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แผน

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา2550 ปีการศึกษา2551 2551 2552 2553 2554 2555

1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 40.00

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5-6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

กลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี�เพื�อวัดความ ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - 7 ข้อ 7 ข้อ

สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี�ของการปฏิบัติงาน 2.86 บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย แผน - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

ที�กําหนด*** ร้อยละ 60-74 ร้อยะ 75-89 ร้อยละ 90-100 ผล - ร้อยละ 96.77 ร้อยละ 100

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ที�เชื�อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 1-2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย 

หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (ระดับ)**** 1-2 ข้อแรก 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล - 4 ข้อแรก 3 ข้อแรก  4 ข้อแรก  4 ข้อแรก  4 ข้อแรก

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *** 2.86 1.51-2.50 2.51-3.50 >3.51 แผน ม/ีผ่านเกณฑ์ >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4

ผล 4.40 4.23 (84.6) 4.23 (84.6)

1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน(ระดับ)*** 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก 4 ข้อแรก ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

ไม่ครบ 3 ข้อแรก  3 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (4 ข้อ)  (4 ข้อ)

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (ระดับ)** 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 3 ข้อแรก 2 ข้อแรก 2 ข้อแรก 2 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก

ไม่ครบ 3 ข้อแรก  3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล - 2 ข้อแรก  (4 ข้อ)

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี�ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

การศึกษา (ระดับ)*** ไม่ครบ 3 ข้อแรก 3-4 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (5 ข้อ) ครบทุกข้อ

1.8 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี�และเป้าหมายของ 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 7 ข้อแรก ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล(ระดับ)*** ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-7 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (8 ข้อ)  (8 ข้อ)

1.9 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที�ได้รับการพัฒนา 2.86 ร้อละ 1-54 ร้อยละ 55-79 มากกว่าหรือ แผน 85 85 85 85 85 85 85 85

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั�งในประเทศและต่างประเทศ**** เท่ากับร้อยละ 80 ผล 98.28 (57/58) 98.11 (52/53) 100

ดัชนีชี�วัดหลักของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ปีการศึกษา 2552  (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553)

องค์ประกอบและตัวบ่งชี�
ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline แผนการดําเนินงานประจําปี



แผน

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา2550 ปีการศึกษา2551 2551 2552 2553 2554 2555
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ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline แผนการดําเนินงานประจําปี

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื�น ๆ(ระดับ)* 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

1 ข้อแรก 2 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (3 ข้อ) ครบทุกข้อ

1.11 จํานวนครั�งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 14 4 7

(ภายในหน่วยงาน)*

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5-6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (7 ข้อ)  (7 ข้อ)

(ระดับ)***

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�ง 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน 5 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก

ของกระบวนการบริหารการศึกษา(ระดับ)** ไม่ครบ 4 ข้อแรก 4 ข้อแรก อย่างน้อย 5 ข้อแรก ผล 5 ครบทุกข้อ (7 ข้อ)  (5 ข้อ)

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน 5 อย่างน้อย 4 ข้อแรก 4 4 4 ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ

(ระดับ)** ไม่ครบ 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล 5 ครบ 5 ข้อ ( 5 ข้อ)

1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที�ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบ 5 ข้อ  5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ

และทันเวลา(ระดับ)* 1-2 ข้อแรก 3-4 ข้อแรก ครบ 5 ข้อ ผล - ครบ 5 ข้อ (5 ข้อ)

2.  ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 60.00

การบริการห้องสมุด 47.40

การบริการสารสนเทศ 22.12

2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมี 3.16 1.00-2.49 2.50-3.49 > 3.50 แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมในระดับดีขี�นไป***** ผล 4.01 4.03 4.09

2.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ(ช่องทาง)***** 3.16 1-2 ช่องทาง 3-4 ช่องทาง > 5 ช่องทาง แผน 5 7 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7 8

2.3 ร้อยละของข้อร้องเรียนที�ได้รับการแก้ไข ***** 3.16 80-89 90-99 100 แผน 100 100 100 100 100 100 100 100

ผล 100 (18 ข้อ) 100 (17 ข้อ) 100



แผน

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา2550 ปีการศึกษา2551 2551 2552 2553 2554 2555
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline แผนการดําเนินงานประจําปี

2.4 จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั�นตอนเดียว 3.16 1-2 3 > 4 แผน 4 5 5 5 5 5 5 5

(One Stop Service) (จํานวนบริการ)***** ผล 4 8 12

2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)(จํานวนบริการ)***** 3.16 1-3 4-6 > 7 แผน >4 8 10 10 10 10 10 10

ผล 10 14 22

2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)(จํานวนบริการ)***** 3.16 1-3 4-6 > 7 แผน >5 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

ผล 8 20 26

2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที�เพิ�มขึ�น 3.16 40-49 50-59 >60 แผน >3 >3 >3 >3 >50 >60 >60 >60

(เฉพาะฐานข้อมูลที�จัดซื�อ)***** ผล 8.42(171,838) 3.60(178,016) 36.84

การพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการ 9.48

2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที�เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.16 60-69 70-79 > 80 แผน >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90

สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทียบกับเป้าหมาย ผล 113.75 120.58 102.84

ที�กําหนด***** (2893/2543) (3837/3182)

2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที�เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 3.16 1.00-2.49 2.50-3.49 > 3.5 แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

การเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต***** ผล 4.07 4.27 4.1

2.10 มีสื�อการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและการใช้สารสนเทศด้วย 3.16 1-2 3-4 > 5 แผน >4 7 7 7 7 7 7 7

ตนเองที�หลากหลาย (ประเภท)***** ผล 7 7 9

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 15.8

2.11 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 3.16 65-74 75-84 > 85 แผน 85 90 90 90 90 90 90 90

สงขลานครินทร์***** ผล 94.96(264/278) 99.26 (269/271) 100.37

2.12 ฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร***** 3.16 65-74 75-84 > 85 แผน 85 90 90 90 90 95 95 95

ผล 90(135/149) 95.85 (162/169) 95.9



แผน

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา2550 ปีการศึกษา2551 2551 2552 2553 2554 2555
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline แผนการดําเนินงานประจําปี

2.13 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน***** 3.16 ไม่ครบ 3 ข้อแรก ครบ 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก แผน ย่างน้อย 4 ข้อแร  ครบ 5 ข้อ    ครบ 5 ข้อ  ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ

ผล 5 ครบ 5 ข้อ ( 5 ข้อ)

2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 3.16 ร้อยละ 60-74 ร้อยละ 75-89 ร้อยละ 90-100 แผน  - 100 100 100 100

***** ผล

2.15 ร้อยละของข้อมูลในดิจิตอล Library ที�นําเข้า 3.16 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 ร้อยละ 50 ขึ�นไป แผน  - 50 60 70 80

PSU Knowledge Bank ***** ผล

วิจัยสถาบัน 6.30

2.16 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ***** 3.15 0.5 1  > 1 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล 3 3 3

2.17 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรห้องสมุด 3.15 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 > ร้อยละ6 แผน - ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

ที�นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับ ผล - ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 12.0

จํานวนบุคลากร***** (3/24)

บริการวิชาการ 3.15

2.18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�ให้บริการวิชาแก่ชุมชน***** 3.15 3 4 > 5 แผน 20 (ครั�ง) 6 6 6 6 6 7 7

ผล 35 9 (35 ครั�ง) 9

การบริหารจัดการ 3.15

2.19 มีการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 3.15 3 4 > 5 แผน > 5 > 6 > 6 > 6 6 6 7 7

ดําเนินงานและการให้บริการ***** ผล 9 11 18

รวมทุกด้าน 100.00

* หมายถึง องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี�ที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบ่งชี�ที�สอดคล้องกันระหว่าง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบ่งชี�ที�กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบ่งชี�ของ สมศ.

*****หมายถึง ตัวบ่งชี�ตามภารกิจของห้องสมุด

อธิบายสัญลักษณ์



แผน ปีการศึกษา 

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 2552

1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 40.00

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5-6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก

กลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี�เพื�อวัดความ ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ

สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี�ของการปฏิบัติงาน 2.86 บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย แผน - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

ที�กําหนด*** ร้อยละ 60-74 ร้อยะ 75-89 ร้อยละ 90-100 ผล - ร้อยละ 96.77 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ที�เชื�อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 1-2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก

หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (ระดับ)**** 1-2 ข้อแรก 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล - 4 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ*** 2.86 1.51-2.50 2.51-3.50 >3.51 แผน ม/ีผ่านเกณฑ์ >4 >4 >4 

ผล 4.23 4.23 (84.6) 4.23 (84.6) 4.42 (88.5)

1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน(ระดับ)*** 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก

ไม่ครบ 3 ข้อแรก  3 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (4 ข้อ)  (4 ข้อ)  (4 ข้อ)

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (ระดับ)** 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 2 ข้อแรก 2 ข้อแรก 2 ข้อแรก

ไม่ครบ 3 ข้อแรก  3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล 2 3 ข้อแรก  (4 ข้อ)  (4 ข้อ)

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี�ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

การศึกษา (ระดับ)*** ไม่ครบ 3 ข้อแรก 3-4 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (5 ข้อ) ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

1.8 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี�และเป้าหมายของ 2.85 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล(ระดับ)*** ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-7 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (8 ข้อ)  (8 ข้อ)  (7 ข้อ)

1.9 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที�ได้รับการพัฒนา 2.86 ร้อละ 1-54 ร้อยละ 55-79 มากกว่าหรือ แผน 85 85 85 85

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั�งในประเทศและต่างประเทศ**** เท่ากับร้อยละ 80 ผล 98.28 (57/58) 98.11 (52/53) 100 100

รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี�วัดหลักของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ปีการศึกษา 2552  (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม  2553)

องค์ประกอบและตัวบ่งชี�
ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline



แผน ปีการศึกษา 

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 2552
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื�น ๆ(ระดับ)* 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

1 ข้อแรก 2 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (3 ข้อ) ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ

1.11 จํานวนครั�งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -  -  - 14 4 7 2

(ภายในหน่วยงาน)*

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - 5-6 ข้อแรก 6 ข้อแรก 6 ข้อแรก

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก ครบทุกข้อ ผล - ครบทุกข้อ (7 ข้อ)  (7 ข้อ)  (7 ข้อ)

(ระดับ)***

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�ง 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน 5 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก 5 ข้อแรก

ของกระบวนการบริหารการศึกษา(ระดับ)** ไม่ครบ 4 ข้อแรก 4 ข้อแรก อย่างน้อย 5 ข้อแรก ผล 5 ครบทุกข้อ (7 ข้อ)  (5 ข้อ)  (5 ข้อ)

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน 5 อย่างน้อย 4 ข้อแรก 4 4

(ระดับ)** ไม่ครบ 3 ข้อแรก 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก ผล 5 ครบ 5 ข้อ ( 5 ข้อ) ( 5 ข้อ)

1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที�ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 2.86 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ แผน - ครบ 5 ข้อ  5 ข้อ  5 ข้อ

และทันเวลา(ระดับ)* 1-2 ข้อแรก 3-4 ข้อแรก ครบ 5 ข้อ ผล - ครบ 5 ข้อ (5 ข้อ) (5 ข้อ)

60.00

การบริการห้องสมุด 47.40

การบริการสารสนเทศ 22.12

2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีความ 3.16 1.00-2.49 2.50-3.49 > 3.50 แผน 4.00 4.00 4.00 4.00

พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมในระดับดีขี�นไป***** ผล 4.01 4.03 4.09 4.07

2.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ(ช่องทาง)***** 3.16 1-2 ช่องทาง 3-4 ช่องทาง > 5 ช่องทาง แผน 5 7 7 7

ผล 7 7 8 8

2.3 ร้อยละของข้อร้องเรียนที�ได้รับการแก้ไข***** 3.16 80-89 90-99 100 แผน 100 100 100 100

ผล 100 (18 ข้อ) 100 (17 ข้อ) 100 100

2.  ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน



แผน ปีการศึกษา 

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 2552
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline

2.4 จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั�นตอนเดียว 3.16 1-2 3 > 4 แผน 4 5 5 5

(One Stop Service) (จํานวนบริการ)***** ผล 4 8 12 11

2.5 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)(จํานวนบริการ)***** 3.16 1-3 4-6 > 7 แผน >4 8 10 10

ผล 10 14 22 16

2.6 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)(จํานวนบริการ)***** 3.16 1-3 4-6 > 7 แผน >5 >10 >10 >10

ผล 8 20 26 23

2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที�เพิ�มขึ�น 3.16 40-49 50-59 >60 แผน >3 >3 >3 >50

(เฉพาะฐานข้อมูลที�จัดซื�อ)***** ผล 8.42(171,838) 3.60(178,016) 36.84 59.23

การพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการ 9.48

2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที�เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.16 60-69 70-79 > 80 แผน >90 >90 >90 >90

สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทียบกับเป้าหมาย ผล 113.75 120.58 102.84 97.42

ที�กําหนด***** (2893/2543) (3837/3182)

2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที�เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 3.16 1.00-2.49 2.50-3.49 > 3.5 แผน 4.00 4.00 4.00 4.00

การเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต***** ผล 4.07 4.27 4.1 4.17

2.10 มีสื�อการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและการใช้สารสนเทศด้วย 3.16 1-2 3-4 > 5 แผน >4 7 7 7

ตนเองที�หลากหลาย (ประเภท)***** ผล 7 7 9 8

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 15.8

2.11 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 3.16 65-74 75-84 > 85 แผน 85 90 90 90

สงขลานครินทร*์**** ผล 94.96(264/278) 99.26 (269/271) 100.37 92.17(377/409)

2.12 ฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร***** 3.16 65-74 75-84 > 85 แผน 85 90 90 90

ผล 90(135/149) 95.85 (162/169) 95.9 96.56(337/349)

2.13 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน***** 3.16 ไม่ครบ 3 ข้อแรก ครบ 3 ข้อแรก อย่างน้อย 4 ข้อแรก แผน อย่างน้อย 4 ข้อแรก  ครบ 5 ข้อ    ครบ 5 ข้อ    ครบ 5 ข้อ

ผล 5 ครบ 5 ข้อ ( 5 ข้อ) ( 5 ข้อ)



แผน ปีการศึกษา 

1 2 3 ผล ปีการศึกษา2549 ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 2552
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ค่า

นํ�าหนัก

เกณฑ์การประเมิน Baseline

2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 3.16 ร้อยละ 60-74 ร้อยละ 75-89 ร้อยละ 90-100 แผน  -  -  - 100

***** ผล 100

2.15 ร้อยละของข้อมูลในดิจิตอล Library ที�นําเข้า 3.16 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 ร้อยละ 50 ขึ�นไป แผน  -  -  - 50

PSU Knowledge Bank ***** ผล 95.64

วิจัยสถาบัน 6.30

2.16 มีจํานวนผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ***** 3.15 0.5 1  > 1 แผน 1 1 1 1

ผล 3 3 3 3

2.17 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรห้องสมุด 3.15 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 > ร้อยละ6 แผน - ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

ที�นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับ ผล - ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 12.5

จํานวนบุคลากร***** (3/24)

บริการวิชาการ 3.15

2.18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�ให้บริการวิชาแก่ชุมชน***** 3.15 3 4 > 5 แผน 20 (ครั�ง) 6 6 6

ผล 35 9 (35 ครั�ง) 9 9

การบริหารจัดการ 3.15

2.19 มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 3.15 3 4 > 5 แผน > 5 > 6 > 6 > 6

ดําเนินงานและการให้บริการ***** ผล 8 11 18 14

รวมทุกด้าน 100.00

* หมายถึง องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี�ที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบ่งชี�ที�สอดคล้องกันระหว่าง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบ่งชี�ที�กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบ่งชี�ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบ่งชี�ตามภารกิจของห้องสมุด

อธิบายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข ผลงานนวตักรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ระหวา่งปีการศกึษา 2549-2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552       89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลงานนวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ระหว่างปีการศึกษา 2549–2552 
 



ภาคผนวก ข ผลงานนวตักรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ระหวา่งปีการศกึษา 2549-2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552       90 

ผลงานนวัตกรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ระหว่างปีการศึกษา 2549-2552 

ผลงาน จุดเด่นของผลงาน 

 

สถานภาพของ 

ผลงานในปัจจุบัน 

ผู้พัฒนา 

 

ปีการศกึษา 2549 

1. ระบบการลงเวลาด้วยการ 

สแกนลายนิว้มือ 

 

อํานวยความสะดวกในการใช้งานผา่น

ระบบเครือข่าย  ทัง้ในสว่นของ

ผู้ปฏิบติังานและผู้ดแูลระบบ 

ใช้งานอยู ่ น.ส.จิระวฒัน์ คหูามขุ 

นายคมกฤช นิลวิจิตร 

 

2. วารสารภาษาตา่งประเทศ 

: การจดัการเพ่ือการบอกรับ/ 

ตอ่อาย ุ

 

ประมวลผลข้อมลูการจดัซือ้ /บอกรับ

วารส าร /ฐานข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว  

ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูท่ีถกูต้องได้

อยา่งสะดวกตลอดเวลา 

พฒันาเพิ่มเติมเป็น

ระบบบอกรับ /ตอ่อายุ

วารสาร ประจําปี ขยาย

ขอบเขตการใช้งานเพิ่ม

มากขึน้ 

น.ส.จิระวฒัน์ คหูามขุ 

นายคมกฤช นิลวิจิตร 

นายนิกร เหมะรักษ์ 

 

3. บริการทา่นขอมาเราจดัให้ 

: บริการหาตวัเลม่หนงัสือจาก

ชัน้ให้อาจารย์ 

 

เป็นบริการเชิงรุกท่ีช่วยอํานวยความ

สะดวกให้อาจารย์ท่ีต้องการยืมหนงัสือ

จากห้องสมดุ  โดยเจ้าหน้าท่ีจะจดัหา

หนงัสือจากชัน้มาไว้ท่ีเคาน์เตอร์ยืม -คืน 

เพ่ือให้อาจารย์มายืม 

ใช้งานอยู ่ น.ส.ประไพ จทัร์อินทร์ 

นายสทิธิชยั ลําธารทรัพย์ 

 

4. Subject Guide ได้รวบรวมและเช่ือมโยงรายการหรือ

แหลง่สารสนเทศทกุประเภทในแตล่ะ

สาขาวิชา เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบั

ผู้ใช้บริการในการเข้าถงึสารสนเทศเพ่ือ

การศกึษาและการวิจยัได้สะดวกและ

รวดเร็วมากขึน้ 

ใช้งานอยู ่ นางเบญ็จนา ทองนุ้ย 

นายสทิธิชยั ลําธารทรัพย์ 

น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

น.ส.สดุา หมดัอะดัม้ 

5. Collection Highlight เป็นบริการเชิงรุก  ได้รวบรวมและ

คดัเลือกสารสนเทศท่ีน่าสนใจในแตล่ะ

ช่วงเวลา เฉพาะรายการสารสนเทศท่ีมี

ในสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิง

หลง ฯ เทา่นัน้นําสง่ให้ผู้ใช้บริการผา่น

ระบบเครือข่าย เป็นกิจกรรมสง่เสริมการ

อา่นและการเรียนรู้ 

 

ใช้งานอยู ่ นางเบญ็จนา ทองนุ้ย 

นายสทิธิชยั ลําธารทรัพย์ 

น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

 

6. บริการตอบคําถามออนไลน์  

(E-Reference Services: Ask 

a Librarian) 

 

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผา่นระบบ

เครือข่ายโดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี 

 

ใช้งานอ ยูแ่ละพฒันา

เพิ่มเติมใน phase 2 มี 

function การใช้งาน

มากขึน้ 

น.ส.สายพิณ วิไลรัตน์ 

นายคมกฤช นิลวิจิตร 
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ผลงาน จุดเด่นของผลงาน 

 

สถานภาพของ 

ผลงานในปัจจุบัน 

ผู้พัฒนา 

 

 

7. บริการสัง่ซือ้หนงัสือตาม

ความต้องการ  (Order On 

Demand) 

บริการสัง่ซือ้หนงัสือสว่นตวัให้ผู้ใช้บริการ

โดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ  

และผู้ใช้บริการจะได้ รับสว่นลด 10 % 

ของราคาหนงัสือ 

 

ใช้งานอยู ่ น.ส.สายพิณ วิไลรัตน์ 

นายคมกฤช นิลวิจิตร 

 

8.Computer Touchscreen ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ส่ือการให้การศกึษากบัผู้ใช้ เพ่ือเป็น

ทางเลือกในการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุให้

ผู้ใช้บริการ 

 

ใช้งานอยู ่

 

น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

น.ส.สดุา หมดัอะดัม้ 

นายสมพงศ์ หตุะจฑูะ 

ปีการศกึษา 2550 

1. ระบบบอกรับ/ตอ่อายุ

วารสารประจําปี 

 

1. อํานวยความสะดวกให้กบัคณะ /

หน่วยงาน สามารถแจ้งการบอกรับ /

ตอ่อายวุารสาร และตรวจสอบข้อมลู

ผา่นระบบเครือข่าย 

2. ผู้ปฏิบติังานสามารถประมวลผล

และตรวจสอบการบอกรับวารสาร /

ฐานข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 

3. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูเพ่ือการ

บริหารจดัการได้อยา่งสะดวก

ตลอดเวลา 

ใช้งานอยู ่ นายคมกฤช นิลวิจิตร 

นางเสาวนีย์ ศิริบํารุงสขุ 

น.ส.จิระวฒัน์ คหูามขุ 

 

2. การเติมโควตาการพิมพ์ 

อตัโนมติัแบบหยอดเหรียญ 

 

ผู้ใช้บริการสามารถซือ้โควตาการพิมพ์

ด้วยตนเองโดยการหยอดเหรียญผา่นตู้

ตัง้แต่ 1 บาทขึน้ไปเป็นทางเลือกให้

ผู้ใช้บริการนอกเหนือจากระบบ  Happy 

Print ซึง่ต้องซือ้บตัรเติมเงินจาก

เจ้าหน้าท่ี อยา่งต่ําครัง้ละ 50 บาท 

 

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์ หตุะจฑูะ 

3. Happy Print การเติม 

โควตางานพิมพ์ด้วยบตัรเติม 

เงิน/การตรวจสอบโควตาการ 

พิมพ์/ประวติัการเติมเงินและ 

ประวติัการพิมพ์ผา่น web 

ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสามารถซือ้

บตัรเติมเงินและเพิ่มโควต้าการพิมพ์ได้

ด้วยตนเองรวมทัง้สามารถตรวจสอบ

ประวติัการเติมเงินและ ประวติัการพิมพ์

ได้ด้วยตนเอง  ทดแทนระบบเดิมท่ี

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์ หตุะจฑูะ 
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ผลงาน จุดเด่นของผลงาน 

 

สถานภาพของ 

ผลงานในปัจจุบัน 

ผู้พัฒนา 

 

site ห้องสมดุ บรรณารักษ์ต้องดําเนินการให้ 

 

4. Chat กบับรรณารักษ์ 

บริการตอบคําถาม 

 

เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการตอบ

คําถามออนไลน์ บริการทางโทรศพัท์และ

การเข้ามาใช้บริการท่ีห้องสมดุ ทําให้ผู้ใช้

ได้รับความสะดวกมากขึน้  ช่วยให้

ผู้ใช้บริการได้คําตอบทนัทีโดยไมต้่องเสีย 

เวลารอ 

ใช้งานอยู ่ นางเบญ็จนา ทองนุ้ย 

น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

 

5. การพฒันา Online Tutorial 

: การใช้โปรแกรม  

   EndNoteWeb 

ทดแทนการนําเสนอด้วย  Microsoft 

PowerPoint ทําให้ส่ือน่าสนใจมากขึน้ 

 

ใช้งานอยู ่ น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

 

6. เสียงสูค่ณุ เป็นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร/กิจกรรม/

บริการเชิงรุกผา่น  web site ห้องสมดุ

เพิ่มเติมจากการนําเสนอด้วยข้อความ

ปกติ 

ใช้งานอยู ่ น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

นางเบญ็จนา ทองนุ้ย 

น.ส.สดุา หมดัอะดัม้ 

7. นิทรรศการออนไลน์ เป็นบริการเชิงรุก นําเสนอนิทรรศการท่ี

น่าสนใจผา่นระบบเครือข่ายแทนการ

เดินทางมาดท่ีูบอร์ดของห้องสมดุ ช่วย

อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 

ใช้งานอยู ่ นายสวสัดิ์ จนัทวงศ์ 

 

8. Co-Browse กบับริการตอบ

คําถามออนไลน์ แบบมองเหน็

หน้าจอกนัระหวา่งผู้ใช้บริการ

กบับรรณารักษ์ 

 

1. ช่วยแก้ปัญหาและอํานวยความ

สะดวกให้กบัผู้ รับบริการ /ผู้ให้บริการ

ในการอธิบาย /แนะนํา /สอนขัน้ตอน

การสืบค้นสารสนเทศจากฐาน /

แหลง่ข้อมลูตา่ง  ๆ ผา่นระบบ

เครือข่าย 

2. ช่วยให้ผู้ รับบริการเข้าใจวิธีการและ

ขัน้ตอนการสืบค้นได้ชดัเจนมาก

ย่ิงขึน้  เน่ืองจากผู้ใช้มองเหน็หน้า

จอคอมพิวเตอร์ท่ีบรรณารักษ์อธิบาย

ไปพร้อม ๆ กนั 

 

ใช้งานอยู ่ บรรณารักษ์ตอบคําถาม 

นายกิตติพฒัน์ อบุลกาญจน์ 

 

9.ระบบไฟล์เซอร์ฟเวอร์กบั 

การสํารองข้อมลูอตัโนมติั 

 

1. ระบบจะสํารองข้อมลูอตัโนมติัให้กบั

บคุลากร  /ผู้ปฏิบติังาน  โดย

แฟ้มข้อมลูท่ีสร้างขึน้จะถกูจดัเก็บไว้  

ใช้งานอยู ่ ผู้ อํานวยการสํานกั

ทรัพยากรการเรียนรู้

คณุหญิงหลงฯ 
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ผลงาน จุดเด่นของผลงาน 

