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ  

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
1.13  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนี่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
1.14  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.15  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 

  ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

  ตัวบงชี้ 
2.1  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการในระดับดีขึ้นไป 
2.2  มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
2.3  รอยละของคํารองเรียนที่ไดรับการแกไข 
2.4  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (จํานวน

บริการ) 
2.5  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) (จํานวนบริการ) 
2.6  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) (จํานวนบริการ) 
2.7  รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานขอมูลที่

จัดซื้อ) 
2.8  รอยละของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู

ตลอดชีวิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 
2.9  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ

และการเรียนรูตลอดชวีิต 
2.10 มีสื่อการเรียนรูการใชหองสมุดและการใชสารสนเทศดวยตนเองที่หลากหลาย 

(ประเภท) 
2.11 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2.12 ฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากร 
2.13 การใชทรัพยากรรวมกัน 



2.14  มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ 
2.15  รอยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรหองสมุดที่นําไปใชประโยชน  
         หรือมีการเผยแพรเทียบกับจํานวนบุคลากร 
2.16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
2.17  มีการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการ 
         ใหบริการ 

  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้            ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแต       
1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551  
   
 
        
       (ผูชวยศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล) 
               ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 
                  สิงหาคม  2551 
 