 

สถานภาพของ 

ผลงานในปัจจุบัน 

ผู้พัฒนา 

 

2 ท่ี คือเคร่ืองผู้ปฏิบติังานและเคร่ือง

แมข่่าย ช่วยป้องกนัการสูญหายของ

ข้อมลูกรณีท่ีเคร่ืองผู้ปฏิบติังาน

ขดัข้อง 

2. ช่วยอํานวยความสะดวกกรณีท่ี

บคุลากรเปล่ียนเคร่ืองใช้งาน

สามารถเรียกใช้แฟ้มข้อมลูของ

ตนเองมาใช้งานได้ 

นายสมพงศ์  หตุะจฑูะ 

10. การวิเคราะห์และจดักลุม่ 

E-Journal ตามสาขาวิชา 

ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถงึวารสารในสาขา

ท่ีตนเองสนใจได้สะดวก 

 

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์ หตุะจฑูะ 

นางเสาวนีย์ ศิริบํารุงสขุ 

ปีการศกึษา 2551 

1. ระบบประตอูตัโนมติั 1. สามารถบนัทกึและจําแนกประเภท

ของผู้ใช้บริการได้ 

2. ลดภาระของผู้ปฏิบติังานในการ

ตรวจบตัรสมาชิกของผู้ใช้บริการ 

3. สามารถรายงานสถิติผู้ใช้บริการได้ 

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์  หตุะจฑูะ 

2. ระบบจําหน่ายคปูองเข้าใช้

ห้องสมดุ 

1. ช่วยลดภาระการจําหน่ายคปูองของ

ผู้ปฏิบติังานห้องฝากของ 

2. ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการใช้

บริการ 

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์  หตุะจฑูะ 

 

3. วีดิทศัน์แนะนําการใช้

ห้องสมดุ ภาคภาษาองักฤษ 

แนะนําการใช้ห้องสมดุสําหรับนกัศกึษา

ตา่งชาติหรือผู้ใช้ชาวตา่งชาติ 

ใช้งานอยู ่ นางเบญ็จนา ทองนุ้ย 

น.ส.ประไพ จนัทร์อินทร์ 

น.ส.สมพิศ เอิบกมล 

นายสวสัดิ์ จนัทวงศ์ 

4. โปรแกรมวิเคราะห์จํานวน

ผู้ใช้บริการ หอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

1. ทดแทนการใช้เคร่ืองนบัจํานวนผู้ เข้า

ใช้ห้องสมดุระบบ manual 

2. มีระบบรายงานผลแบบตา่งๆ ได้

ตามท่ีต้องการ 

ใช้งานอยู ่ นายพงศธร ทองราช 

ปีการศกึษา 2552 

1. ระบบบอกรับ/ตอ่อายุ

วารสารประจําปี (ปรับปรุง) 

 

1 . อํานวยความสะดวกให้กบัคณะ /

หน่วยงาน สามารถแจ้งการบอกรับ /ตอ่

อายวุารสาร  และตรวจสอ บข้อมลูผา่น

ระบบเครือข่าย 

ใช้งานอยู ่ นายกิตติพฒัน์ อบุลกาญจน์ 

นางเสาวนีย์ ศิริบํารุงสขุ 
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ผลงาน จุดเด่นของผลงาน 

 

สถานภาพของ 

ผลงานในปัจจุบัน 

ผู้พัฒนา 

 

2. ผู้ปฏิบติังานสามารถประมวลผลและ

ตรวจสอบการบอกรับวารสาร /ฐานข้อมลู

ได้อยา่งรวดเร็ว 

3. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูเพ่ือการ

บริหารจดัการได้อยา่งสะดวกตลอดเวลา 

2. ระบบตรวจเช็ค URL (Web 

Link) 

1.  ผู้ใช้บริการสามารถได้รับความ

สะดวกในการเข้าถงึบริการของเวบ็ไซด์ 

2.  ทําให้แก้ไขปัญหาลงิค์ได้อยา่งรวด 

เร็วและถกูต้อง 

3.  ทําให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี          

ใช้งานอยู ่ นายกิตติพฒัน์  อบุล

กาญจน์ 

 

3. เคร่ืองเติมเงินโควต้างาน

พิมพ์ 

 

 

 

 

1. ผู้ใช้บริการสามารถซือ้โควตาการพิมพ์

ด้วยตนเองโดยการหยอดเหรียญและ

ธนบตัร ซึง่ระบบสามารถรองรับเหรียญ

ได้ทกุชนิด  

2. มีการควบคมุระบบด้วยหน้าจอสมัผสั 

3. สามารถเลือกรับใบบนัทกึรายการได้ 

ใช้งานอยู ่ นายสมพงศ์  หตุะจฑูะ 

น.ส.อ้อยใจ   วีระสขุ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพืน้ฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน 

สาํนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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ข้อมูลพืน้ฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน 

สาํนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 

ข้อมูล ปีการศกึษา (ผลที่เกดิขึน้จริง) 

2550 2551 2552 

1. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด  53 77 71 

1.1 ข้าราชการ 38 49 48 

1.2 พนกังาน 2 7 7 

1.3 ลกูจ้างประจํา 7 12 9 

1.4 ลกูจ้างชัว่คราว 6 9 7 

2. วฒุิการศกึษาของบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด(รวมนกัวิจยั) 3 3 3 

2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ - - - 

2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 8 11 11 

2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 34 47 47 

2.4 ต่ํากวา่ปริญญาตรี 11 19 13 

3. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีปฏิบติังานจริง 53 77 71 

4. จํานวนนกัวิจยั    

4.1 ข้าราชการ - - - 

4.2 พนกังาน - - - 

4.3 สญัญาจ้าง (ตัง้แต ่9 เดือนขึน้ไป) - - - 

5. วฒุิการศกึษาของนกัวิจยัทัง้หมด    

5.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ - - - 

5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ - - - 

5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ - - - 

5.4 ต่ํากวา่ปริญญาตรี - - - 

6. จํานวนนกัวิจยัท่ีปฏิบติังานจริง - - - 

7. จํานวนนกัวิจยัท่ีลาศกึษาตอ่ - - - 

8. จํานวนตวับง่ชีข้องการปฏิบติังานท่ีบรรลเุป้าหมาย 30 31 33 

9. จํานวนตวับง่ชีข้องการปฏิบติังานทัง้หมด 31 31 33 

10. จํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่และ /หรือนําไปใช้

ประโยชน์ของบคุลากรสายสนบัสนนุ 

3 3 3 

11. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ภายในสถาบนัของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

35,200 24,995 11,200 

12. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน  สร้างสรรค์ภายนอกสถาบนัของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

- - - 

13. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีได้รับทนุทําวิจยัและงานสร้างสรรค์ - - - 
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ข้อมูล ปีการศกึษา (ผลที่เกดิขึน้จริง) 

2550 2551 2552 

14. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีได้รับทนุ  ทําวิจยัและงานสร้างสรรค์

จากภายในสถาบนั 

- - - 

15. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีได้รับทนุทําวิจยัและงานสร้างสรรค์

จากภายนอกสถาบนั 

- - - 

16. จํานวนงานวิจยัของบคุลากรสายสนบัสนนุ 3 3 3 

16.1 จํานวนงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ 3 3 3 

16.2 จํานวนงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ - - - 

17. จํานวนโครงการวิจยัท่ีเบิกจ่ายจากเงินสะสมของกองทนุวิจยั - - - 

18. จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจากเงินสะสมของกองทนุวิจยั - - - 

19. จํานวนบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง  (Citation) ใน Refereed 

Journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของบคุลากร

สายสนบัสนนุทัง้หมด 

- - - 

20. จํานวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิ

ทางปัญญา (สทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร /ลขิสทิธ์ิ) ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

(ชิน้งาน) 

- - - 

21. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ต้องการของสงัคมชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

9 9 9 

22. คา่ใช้จ่ายและมลูคา่ของสถาบนัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

สงัคม 

- - - 

23. จํานวนแหลง่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- - - 

24. รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนั - - - 

25. คา่ใช้จ่ายและมลูคา่ท่ีบริการวิชาการผู้ ด้อยโอกาส  (ไมร่วมโรงพยาบาล

และโรงพยาบาลทนัตกรรม) 

- - - 

26. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีพิจารณา บทความวิชาการ/เล่ือนระดบั 1 1 1 

27. จํานวนกิจกรรมในการอนรัุกษ์  พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะ

และวฒันธรรม 

5 8 5 

28. คา่ใช้จ่ายและมลูคา่ท่ีใช้ในการอนรัุกษ์พฒันาและสร้างเสริม

เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม 

- - - 

29. จํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันาความรู้และ

ทกัษะในวิชาชีพ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

52 77 71 

30. จํานวนครัง้ความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ  (ภายใน

มหาวิทยาลยั) 

4 7 2 

31. คา่ใช้จ่ายทัง้หมด 38,266,361.21 57,746,152.16 60,356,965.71 
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ข้อมูล ปีการศกึษา (ผลที่เกดิขึน้จริง) 

2550 2551 2552 

32. งบดําเนินการท่ีใช้จ่ายไปทัง้หมด 38,266,361.21 57,746,152.16 60,356,965.71 

33. เงินเหลือจ่ายสทุธิ 1,269,371.98 3,574,247.84 1,191,414.29 

34. เงินรายรับทัง้หมด (งบดําเนินการท่ีรับมาทัง้หมด) 40,329,499.58 61,320,400 61,548,380 

35. จํานวนเงินท่ีใช้ในระบบประกนัคณุภาพ - 10,978 4,142 

36. คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 4.91 5 5 

37. จํานวนโครงการท่ีคณะ /หน่วยงานร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ หรือกบั

สงัคมและชมุชน 

9 

(35 ครัง้) 

9 

(55 ครัง้) 

11 

(52 ครัง้) 

38. จํานวนชาวตา่งประเทศท่ีมาเยือนหรือปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยั 57 42 32 

39. จํานวนบคุลากร/นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัท่ีไปตา่งประเทศ 5 5 3 

40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทําร่วมกบัตา่งประเทศ 57 42 2 

41. จํานวนโครงการและผู้ เข้าร่วมโครงการพฒันาสมรรถนะสากลของ

นกัศกึษาและบคุลากร 

4 - - 

 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552 
 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   20 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมีการ

กาํหนดตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดับ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

 2.86 6 

ข้อแรก 

ครบทกุ 

ข้อ 

ครบทกุ 

ข้อ 

ครบทกุ 

ข้อ 

ดําเนินการไม่

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

5-6 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1  1 5 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

2 = มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบติัการประจําปีให้สอดคล้องกนัและกนัและสอดคล้องกบัภารกิจหลกัของสถาบนั 

ยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ 

3 = มีการกําหนดตวับง่ชีข้องการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแตล่ะตวับง่ชี ้เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 = มีการดําเนินการตามแผนครบทกุภารกิจ 

5 = มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี ้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารและสภาสถาบนั 

6 = มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งกลยทุธ์ แผนดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ําเสมอ 

7 = มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร  ได้กําหนดเป้าหมาย /วิสยัทศัน์ในการดําเนินงานระหวา่งปี 

2550-2553 ไว้อยา่งชดัเจนในการท่ีจะเป็นแหลง่สารสนเทศชัน้นําของประเทศและเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยบริการท่ีเป็นเลศิ  

โดยมีปณิธาน ในการดําเนินงานคือ  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลศิด้านการบริการสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนพันธกจิของ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  ด้านการเรียนการสอน  การวจัิย  การบริการทางวชิาการและการทาํนุบาํรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ในการดําเนินการดงักลา่วสํานกัฯ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุ ธ์ปี 2546-2549 การทบทวนวิสยัทศัน์  

ปี 2545-2549 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยบคุลากรทกุคนมีสว่นร่วม  ทัง้นีเ้พ่ือกําหนดเป้าหมาย/วิสยัทศัน์และกําหนด

กลยทุธ์ในการพฒันาร่วมกนั (สค.1.1-01) สํานกัฯ ได้แปลงแผนกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบติัการ (สค.1.1-02) มีการกําหนดตวับง่ชี ้  

(KPIs) เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงาน  จํานวน 34 ตวับง่ชี ้ ในจํานวนดงักลา่วเป็นตวับง่ชีภ้ารกิจร่วม จํานวน 15 ตวับง่ชี ้

และภารกิจเฉพาะของหน่วยงานจํานวน 19 ตวับง่ชี ้ (สค.1.1-03) ซึง่ได้ผา่นการเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการประกนั

คณุภาพ  (สค.1.1-04) และประชมุคณะกรรมการประจําสํานกัฯ (สค.1.1-05) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการและตามตวับง่ชี ้ ปีละ 2 ครัง้  ได้แจ้งผลให้บคุลากรทราบในระบบ  Intranet  และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง (สค.1.1-06) 
 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.1  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมีการ

กาํหนดตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดับ) 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.1–01     แผนกลยทุธ์ปี 2550 - 2553 

สค.1.1–02     โครงการจดัทําแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2552 และแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2553  

สค.1.1–03     ตวับง่ชี ้(KPIs) ปีการศกึษา 2552 และเป้าหมายความสําเร็จ 2551 – 2555 

สค.1.1–04     รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

สค.1.1-05     รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  

สค.1.1–06     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการครัง้ท่ี 2  รายงานผลตามตวับง่ชีปี้การศกึษา 2551  

                        และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการครัง้ท่ี 1  ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     บคุลากรในสํานกัฯ ขาดความชํานาญในเร่ืองการจัดทําแผนกลยทุธ์ 

2.  จุดแขง็ 

มีการสง่เสริมการพฒันาบคุลากร 

3.  โอกาส 

หน่วยงานภายในและภายนอกจดัอบรมเร่ืองการจดัทําแผนกลยทุธ์ 

4.  อุปสรรค 

      -   

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1) พฒันาการกําหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 

2) จดัสมัมนาโครงการพฒันาคน พฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏบัิตงิานที่กาํหนด*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 85 96.77 100 100 บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 60-74 

บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 75-89 

บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 90-100 

3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้กําหนดตวับง่ชี ้ (KPIs) เพ่ือวดัความสําเร็ จของการดําเนินงาน จํานวน 34  ตวับง่ชี ้ 

แบง่เป็นตวับง่ชีภ้ารกิจร่วมของหน่วยงานสนบัสนนุ จํานวน 15 ตวับง่ชี ้ และตวับง่ชีภ้ารกิจเฉพาะของหน่วยงาน จํานวน 19 ตวั

บง่ชี ้นอกจากนี ้ยงัมีตวับง่ชีต้ามภารกิจในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั จํานวน 1 ตวับง่ชี ้( สค.1.1-03) โดยมีตวั

บง่ชีท่ี้ต้องรายงานและประเมินผลการดําเนินงานจํานวน 33 ตวับง่ชี ้และได้กําหนดเป้าหมายการบรรลคุวามสําเร็จตามตวับง่ชี ้

ของการปฏิบติังานไว้ท่ีร้อยละ 85 

ในการดําเนินการบคุลากรทกุคนมีสว่นในการขบัเคล่ือนความสําเร็จตามตวับง่ชี ้โดยมีผู้ อํานวยการสํานกัฯ  หั วหน้า

ฝ่ายฯ และคณะกรรมการประกนัคณุภาพเป็นผู้ กํากบั  ติดตาม  (สค.1.2-01)  มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานของแต่

ละตวับง่ชี ้ โดยมอบหมายให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องรวบรวมและเพิ่มเติมข้อมลูในเคร่ืองแมข่่าย 

สําหรับปีการศกึษา 2552  สํานกัฯ  มีตวับง่ชีท่ี้บรรลคุวามสําเร็จตามเป้าหมายจํานวน 33 ตวับง่ชี ้ คิดเป็นร้อยละ 100  

ถือวา่ บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด  (สค.1.2-02)  

 

  ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

          รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.2  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.2-01     ตวับง่ชีสํ้านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ ปีการศกึษา 2552  และผู้ รับผิดชอบ 

สค.1.2-02     สรุปผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี ้ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

 – 

2. จุดแขง็ 

มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีใ้นเคร่ืองแมข่่าย  พร้อมทัง้กําหนดให้ผู้ ท่ี

รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน  ทําให้ผู้บริหารหรือผู้ กํากบัตวับง่ชีส้ามารถนําข้อมลูมาใช้ในการติดตามผลการ

ดําเนินงานได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้การแก้ปัญหาตวับง่ชีท่ี้มีผลการดําเนินงานไมบ่รรลเุป้าหมาย สามารถทําได้ทนัเวลา 

3. โอกาส 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ระบบการจดัเก็บข้อมลูทําได้สะดวก 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏบัิตงิานที่กาํหนด*** 

4. อุปสรรค  

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     พฒันาและทบทวนตวับง่ชีต้ามภารกิจของสํานกั ฯ ให้เหมาะสมกบัภารกิจของสํานกั ฯ ในปีการศกึษา 2553 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.3 มีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลัย (ระดับ)*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86  มีการ

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

1-2 ข้อแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 

ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั 

4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของแผน 

5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัตัง้แตร้่อยละ 80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการจดัทําแผนกลยทุธ์โดยคํานงึถงึหลกัการมีสว่นร่วมจากบคุลากร มีผู้ อํานวยการสํานกัฯ และหวัหน้าฝ่าย

ตา่งๆ อีก 4 ฝ่ายเป็นผู้ กํากบัดแูลการปฏิบติังานของสํานกัฯ (สค.1.3-01)  

คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ  (สค. 1.3-02) ได้ทําการวิเคราะห์ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม 

เพ่ือจดัทํากลยทุธ์ท่ีจะนําสํานกัฯ ไปสูค่วามสําเร็จตามวิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสํานกัฯ วางไว้ และข้อมลูอีกสว่นหนึง่ท่ีใช้ในการ

กําหนดแผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ (สค. 1.3-03)  คือ แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึง่กําหนดให้มีความ

เช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ และแผนยทุธศาสตร์อดุมศกึษา ดงันัน้ จงึสง่ผลให้แผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ มี

ความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติและแผนยทุธศาสตร์อุดมศกึษาด้วย  

แผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ ได้กําหนดเป้าประสงค์ในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลยัท่ีมุง่สู่

การเป็นมหาวิทยาลยัเน้นวิจยั มีความเป็นเลศิบางสาขาและบณัฑิตเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดีของ

ชาติ 4 เป้าประสงค์ คือ 

1) สํานกัฯ มีศกัยภาพในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของนกัศกึษา และบคุลากรของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทกัษะด้านสารสนเทศ และทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อนัจะสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) สํานกัฯ มีศกัยภาพในการให้บริการสารสนเทศท่ีทนัสมยั ทนัเวลา และสอดคล้องกบัหลกัสตูร การเรียน การสอน 

และการวิจยั ของนกัศกึษา และบคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไมมี่ข้อจํากดัด้าน

เวลา และสถานท่ี 

4) สํานกัฯ มีสิง่อํานวยความสะดวก มีบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้า 

 แผนกลยทุธ์ท่ีจดัทําขึน้มีความสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

  รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.3  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.3 มีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลัย (ระดับ)*** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.3-01 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการบริหารงานสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  

                 อรรถกระวีสนุทร   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 

สค.1.3-02 คําสัง่แตง่ตัง้ คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ประจําสํานกัฯ 

สค.1.3-03  แผนกลยทุธ์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     มีแผนกลยทุธ์ช่วยกําหนดทิศทางในการขบัเคล่ือนพนัธกิจไปสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนด 

3.  โอกาส 

    ภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลยัท่ีมุง่สูก่ารสร้างสรรค์ และพัฒนาทางวิชาการ ทําให้ภารกิจของสํานกัฯ  มีความสําคญั และ

การกําหนดแผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกนั 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     ทบทวนและปรับแผนกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัภารกิจ และสอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.4 ร้อยละระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86  >4 4.23 

(84.6) 

4.06 

(81.2) 

4.42 

(88.5) 

1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปี 2552 สํานกัฯ มีการเพิ่มและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้มากขึน้ มีทัง้การอบรม สง่เสริมการอา่นหรือ

การพฒันาคอลเลคชนัหนงัสือให้กบัโรงเรียน แตส่ามารถประเมินระดบัคว ามพงึพอใจของผู้ รับบริการได้เพียง 1 โครงการ ของฝ่าย

หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ คือโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วย

โปรแกรม Desktop Author”  พบวา่ระดบัความพงึพอใจสงูสดุมีคา่เฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.5 อยา่งไรก็ตามโครงการท่ียงัไม่

มีการประเมินความพงึพอใจ จะนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการคณุภาพสํานกัฯ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 5 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.4 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.4-01 โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง 

วส. 1.4-01 ผลการประเมินโครงการเทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

1) โครงการอบรมสมัมนา 

o หวัข้อการจดัอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้านห้องสมดุหาคอ่นข้างยาก 

o วิทยากรสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นกลาง  มีคา่ใช้จ่ายสงู  

2) โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง”   

o ยงัไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของสํานกัฯ  

o ยงัไมมี่การสํารวจความต้องการหรือการประเมินความพงึพอใจของโรงเรียนท่ีมาขอรับบริจาคหนงัสือ 

o หนงัสือท่ีได้รับบริจาคบางสว่น เก่า ชํารุด 

o หนงัสือบางประเภทไมเ่หมาะสมหรือไมมี่ประโยชน์กบัโรงเรียน 

2.  จุดแขง็ 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 มีความพร้อมเร่ืองสถานท่ี และบคุลากรให้ความร่วมมือในการจดัสมัมนา 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 มีนกัศกึษา อาจารย์และบคุลากรให้ความร่วมมือในการร่วมบริจาคหนงัสือท่ีใช้แล้ว ประเภทตําราเรียน (กวดวิชา) 

สารคดี วารสารและนิตยสารตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.4 ร้อยละระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

3.  โอกาส 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 มีกลุม่ลกูค้าประจําซึง่ทํางานในห้องสมดุโรงพยาบาลใน 14 จงัหวดัภาคใต้ท่ี มีความต้องการในการพฒันาตนเอง    

ให้ความสนใจ  และต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดั 

1.2 ความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุคลในปัจจบุนัเพิ่มมากขึน้ 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 ควรปรับปรุงให้มีความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียน ห้องสมดุและชมุชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั  หรือจงัหวดั

ใกล้เคียงและมีการดําเนินการท่ีจริงจงัและตอ่เน่ือง 

4.  อุปสรรค 

      

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 วิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าประจําจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม 

1.2 ศกึษาแนวโน้มของห้องสมดุในปัจจบุนั และอนาคต 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 นําจดุออ่นมาวิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงในปีการศกึษา 2553 

2.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพ่ือพฒันาบริการวิชาการกบัห้องสมดุและชมุชน  

2.3 นําเสนอโครงการบริการวิชาการใหม ่ๆ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 2.85 3 ข้อแรก ครบทกุ

ข้อ  

ครบทกุข้อ  

 

ครบทกุ

ข้อ 

ดําเนินการไม่

ครบ 3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 3 

ข้อแรก 

ดําเนินการ 

ครบทกุข้อ 

3 1  1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2 = ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะผู้ นําท่ีมีอยู่โดยคํานงึถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัและ 

      ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

3 = มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผู้บริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั 

4 = มีการจดัทําแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและผู้ มีศยัภาพท่ีจะขึน้มาเป็นผู้บริหารในอนาคต 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

สํานกัฯ   มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารห้องสมดุท่ี เป็นระบบ  มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้   โดยกําหนดหลกัเกณฑ์  

ระเบียบไว้ชดัเจนและได้จดัทําเป็นประกาศของสํานกัฯ   (สค.1.5-01)  มีคณะกรรมการการสรรหาผู้บริหารทัง้ระดบัผู้ อํานวยการ

และหวัหน้าฝ่ายฯ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศกึษาเป็นประธาน (สค.1.5-02)  เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วม

ในการสรรหา 

2) ผู้บริหารดาํเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดยคาํนึงถงึประโยชน์ขอ

สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารของ สํานกัฯ   ดําเนินการบริหาร ด้วยหลกัธรรมมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะผู้ นําท่ีมีอยูโ่ดยคํานงึถงึประโยชน์

ของสถาบนัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  โดยยดึหลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม  มีการส่ือสารและการทําความเข้าใจกบับคุลากรทกุคน

ให้เข้าใจถงึเป้าหมายขององค์กร  บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการกําหนดกลยทุธ์  กําหนดแผนงานในการขบัเคล่ือน  การ

แก้ปัญหาและการพฒันางานท่ีเก่ียวข้อง  มีการทํางานเป็นทีม  มีการประชมุบคุลากรทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการทกุระดบั  

(สค.1.5-03)   

3) มีกระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏบัิตงิานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสถาบัน 

ผู้ อํานวยการ สํานกัฯ รับการประเมิน ศกัยภาพและผลการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  โดยทกุ

ปีงบประมาณจะต้องจดัทําข้อตกลงปฏิบติัราชการ (TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีทบวงมหาวิทยาลยักําหนด

วา่ด้วย “การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน ”  ตามบนัทกึท่ี  ทม 0202.6(9)/ว 6  ลงวนัท่ี 21 มิถนุายน 2543 ซึง่ใน

รอบปีการศกึษา 2552 ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 2 ครัง้  ในรอบเดือนกนัยายน 2552 และเดือนมีนาคม 2553  สําหรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บงัคบับญัชา  ผู้ใต้บงัคบับญัชาและตวัแทนบคุ ลากร  สว่นหวัหน้า ฝ่ายฯ ก็

รับการประเมินในลกัษณะเดียวกนั (สค.1.5-04)   

4) มีการจัดทาํแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมนิ  และดาํเนินการตามแผนอย่าง

ครบถ้วน 

สํานกัฯ  ได้ร่วมจดัทําแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารร่วมกบัคณะกรรมการอํานวยการข่ายงาน ห้องสมดุ

มหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) (สค.1.5-05)  รวมทัง้การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรของสํานกัฯ  (สค.1.5-06)  ทัง้นีเ้พ่ือ
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน*** 

สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้บริหารเข้ารับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  ในรอบปีการศกึษา 2552 ผู้ อํานวยการสํานกัฯ และหวัหน้าฝ่ายทัง้ 4 

ฝ่าย ได้เข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สมัมนาทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือพฒันาการดําเนินงานตามภารกิจ   (สค.1.5-07) 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.5 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.5-01     ประกาศของ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  เร่ืองการสรรหา /คดัเลือกผู้ อํานวยการ สํานกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ   

สค. 1.5-02     คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัฯ /หวัหน้าฝ่ายฯ 

สค. 1.5-03     รายงานการประชมุสํานกัฯ 

สค. 1.5-04     องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 

สค. 1.5-05     ร่างแผนกลยทุธ์ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค พ.ศ.2551-2553 

สค. 1.5-06     แผนพฒันาบคุลากรสํานกัฯ  ปีงบประมาณ 2552 - 2553 

สค. 1.5-07     รายงานการพฒันาผู้บริหารสํานกัฯ   ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      - 

2. จุดแขง็ 

1) การกําหนดวาระสําหรับผู้บริหารของสํานกั  ฯ ทัง้ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  และหวัหน้าฝ่าย  เป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมหมนุเวียนมาช่วยงาน 

2) บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการสรรหาผู้บริหาร 

3) ผู้บริหารมีการจดัทําข้อตกลงปฏิบติัราชการ  (TOR) ท่ีชดัเจน และมีระบบการประเมินผู้บริหารโดยให้บคุลากรจากทกุกลุม่

งานมีสว่นร่วม 

3. โอกาส 

มหาวิทยาลยัจดัอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพผู้บริหารทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองทําให้ผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ของสํานกัฯ  มีโอกาส

ได้เข้าร่วมอบรม สง่ผลให้สํานกัฯ สามารถพฒันาผู้บริหารได้มากขึน้ 

4. อุปสรรค  

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

จดัทําแผนพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารทกุระดบัในแผนปฏิบติัการ และติดตามให้มีการพฒันาตามแผนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภารกจิที่  1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน     ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม 

คะแนน 

2.85        2  

ข้อแรก 

2 

ข้อแรก 

4 

ข้อแรก 

4 

ข้อแรก 

ดําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อ 

แรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

อย่างน้อย 

4 ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู้ เพ่ือมุ่งสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ 

       สถาบนัรับทราบ 

2 = มีการดําเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 

3 = มีการดําเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู้ 

5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้การพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการงานปกติและ 

      ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้

ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

       ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู้เพ่ือมุง่สูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยได้นํา

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องจากการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2551 มาประกอบการพิจารณา และได้กําหนดแผนการจดัการ 

ความรู้ประจําปี 2552-2553 (สค. 1.6-01) และประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรรับทราบทัว่องค์กร    

2) มีการดาํเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

       มีการจดักิจกรรมตามแผนได้ครบทกุกิจกรรม ตามแผนการจดัการความรู้ ตัง้เป้าไว้ท่ี 12 ครัง้/ปี สามารถปฏิบติัได้ 12 

ครัง้/ปี มีเผยแพร่ความรู้จากการจดักิจกรรมผา่น T (uesday) Talk  บอร์ด KM บนเวบ็ไซต์ gotoknow.org และ share.psu.ac.th     

มีการจดักิจกรรม COP เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ไขปรับปรุง เพ่ือพฒันางานอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่ประกอบด้วยตาวิเศษ, Morning 

Talk (สค.1.6-02) ในสว่นของผู้ใช้บริการได้จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้โดยจดับธู KM เปิดประสูผู่้ ใช้ ตลอดถงึการกระตุ้นให้

บคุลากรต่ืนตวัในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัระบบแรงจงูใจโดยจดัรางวลัดาวเดน่ KM (สค.1.6-03) 

3) มีการดาํเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

       มีการจดักิจกรรมตามแผนได้ครบทกุกิจกรรม ซึง่ประสบความสําเร็จ บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 100 

4)  มีการตดิตามประเมนิผลความสาํเร็จของการจัดการความรู้ 

      เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการได้มีการประชมุ ติดตามความสําเร็จของการจดัการความรู้ และ

ปรับแผนการดําเนินการ (สค.1.6-04) รวมทัง้มีการประเมินดาวเดน่ตามเกณฑ์ในรอบเดือนและประจําปี (สค.1.6-03) 

5) มีการนําผลการประเมนิไปปรับใช้การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 

       มีการนําผลการประเมินบางสว่นไปปรับใช้ในการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนงานปกติและ
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ภารกจิที่  1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ เช่น การใช้กิจกรรม T (uesday) Talk  เป็นเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของการพฒันางาน 

รวมทัง้นําแนวคิดของการจดัการความรู้มาปรับในการบริการตอบคําถามตอ่ไป (สค.1.6-05) 

       ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

       รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.6  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.6-01   แผนการจดัการความรู้ ประจําปี 2552-2553 

สค.1.6-02   แผนกิจกรรม COP go to know.org/ 

สค.1.6-03   บคุลากรท่ีได้รับรางวลัจากการจดัการความรู้ 

สค.1.6-04   รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWO Analysis) 

1. จุดอ่อน  

    บคุลากรบางสว่นไมก่ระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.  จุดแขง็ 

      บคุลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและร่วมมือในการแสดงความคิดเหน็และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมาก 

3. โอกาส 

     1) ผู้บริหารสํานกัฯ สนบัสนนุการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ 

     2) คณะ/หน่วยงานมีความพร้อมด้านบคุลากรและอปุกรณ์ สามารถช่วยสนบัสนนุการจดัการความรู้ของสํานกั ได้เป็นอยา่งดี 

4. อุปสรรค  

     สํานกัฯ เป็นหน่วยงานบริการ ทําให้บคุลากรบางสว่นไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

5. กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

    เรียนรู้และเทียบเคียงผลการดําเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในการจดัการความรู้ และนําผลมาพฒันาการ   

จดัการความรู้ของสํานกัฯ  
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.85  ครบ 

ทกุข้อ  

3 

ข้อแรก 

ครบ  

ทกุข้อ 

ครบ  

ทกุข้อ 

มีการดําเนินการ

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1 =  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร ระดบัสงูและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผู้บริหารระดบัสงูต้องมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2 =  มีการวิเคราะห์และระบปัุจจยัเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมายในการบริหารงาน 

และจดัลําดบัความสําคญัของปัจจยัเสี่ยง  

3 =  มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดงักลา่วต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับคุลากรทกุ

ระดบัในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  

4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดย

ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1)  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารควา มเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกจิหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสาํคัญในการ

กาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 สํานกั ฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและคว บคมุภายในประจําสํานกั ฯ โดยมี

ผู้ อํานวยการสํานกัฯ เป็นประธาน  (สค.1.7-01) 

2) มีการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัยเส่ียง 

 ในปีงบประมาณ 2552  สํานักฯ  ได้นําจดุออ่นจากการประเมินตนเองในรายงานประจําปีการประเมินคณุภาพและ

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์  และระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีมีอยูท่ี่อาจสง่ผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน

ไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  และได้จดัลําดบัความสําคญัของปัจจยัเส่ียง (สค.1.7-02) 

3) มีการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกล่าวต้องกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏบัิตกิารในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเส่ียง และการดาํเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ

เส่ียงที่จะเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในฯ  ได้พิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีนํามาจดัทําแผนการ

ควบคมุ มี  2 เร่ือง คือ 1) เร่ืองระบบสํารองความปลอดภยัของข้อมลูแบบอตัโนมติั   2) เร่ืองระบบป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั    

(สค.1.7-03) 

4)  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

 ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบติัการด้านการบริหารความเส่ียง ทัง้ในเร่ืองของระบบสํารอง

ข้อมลูอตัโนมติั โดยมีการกําหนดความถ่ีและชนิดข้อมลูท่ีต้องการสํารอง เขียนโปรแกรมข้อมลูท่ีต้องการสํารองอตัโนมติั และ

ตรวจสอบระบบสปัดาห์ละครัง้ สว่นเร่ืองระบบป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั  สํานกัฯ ได้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนหนีภยัประจําปี 
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

พร้อมทัง้ให้ความรู้แก่บคุลากร เป็นต้น 

5)   มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารสงูสดุของสํานกัฯ   และจดัทํารายงาน  โดยกําหนดวิธีการควบคมุเพ่ือ

ลดความเส่ียงและได้สรุ ปผลการดําเนินงานโดยได้จดัทํารายงานการควบคมุภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) เพ่ือรายงานตอ่

มหาวิทยาลยัในเดือนมกราคม 2554 (สค.1.7-03)   นอกจากนี ้ยงัได้จดัทําแบบประเมินความเส่ียงประจําปี 2552   (สค.1.7-04) 

          ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3  คะแนน เทียบแผน เทา่กบั  1  คะแนน  เทียบพฒันาการ  เทา่กบั  1  คะแนน 

        รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 1.7 เท่ากับ  5  คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.7-01    คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในประจําสํานกัทรัพยากรการ 

                      เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สค.1.7-02    แบบ ปย.1 

สค.1.7-03    แบบ ปย.3 

สค.1.7-04    แบบติดตามปย.3 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

     - 

 2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองบริหารความเส่ียง        

3. โอกาส 

     1) หน่วยงานภายในและภายนอกมีการจดัอบรมให้ความรู้ เร่ือง การบริหารความเส่ียง 

     2) ผู้บริหารมหาวิทยาลยัให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองบริหารความเส่ียง 

     3) มหาวิทยาลยัดําเนินการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือพฒันาระบบบริหารความเส่ียงโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ        

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

       จดัสง่บคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องและเชิญผู้ มีความรู้มาให้ความรู้  
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.85 7 ข้อ

แรก 

5  

ข้อแรก 

5  

ข้อแรก 

7 

ข้อแรก 

ดําเนินการไม่ 

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการครบ 

5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 

2 = มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 

3 = มีการกําหนดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

4 = มีการจดัทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน

ให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

5 = มีการยืนยนัวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนัอดุมศกึษาในระดบัคณะหรือเทียบเท่า 

6 = มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายตามคํารับรองของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ 

7 = มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีส้ําหรับองค์กรและ TOR ระดบับคุคล รวมถึงเป้าหมายตามคํารับรอง 

8 = มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจงูใจ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบัน 

สํานกัฯ มีการกําหนดแนวทางการบริหารดําเนินงานตามดชันีบง่ชีห้ลกั (KPIs) และประเมินผลความสําเร็จของตวับง่ชีท้กุปี

การศกึษา 

2. มีแผนงานการประเมนิผลภายในสถาบัน 

ปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ กําหนดให้มีการประเมิน ซึง่มีกรอบเวลาและแผนงานชดัเจน (สค.1.8-01) มีการแจ้งผลการ

ประเมินการประกนัคณุภาพภายใน ปีการศกึษา  2551 ไปยงัมหาวิทยาลยั เม่ือ วนัท่ี 17 สงิหาคม 2552 

3. มีการกาํหนดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

สํานกัฯ มีการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และ KPIs เสนอในท่ีประชมุหวัหน้าฝ่าย และคณะกรรมการประกนั

คณุภาพสํานกัฯ ท่ีประชมุฝ่ายตา่ง ๆ และให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมผา่นระบบ อีเมล์กรุ๊ป clib-staff@group.psu.ac.th 

และเครือข่าย  Intranet ภายในของสํานกัฯ http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-index  

4. มีการจัดทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ และประเดน็ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

แปลงยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ไปสูแ่ผนปฏิบติังาน โดยมีการนํา KPIs ไปเช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติังานและแผนปฏิบติัการของ

กิจกรรมตา่ง ๆ พร้อมทัง้ของบประมาณสนบัสนนุโครงการท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เช่นโครงการจดัการ

ความรู้ สํานกัฯ (สค. 1.8-02) 

5. มีการยืนยันวสัิยทัศน์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศกึษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ ได้มีประชมุครัง้ท่ี 1/2552  วนัท่ี 28 มกราคม 2552มีมติให้ยงัคงใช้ KPIs เดิมตอ่ไปใน

ปี 2552 และสง่ KPIs ไปยืนยนั เพ่ือขอความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยั ตามหนงัสือท่ี มอ .187/3396 เร่ืองยืนยนัหรือปรับ

แผนเป้าหมาย KPIs ระดบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แระจําปีการศกึษา 2552  (สค. 1.8-03) 

http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-index�
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

6. มีระบบในการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายตามคาํรับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

สํานกัฯ มีนโยบายติดตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมาย ผา่นหวัหน้าฝ่าย ฯ ทัง้ 4 ฝ่ายทกุ 6 เดือน และสรุปผล

เพ่ือรายงานตอ่ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  ตอ่จากนัน้เผยแพร่ท่ี http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-

index 

7. มีการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีส้าํหรับองค์กรและ TOR ระดับบุคคล รวมถงึเป้าหมายตามคาํรับรอง 

สํานกัฯ มีระบบติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ  KPIs ประจําปี 2552 ในท่ีประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ 

(สค.1.8-04; สค.1.8-05; วส.1.1-02) และติดตามผลการดําเนินงานระดบับคุคลตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) รวมถงึ

เป้าหมายตามคํารับรองรวมถงึเป้าหมายตามคํารับรองปีละ 2 ครัง้ (สค.1.1-06) 

8. มีการนําผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของผู้บริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 

สํานกัฯ มีการเช่ือมโยงการดําเนินงานตามเป้าหมายด้วยระบบการสร้างแรงจงูใจเป็นคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร และนําเงิน

รางวลัท่ีได้รับการจดัสรรพิเศษจากมหาวิทยาลยัให้กบับคุลากรทกุคนท่ีร่วมกนัดําเนินงานระบบ KPIs เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  (สค.1.8-07) นอกจากนีย้งัมีเงินรางวลัท่ีสํานกัฯ จดัสรรให้กบัโครงการตา่ง ๆ ท่ีบรรลเุป้าหมายตาม 

KPIs สํานกัฯ (สค.1.8-08) 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.8-01 การประชมุคณะกรรมการ การประกนัคณุภาพภายใน ครัง้ท่ี 1/2552  วนัท่ี 28 มกราคม 2552 

สค.1.8-02 โครงการจดัการความรู้ (Knowledge Magement) 

สค.1.8-03 หนงัสือท่ี มอ. 187/3396 เร่ืองการยืนยนั KPIs 2552 เพ่ือขอความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยั  

สค.1.8-04 สรุปผลการดําเนินงานตาม  KPIs ประจําปี 2552 

สค.1.8-05 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ครัง้ท่ี 1/2553 

สค.1.8-06 รายงานผลการประเมินตามข้อตกลงภาระงาน ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

สค.1.8-07 เร่ืองการจดัสรรเงินพิเศษจากมหาวิทยาลยัให้กบับคุลากรท่ีร่วมกนัดําเนินงานระบบ KPIs 

สค.1.8-08  เงินรางวลัท่ีสํานกัฯ จดัสรรให้กบัโครงการตา่ง ๆ ท่ีบรรลเุป้าหมายตาม KPIs สํานกัฯ 

วส. 1.1-02  แผนปฏิบติัการฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ประจําปี 2551-2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน   

      บคุลากรบางสว่นยงัขาดความเข้าใจเร่ืองการประกนัคณุภาพภายใน  และไมส่ามารถเช่ือมโยงตวับง่ชี ้หรือพนัธกิจของสํานกัฯ 

เพ่ือพฒันาการทํางานของตนเอง 

2. จุดแขง็ 

     1) มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทกุ 6 เดือน 

     2) มีภาระงานและตวัชีว้ดัระดบับคุคล และระบบการประเมินผู้บริหารของสํานกัฯ  แบบ 360 องศา โดยเปิดโอกาสให้บคุลากร

มีสว่นร่วมในการประเมิน 

      3) บคุลากรท่ีปฏิบติังานในสํานกัฯ ได้ทราบภาพรวมของงานในองค์กร และสามารถทํางานทดแทนกนัได้ 
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ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   36 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

3. โอกาส 

    ควรมีการทําแผนภาพ Strategy Map ของสํานกัฯ ท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าประสงค์ ประเดน็ยทุธศาสตร์และแผนงาน

ของสํานกัฯ ท่ีชดัเจนไปในทิศทางเดียวกนั 

4. อุปสรรค 

     ระบบการประกนัคณุภายในของมหาวิทยาลยั มีการพฒันาและซบัซ้อนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

   1) ศกึษาและพฒันาระบบภาระงานและตวับง่ชีร้ะดบับคุคลท่ีใช้อยูใ่ห้เหมาะสม 

   2) สร้างกลไกและจงูใจเพ่ือผลกัดนัให้บคุลากรนําตวับง่ชีไ้ปพฒันากระบวนการทํางานและบริการเพิ่มขึน้ 

 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   37 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

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

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ   มีแผนพฒันา การดําเนินการด้าน บคุลากรท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจ  ครอบคลมุ

การพฒันาบคุลากรทกุระดบั (สค.1.9-01)  โดยให้ความสําคญัและเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนเข้าอบรมและพฒันาความรู้ใน

ด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพฒันาประยกุต์ใช้กบังานภายในสํานกัฯ และหน่วยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลยั 

แผนการพฒันาบคุลากรในปีการศกึษา 2552 ของสํานกัฯ ได้กําห นดไว้ท่ีร้อยละ 85 โดยสํานกัฯ มีผลการประเมินงาน

ของบคุลากรอยูท่ี่ร้อยละ 100 ซึง่ถือวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่ในปีการศกึษา 2552 บคุลากรสํานกัฯ ได้รับการ

พฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยได้รับการอบรมภายในมหาวิทยาลยั จํานวน 54 ครัง้ และ

ได้รับการอบรมจากภายนอกมหาวิทยาลยั 41 ครัง้ ในจํานวนนีเ้ป็นการสง่บคุลากรเข้าร่วมโครงการพฒันาโดยการศกึษาดงูาน

ตา่งประเทศ จํานวน 3 คน 

มีการประเมินและสรุปผลการอบรม (สค.1.9-03) เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันางานและพฒันาบคุลากร  มี

การจดัเก็บข้อมลูการพฒันาบคุลากรทกุคน  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพฒันาตนเอง  และเป็นข้อมลูในการพฒันาบคุลากรของ

สํานกัฯ  

นอกจากนี ้บคุลากรยงัได้รับการสนบัสนนุให้เป็นกรรมการในคณะทํางานฝ่ายตา่งๆ ของข่ายงานห้องสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษา (ThaILIS) และข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) (สค.1.9-04) ซึง่มีสว่นในการพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรเช่นกนั 

ผลการประเมินคะแนนเทียบเกณฑ์เทา่กบั 3 คะแนน  เทียบแผนเทา่กบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.9 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.9-01     แผนพฒันาบคุลากร ปีงบประมาณ 2552-2553 

สค. 1.9-02     สรุปสถิติการพฒันาบคุลากรสํานกัฯ  ปีงบประมาณ 2552-2553 

สค. 1.9-03     สรุปผลโครงการพฒันาบคุลากร   

สค.1.9-04      คณะทํางานบริการสารสนเทศ คณะทํางานข้อมลูท้องถ่ิน คณะทํางานวารสาร คณะทํางานเทคโนโลยีทาง  

                       การศกึษา และคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

 - 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   38 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

2. จุดแขง็ 

1) ผู้บริหารให้ความสําคญัและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทกุระดบั 

2) บคุลากรมีความกระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะพฒันางานอยา่งสม่ําเสมอ 

3) ผู้บริหารให้ความสําคญัและสง่เสริมให้บคุลากรก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการจดัทําผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ 

4) มีการขยายผลจากการท่ีบคุลากรไปอบรม/สมัมนาให้บคุลากรทราบผา่นระบบเครือข่าย 

3. โอกาส 

       การขบัเคล่ือนระบบการจดัการความรู้ของสํานกัฯ มีสว่นช่วยพฒันางานและพฒันาบคุลากร 

4. อุปสรรค 

      - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

ศกึษาแนวทางการกําหนดสมรรถนะบคุลากรท่ีต้องการในแตล่ะฝ่าย เพ่ือให้สามารถพฒันาบคุลากรได้อยา่งถกูต้อง/

เหมาะสม 

 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   39 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.10 กจิกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอ่ืนๆ (ระดับ)* 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 5 ส. มีแผนการจดักิจกรรม 5 ส. ประจําปี และมาตรฐาน 5 ส/มาตรฐานคณุภาพอ่ืนๆ 

2. มีการดําเนินงานตามแผนน้อยกวา่ร้อยละ 80  

3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจดักิจกรรม 5 ส เพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาปีตอ่ไป  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

สํานกัฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (สค. 1.10-01) มีแผนการจดักิจกรรม 5ส (สค.1.10-02 ) และ

ขบัเคล่ือนกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตามแผน โดยยดึตามมาตรฐาน 5ส  สํานกังานอธิการบดี (สค. 1.10-03)   ได้ดําเนินกิจกรรม 5 

ส ตามแผนงานดงันี ้ การทํา  Big cleaning พืน้ท่ีสํานกังาน  การตรวจเย่ียมพืน้ท่ีสํานกังาน โครงการการประกวดพืน้ท่ีสํานกังาน

ดีเดน่(สค.1.10-04) การปรับปรุงพืน้ท่ีสวนหยอ่มของสํานกัฯ และเพ่ือนเตือนเพ่ือนถงึเวลาทํา 5ส ซึง่เป็นกิจกรรมกระตุ้นเตือน

บคุลากรให้ร่วมทํากิจกรรม 5ส ประมาณ 30 นาที ทกุวนัศกุร์ เวลา 16.00 -16.30 น. 

ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (วส. 1.10-01) มีแผนการจดักิจกรรม 

5 ส (วส. 1.10-02) ตามนโยบายครอบคลมุพืน้ท่ี 100% และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินของคณะ

แพทยศาสตร์ จํานวน 3 ครัง้ (ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2552) ได้แจ้งผลการประเมินทัง้ 3 ครัง้ อยูใ่นระดบั B คิดเป็นร้อย

ละ 94 % ตามหนงัสือแจ้งบนัทกึข้อความท่ี มอ. 351.2/877 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 (วส. 1.10-03)และในปี 2553 ฝ่ายหอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ มีการพฒันากิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ตามมาตรฐาน 5ส ของคณะแพทยศาสตร์

(วส. 1.10-04) 

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนมากกวา่ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจเย่ียม ผลการประเมินผา่น

เกณฑ์ประเมินทกุครัง้ และมีการนําผลการประเมินมาพฒันากิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ือง   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.10 เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.10-01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 5ส  สํานกัฯ 

สค. 1.10-02 แผนปฏิบติัการกิจกรรม 5ส 

สค.1.10-03 มาตรฐาน  5ส ของสํานกังานอธิการบดี 

สค. 1.10-04 โครงการประกวดพืน้ท่ีสํานกังานดีเดน่ 

วส. 1.10-01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 5ส  ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

วส. 1.10-02 แผนกิจกรรม 5ส 

วส.1.10-03 บนัทกึข้อความรายงานผลการประเมิน 5ส 

วส.1.10-04 มาตรฐาน  5ส คณะแพทยศาสตร์ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.10 กจิกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอ่ืนๆ (ระดับ)* 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     1) บคุลากรบางสว่นไมเ่หน็ความสําคญัของการทํา 5ส 

      2) ยงัไมส่ามารถพฒันา 5 ส เป็นสว่นหนึง่ของงานประจําได้ 

      3) ห้องสมดุมีหนงัสือและเอกสารเก่าเป็นจํานวนมากท่ีไมส่ามารถจําหน่ายออกจากห้องสมดุได้ 

2.  จุดแขง็ 

    1)  มีการแบง่พืน้ท่ีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 5ส  ภายในหน่วยงาน และมีมาตรฐาน 5ส ชดัเจน 

     2) จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการประเมินกิจกรรม 5ส ภายในของหน่วยงาน ก่อนมีการตรวจประเมินจริงจากคณะกรรมการสํานกั  

ปีละ 3 ครัง้ 

     3)  มีการทํากิจกรรม 5ส ทกุบา่ยวนัศกุร์ 

     4) คณะแพทยศาสตร์มีรางวลัให้หน่วยงานท่ีผา่นการประเมินตามระดบัคะแนนท่ีได้ ทําให้เกิดแรงจงูใจให้บคุลากรมีความ

มุง่มัน่ในการทํา 5ส    

  3.  โอกาส 

   1) ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้ความสําคญัและให้การสนบัสนนุกิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ือง 

     2) ผู้บริหารห้องสมดุให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการทํากิจกรรม 5ส 

     3) บคุลากรมีโอกาสเข้าร่วมอบรมเร่ือง กิจกรรม 5ส  ส6  และ 7ส อยา่งสม่ําเสมอ         

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     จดัให้มีแผนในการรณรงค์ให้มีการทํากิจกรรม 5ส อยา่งตอ่เน่ือง 
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน  

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.11  จาํนวนครัง้ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ (ภายในหน่วยงาน) 

ผลการดาํเนินงาน 
ค่า   

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

- - 4 7 2 - - - - - - - 

รายละเอียดผลการดาํเนินการ 

 สํานกัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองความไมป่ลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ ตลอดจนสขุอนามยัในการทํางาน 

ทัง้ในสว่นของผู้ปฏิบติังานและผู้ใช้บริการ โดยได้จดัทําแผนปฏิบติัการความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางาน (สค.1.11-01) 

จดัให้มีคณะกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  จดัทําคูมื่อและแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยั (สค.1.11-02)ซึง่ในรอบปีท่ีผา่น

มาได้จดัให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  รวมทัง้การซ้อมดบัเพลงิและการอพยพหนีไฟให้กบับคุลกรทกุคน (สค.1.11-

03) และในรอบปีท่ีผา่นมามีความไมป่ลอดภยัเกิดขึน้ทัง้สิน้ 2 ครัง้  ซึง่ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 71.43   

         ตัวบ่งชีนี้ ้ไม่ต้องประเมนิ 

เอกสารอ้างองิ :  

สค.1.11-01  แผนงานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางานปีงบประมาณ 2552-2553 

สค.1.11-02  คูมื่อและแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยั 

สค.1.11-03  ซ้อมดบัเพลงิและการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นประจําปี www.clib.psu.ac.th ดท่ีูภาพกิจกรรม 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     1) สํานกัฯ เปิดให้บริการทกุวนั เฉล่ีย 13 ชัว่โมง/วนั และในแตล่ะวนัมีผู้ เข้าใช้ซึง่มีทัง้ นกัศกึษา บคุลากร และบคุคลภายนอก 

เฉล่ียวนัละ 3,731  คน ประกอบกบัสํานกัฯ มีพืน้ท่ีกว้าง เป็นการยากท่ีจะดแูลความปลอดภยัอยา่งทัว่ถงึ 

       2) สํานกัฯ ไมมี่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจํา 

2.  จุดแขง็ 

      1) มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาความปลอดภยั เช่น การสแกนบตัรสมาชิกก่อนเข้าห้องสมดุ มีการติดตัง้กล้อง

วงจรปิด มีการติดแถบแมเ่หลก็ป้องกนัทรัพยากรสารสนเทศสญูหาย 

        2) มีเจ้าหน้าท่ีประจําท่ีประตตูรวจผู้ใช้ก่อนเข้าและออกห้องสมดุ 

3.  โอกาส 

       - 

4.  อุปสรรค 

       1) มีพืน้ท่ีกว้างมีซอกมมุลบัตาคนมาก  

       2) กล้องวงจรปิดยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ท่ี  

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

       สร้างความตระหนกัและความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูล และรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัฯ แก่

ผู้ปฏิบติังาน และผู้ใช้บริการ  

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1      2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 ครบ 

ทกุข้อ 

ครบ 

ทกุข้อ 

 

ครบ 

ทกุข้อ 

 

  ครบ 

ทกุข้อ 

ดําเนินการ

ไม่ครบ 5  

ข้อแรก  

ดําเนิน 

การ 5-6 

ข้อแรก  

 ดําเนิน 

การครบ

ทกุข้อ 

3  1  1 5 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 = มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 = มีการจดัทําระบบฐานข้อมลูทางการเงินท่ีผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

4 = มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5 = มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององค์การอย่างตอ่เน่ือง 

6 = มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนักําหนด 

7 = ผู้บริหารระดบัสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ 

      การตดัสินใจ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 1) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงนิที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ /หน่วยงาน /มหาวทิยาลัยให้เป็ นไปตาม

เป้าหมาย 

                ในการจดัทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี  ผู้บริหารสํานกัฯ ได้วิเคราะห์คา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในการดําเนินงาน

ตามภารกิจ /แผนงานประจําปี ประมาณการรายจ่ายพร้อมทัง้กําหนดรายละเอียดการจดัทําคําของบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และภารกิจด้านตา่ง ๆ ของหน่วยงาน 

2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมีประสทิธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ปีงบประมาณ 2552 สํานกัฯ ได้รับจดัสรรเงินเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินงาน รวมทกุประเภทรายจ่าย เป็นเงินทัง้สิน้  

61,548,380 บาท  ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผน่ดิน 29,632,500  บาท  (สค.1.12-01)  เงินอดุหนนุของสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่เป็นเงินสนบัสนนุการจดัทําฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ บทความและผลงานวิจยั 162,500 บาท  

(สค.1.12-02) เงินสนบัสนนุจากกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั 941,780 บาท  เงินรายได้มหาวิทยาลยั 17,974,700 บาท (สค.

1.12-03)  และเงินสนบัสนนุเพ่ือใช้จ่ายในสว่นของฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ  จากคณะแพทยศาสตร์  12,695,300 

บาท   จากคณะทนัตแพทยศาสตร์  141,600 บาท  (สค.1.12-01) 

  งบประมาณสําหรับจดัซือ้วสัดุการศกึษาได้รับจดัสรรทัง้สิน้ 36,091,380 บาท  มีคณะกรรมการดําเนินงานสํานกั ฯ  

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  รองคณบดีคณะตา่ง ๆ  ผู้ อํานวยการศนูย์  ผู้ อํานวยการสํานกั ฯ และ

หวัหน้าฝ่ายตา่งๆ ของสํานกัฯ เป็นกรรมการ   มีหน้าท่ีกําหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณและกําหนดนโยบายในการ

จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศให้กบัคณะ /หน่วยงานตา่งๆ  (สค.1.12-04) สว่นเงินสนบัสนนุท่ีได้รับจากคณะแพทยศาสตร์จะ

ถกูจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  (วส.1.12-02) โดยคณะกรรมการห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

ในการพิจารณาจดัซือ้วสัดกุารศกึษา (วส.1.12-03) และดําเนินการจดัหาทรัพยากรตามแผนปฏิบติัการในการจดัซือ้วสัดุ

การศกึษา (วส.1.12-04) 

3) มีการจัดทาํระบบฐานข้อมูลทางการเงนิที่ ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสนิใจและวเิคราะห์สถานะทาง

การเงนิ 

               การขออนมุติัใช้จ่ายเงินแตล่ะครัง้ได้แจ้งยอดเงินคงเหลือเพ่ือให้ทราบ สถานะทางการเงิน    เอกสารขออนมุติัและ

เบิกจ่ายสง่ผา่นหวัหน้าฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร และหวัหน้าฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ  (กรณีใช้เงินท่ีได้รับสนบัสนนุ

จากคณะแพทยศาสตร์ )  เพ่ือกลัน่กรองก่อนท่ีจะสง่ให้ผู้ มีอํานาจอนมุติั   มีการบนัทกึบญัชีการใช้จ่ายเงินอยา่งเป็นร ะบบ  

โดยใช้โปรแกรม  Excel  และฐานข้อมลู  MIS  ของมหาวิทยาลยั  เพ่ือควบคมุการใช้จ่ายเงิน และนําข้อมลูการใช้จ่ายเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

4) มีการจัดทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

                การเสนอ ข้อมลูการรับ- จ่ายเงิน เพ่ือแสดงฐานะทางการเงิน  ซึง่ผู้บริหารและบคุลากรสามารถเข้าไปดขู้อมลูได้

จาก  Web  ของสํานกัฯ   หวัข้อ สารสนเทศทางบัญชี  โดยจะมีการปรับปรุงข้อมลูทกุสิน้เดือน   สําหรับเงินท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ ได้จดัทํารายงานการใช้จ่ายเงินตา มช่วงเวลาในแผนการจดัซือ้วสัดกุารศกึษาเพ่ือแจ้งผล

การใช้จ่ายเงินให้แก่ภาควิชา /หน่วยงาน และเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินดงักลา่วตอ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

แพทยศาสตรศกึษา  (วส.1.12-05) 
 

5) มีการนําข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงิ นและความม่ันคง

ขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

                สํานกัฯ  ได้นําผลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณาและวิเคราะห์สถานะทางการเงินร่วมกนั เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความ

เส่ียงทางด้านการเงิน และให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที่ตรวจ ตดิตามก ารใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาํหนด 

             สํานกัฯ   มีหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 2 หน่วยงาน คือ 

1) กองคลงั ทําหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทกุฉบบัท่ีสง่เบิก 

2) หน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 

7) ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

                สํานกัฯ  ให้ความสําคญั  ติดตามการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับ และตามภารกิจของหน่วยงาน   เพ่ือให้

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนดไว้ 

                 เม่ือสิน้ปีงบประมาณมีการประเมินผลการใช้งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย  เพ่ือนําข้อมลูไปใช้ในการวางแผน

และตดัสนิใจกําหนดนโยบายในปีตอ่ไป   รายงานข้อมลูทางการเงินประจําปีจะจดัเก็บไว้ใน เคร่ืองแมข่่ายหมายเลข IP 

192.168.26.8 ของสํานกัฯ  ผู้บริหารและบคุลากรสามารถเข้าไปดขู้อมลูได้    (สค.1.12-05) 

 

    ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.12  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.12-01    งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ปีงบประมาณ 2552 

สค.1.12-02    เงินอดุหนนุของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

สค.1.12-03    งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2552 

สค.1.12-04    รายงานการประชมุคณะกรรมการห้องสมดุวิทยาเขตหาดใหญ่ 

สค.1.12-05   ข้อมลูการใช้จ่ายเงิน 

วส.1.12-01    งบประมาณสนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ 

วส.1.12-02    หลกัเกณฑ◌์การพิจารณาการจดัซือ้วสัดกุารศกึษา 

วส.1.12-03   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ 

วส.1.12-04   แผนการจดัซือ้วสัดกุารศกึษา 

วส.1.12-05   รายการการใช้จ่ายเงินตามแผนการจดัซือ้ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      -  

2. จุดแขง็ 

    ผู้บริหารของมหาวิทยาลยั  ให้ความสําคญัและสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลตุามภารกิจและ

เป้าหมายท่ีวางไว้  ใช้งบประมาณถกูต้องตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

3. โอกาส 

    ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์บางรายการไมต้่องซือ้  เน่ืองจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นผู้จดัซือ้  

ทําให้สามารถจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ  ได้เพิ่มมากขึน้   

4. อุปสรรค 

    ได้รับจดัสรรในการจดัซือ้วสัดกุารศกึษาในช่วงปลายงบประมาณ ซึง่มีผลกระทบในด้านปริมาณ จะได้รับวสัดไุ มค่รบ

ตามท่ีวางไว้ 

5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 

     -     
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.13  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ)  

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน 

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 5 5  

ข้อแรก 

5  

ข้อแรก 

5 

ข้อแรก 

ดําเนินการไม ่

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกนัคณุภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสงูสดุของสถาบนั  ภายใต้การ

มีสว่นร่วมจากภาคีทัง้ภายในและหรือภายนอกสถาบนั 

3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์คณุภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบั

การประเมินคณุภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพท่ีครบถ้วน  ทัง้การควบคมุคณุภาพ  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองเป็น

ประจําทกุปี 

5. มีการพฒันาระบบประกั นคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศกึษา

ของสถาบนั โดยได้รับการสนบัสนนุจากต้นสงักดั และมีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพนัธกิจ

ให้เกิดผลดี 

6. มีระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาและใช้ร่วมกนัทัง้ระดบับคุคล ภาควิชา คณะ และสถาบนั 

7. มีระบบสง่เสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายในและหรือภายนอกสถาบนัโดยเฉพาะมีการมี

สว่นร่วมของชมุชน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีแผนการดําเนินง านด้านการประกนัคณุภาพตามนโยบายและแนวคิดการประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลยั  มี

คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพของหน่วยงานสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นแนวทางการ

ประกนัคณุภาพ (สค.1.13-01; สค.1.13-02)   และเน้นการพฒันากระบวนการทํางานตามหลกัคณุภาพ  PDCA-Par  มีระบบการ

ประกนัคณุภาพภายในท่ีบริหารแบบมีสว่นร่วมประกอบด้วยกนั 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายสนบัสนนุการบริหารและฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ซึง่ดําเนินกิจกรรมการประกนัคณุภาพภายใต้กรอบและนโยบาย

การประกนัคณุภาพสํานกัฯ และมหาวิทยาลยั  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯใช้มาตรฐานการประเมินตามองค์ประกอบและตวับง่ชีร่้วม กบัของสมศ . สกอ . และมอ . 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา  และมาตรฐานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเมินคณุภาพภายนอก  (สค.1.13-03)  สว่นการ

ดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ มีการแตง่ตัง้กรร มการประกนัคณุภาพของสํานกัฯ โดยมีผู้ อํานวยการสํานกั ฯ  ผู้บริหารสงูสดุ

ขององค์กรเป็นประธาน มีหวัหน้าฝ่าย ตา่ง ๆ และกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ (สค .1.13-04) ทําหน้าท่ีขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานทัง้ด้านการประสานงาน การเก็บข้อมลู การเขียนรายงานการประเมินคณุภาพ  

สํานกัฯ มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพท่ีครบถ้วน  ทัง้การควบคมุคณุภาพ  การติดตามตรวจสอบ  และประเมิน

คณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี   ทัง้การควบคมุคณุภาพ การติดตามตรวจสอบและมีการประเมินคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง มี

ระบบฐานข้อมลูเพ่ือการประกนัคณุภาพใช้เป็นกลไกสําคญัในการขบัเค ล่ือนภารกิจร่วมและภารกิจเฉพาะ นอกจากนีสํ้านกัฯ ให้

ความร่วมมือในการบนัทกึข้อมลูระบบ KPIs Online ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.13  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ)  

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.13-01  คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 4 

                     (http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm) 

สค.1.13-02 คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพของหน่วยงานสนบัสนนุ 

                     (http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm) 

สค.1.13-03  มาตรฐานการประเมินตามองค์ประกอบและตวับง่ชีร่้วมกบั สมศ. สกอ. และ มอ. 

สค.1.13-04  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สค.1.13-05  รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

สค.1.13-06  นโยบายคณุภาพ 

สค.1.13-07  ผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศกึษา 2551 

สค.1.13-08  รายงานผลการดําเนินงานตามดชันีชีว้ดัหลกั  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน  

     - 

2. จุดแขง็  

      1) มีมาตรการกํากบัเก่ียวกบัรายงานข้อมลูตามตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพภายในกําหนดเวลา  เพ่ือให้การประเมินคณุภาพ

ของสํานกัฯ เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

      2) มีระบบจดัเก็บสถิติของสํานกัฯ เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานย้อนหลงั 

3. โอกาส   

     - 

4. อุปสรรค  

    - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา   

   - 

     

http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm�
http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm�


ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   47 

 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.14  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน 

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 อย่าง

น้อย 4 

ข้อแรก 

- - 5 

 

มีการ

ดาํเนินการไม่

ครบ 3 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ3 

ข้อแรก 

มีการดาํเนินการ

อย่างน้อย 4 ข้อ

แรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ/หน่วยงาน/กลุม่สาขาวิชา และสถาบนัอย่างตอ่เน่ือง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคณุภาพภายในโดยสอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของคณะ/หน่วยงาน/กลุม่สาขาวิชาและสถาบนั 

3. มีการรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างตอ่เน่ือง 

5. มีนวตักรรมด้านการประกนัคณุภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหลง่อ้างอิงให้กบัคณะ/หน่วยงาน/กลุม่

สาขาวิชา และสถาบนัอ่ืน ๆ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ตัง้แตปี่

การศกึษา 2545 – ปัจจบุนั มีการปรับปรุงระบบประกนัคณุภาพภายในให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของสํานกัฯ  และ

บรูณาการตวับง่ชีค้ณุภาพกบัการพฒันาการปฏิบติังานประจํา มีการกําหนดคา่นํา้หนกัระหวา่งตวับง่ชีต้ามภารกิจร่วมและภารกิจ

เฉพาะของหน่วยงาน   มีระบบประเมินผลการดําเนินงานของแตล่ะตวับง่ชีเ้ทียบเกณฑ์ เทียบแผน และเทียบพฒันาการเช่นเดียวกบั

หน่วยงานจดัการเรียนการสอน  

สํานกัฯ ได้จดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพการศกึษา เพ่ือรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตอ่

มหาวิทยาลยั และรายงานผลตอ่สาธารณาชนท่ีเวบ็ไซต์ของสํานกัฯ [www.clib.psu.ac.th] และเวบ็ไซต์ของฝ่ายหอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ [http://lib.med.psu.ac.th] นอกจากนีสํ้านกัฯ ยงัได้นําผลการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2551 (สค.

1.13.07) มาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ PDAC-Par อยา่งตอ่เน่ือง มีการประชมุบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนด

แนวทางในพฒันาตามรายงานผลประเมินคณุภาพของปีการศกึษา 2551 

ปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ มีการจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดี 2 เร่ือง คือ ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT และการซอ่ม

หนงัสือ นําเสนอในเวทีคณุภาพระดบัมหาวิทยาลยั (สค. 2.19-01; สค. 2.19-02) 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.14 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.14-01 ระบบกลไกการประกนัคณุภาพ PDCA-Par 

สค.1.14-02 ดชันีชีว้ดัหลกัของสํานกัฯ ปีการศกึษา 2552 

สค.2.1.9-01 HAPPY PRINT  

สค.2.19-02 การซอ่มหนงัสือ 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   48 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.14  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     -  

3.  โอกาส 

- มีเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในดําเนินการประกนัคณุภาพของสํานกัฯ 

ได้ 

4.  อุปสรรค 

     -  

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     1) จดัระบบสนบัสนนุให้บคุลากรพฒันาจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดีสําหรับงานประจําของตวัเอง 

 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   49 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.15 มีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)* 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

 2.86 ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

มีการ

ดาํเนินการ 

1-2 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ 

3-4 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ 

ครบทุกข้อ 

3 1  1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 =  มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานและตวับง่ชี ้

2 =  มีการรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบทกุเดือน 

3 =  มีการรายงานข้อมลูเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในแตล่ะตวับง่ชีท้กุ 3 เดือน และรายงานตอ่คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

4 =  สามารถสรุปข้อมลูของแตล่ะตวับง่ชีท่ี้ถกูต้องได้ภายใน 1 เดือนหลงักําหนดการปิดข้อมลูในรอบปี 

5 =  สามารถจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพให้แล้วตามเวลาเม่ือสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัภาควิชาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและตัวบ่งชี ้

 สํานกัฯ  รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทัง้หมดท่ีต้องรายงานตามตามตวับง่ชีข้องหน่วยงานเพ่ือรายงานตอ่ สมศ.  สกอ.  และ  กพร.  

โดยได้มอบหมายให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะฝ่ายรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดตามตวับง่ชี ้(สค.1.15-01) 

2) มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกเดือน 

 บคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย  ได้เพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน 

3) มีการรายงานข้อมูลเม่ือตดิตามผลการดาํเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีทุ้ก 3 เดือน  และรายงานต่อคณะกรรม การที่

เก่ียวข้อง 

 มีการติดตามผลการดําเนินงานในแตล่ะตวับง่ชีท้กุ 6 เดือน  และรายงานตอ่ท่ีประชมุหวัหน้าฝ่ายฯ และแจ้งให้บคุลากร

ทราบ 

4) สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชีท้ี่ถูกต้องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาํหนดปิดข้อมูลในรอบปี 

 สํานกัฯ  สามารถสรุปข้อมลูได้ภายใน 1 เดือนหลงักําหนดปิดข้อมลูในรอบปี  ซึง่ข้อมลูต้องปิด ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553  

ซึง่สํานกัฯ  ได้ดําเนินการกรอกข้อมลู Online และเผยแพร่ข้อมลูพืน้ฐาน  (Common data set)  ได้ตามท่ีสํานกัประกนัคณุภาพ

กําหนด 

5) สามารถจัดทาํรายงานประจาํปีการประเมนิคุณภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาเม่ือสิน้สุดรอบปี 

 สํานกัฯ   ได้จดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพ  แล้วเสร็จภายในดือนกรกฎาคม 2553  ผลการดํา เนินงานเป็นไป

ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.15  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  

สค.1.15-01     ข้อมลูพืน้ฐาน  



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   50 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.15 มีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)* 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      - 

2. จุดแขง็ 

 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและบคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย  ได้เพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน  ทําให้สามารถสรุปข้อมลูได้

ภายใน  1 เดือนหลงักําหนดปิดข้อมลูในรอบปี 

3. โอกาส 

 มหาวิทยาลยัให้ความสําคญัตอ่การรวบรวมข้อมลูรายเดือน  และทกุคณะ  / หน่วยงานต้องดําเนินการตามแนวทางท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

4. อุปสรรค 

ระบบรวบรวมข้อมลู Online ของมหาวิทยาลยัยงัไมส่มบรูณ์ ทําให้การรายงานผลช้ามาก 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

พฒันาระบบการรวบรวม/ฐานข้อมลูท่ีสนบัสนนุระบบประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.1 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

                    ในภาพรวมในระดับดีขึน้ไป****** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 4.00 4.11 4.09 4.07 1.00-

2.49 

2.50-

3.49 

>3.50 3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการของสํานกัฯ โดยพิจารณา 5 ประเดน็หลกั คือ ด้าน

ทรัพยากรห้องสมดุ  ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก 

และด้านการประชาสมัพนัธ์  ผลการสาํรวจพบว่ามีความพงึพอใจในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.01 และพบว่าผู้ใช้บริการมี

ความพงึพอใจในด้านบุคลากรของห้องสมุดสูงสุด ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการของ

ห้องสมดุ คา่เฉล่ีย 4.09 ด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก คา่เฉล่ีย  3.97  ด้านการส่ือสาร คา่เฉล่ีย 3.96  และด้านทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมดุ / การบริการสารสนเทศห้องสมดุ คา่เฉล่ีย 3.87  (สค. 2.1-01) 

 ฝายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพได้ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจตอ่การให้บริการของฝ่ายหอสมดุฯ ผลการสาํรวจ

พบว่ามีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.13  และพบว่าผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในด้านบุคลากรของ

ห้องสมุดสูงสุด ค่าเฉล่ีย  4.29  รองลงมาคือด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก คา่เฉล่ีย 4.17 ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน

ให้บริการ คา่เฉล่ีย 4.12 ด้านทรัพยากรห้องสมดุ/การบริการสารสนเทศ  คา่เฉล่ีย 3.97 และด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ คา่เฉล่ีย 3.92 

ตามลําดบั (วส. 2.1-01) 

ดังนัน้ค่าเฉล่ียรวมของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสาํนักฯ  อยู่ในระดับ 4.07 

บรรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้ที่ ระดับ 4 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 2.1  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ  

สค. 2.1-01 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่บริการของฝ่ายสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  

ประจําปี 2552 

วส. 2.1-01 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ประจําปี  2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis): 

1.  จุดอ่อน  

     - 

2.  จุดแขง็ 

      1) บคุลากรสว่นใหญ่เป็นผู้ มีจิตสํานกึในการให้บริการ เหน็ความสําคญัของลกูค้า 

      2) บคุลากรตระหนกัถงึความสําคญัในการให้บริการและให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.1 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

                    ในภาพรวมในระดับดีขึน้ไป****** 

      3) มีการพฒันาบริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง 

      4) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีใช้ห้องสมดุจริง 

3.  โอกาส 

      1) ได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สามารถนํามาใช้ในการพฒันาบริการตา่งๆ ได้ 

      2)  ความก้าวหน้าของระบบ IT เอือ้ตอ่การพฒันาบริการใหม ่ๆ 

4.  อุปสรรค 

      1) กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารย์และแพทย์ไมค่อ่ยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

      2) การประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บริการทกุปี  ทําให้ผู้ใช้บริการสว่นหนึง่ไมอ่ยากตอบแบบสอบถาม 

      3) ผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัสงู เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีความต้องการท่ีหลากหลาย 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

       นําผลการประเมินด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ํากวา่ 4 ไปจดัทํา แผนพฒันา 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.2 มีช่องทางรับฟังความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการ (ช่องทาง) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

3.16 7 7 8 8 1-2 

ช่องทาง 

3-4 

ช่องทาง 

> 5 

ช่องทาง 

3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ จํานวน 8 ช่องทาง คือแบบแสดงความคิดเหน็

ซึง่วางไว้ทกุจดุของเคาน์เตอร์บริการ แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์หน้าเวบ็ไซต์ห้องสมดุ (สค. 2.2-01) ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

กลอ่งแสดงความคิดเหน็ โทรศพัท์ การพดูคยุกบัผู้ใช้บริการโดยตรง กระดานอภิปรายคณะแพทยศาสตร์ (วส. 2.2-01) และ

ผา่นทาง share.psu.ac.th ของมหาวิทยาลยั (วส. 2.2-02) ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็หรือ

เสนอแนะการให้บริการได้อยา่งสะดวก 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 2.2  เท่ากับ 5 คะแนน                                    

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.2-01 www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี แบบสํารวจความพงึพอใจ หรือสายตรงผู้บริหาร 

วส. 2.2-01 กระดานอภิปรายคณะแพทยศาสตร์ (http://medinfo.psu.ac.th) 

วส .2.2-02 http://share.psu.ac.th 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      - 

 2.  จุดแขง็ 

      มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหลายช่องทาง  

3.  โอกาส 

       ความก้าวหน้าด้าน IT ทําให้สามารถรับฟังความคิดเหน็ได้หลายช่องทาง      

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      -  

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
http://medinfo.psu.ac.th/�
http://share.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.3 ร้อยละของคาํร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 100 100 

17 ข้อ 

100 

22 ข้อ 

100 

19 ข้อ 

80-89 90-99 100 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

 สํานกัฯ ได้รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ ตู้ รับฟังความคิดเหน็ หนงัสือร้องเรียน 

ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 15 ข้อร้องเรียน (สค. 2.3-01) จําแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุและไมส่ามารถแก้ไขได้ จํานวน  1    ข้อร้องเรียน และสามารถแก้ไขได้ จํานวน   14   ข้อร้องเรียน สําหรับเร่ืองท่ีมีความถ่ี

มากท่ีสดุ คือ จดัหาหนงัสือด้านคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการ เช่น คยุเสียงดงั ขอรอยยิม้ จํา นวน 3  ครัง้ วิทยานิพนธ์สามารถยืม

ได้ทกุฉบบั จํานวน 2 ครัง้ สว่นเร่ืองอ่ืนจะมีความถ่ี 1 ครัง้  และข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุไมส่ามารถแก้ไขได้คือ ท่ีนัง่

อา่นมีน้อย เป็นต้น 

ฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ ได้รับข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ   จําน วน 6 ข้อร้องเรียน (วส.2.3-01)  

จําแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ  ข้อร้องเรียนท่ีสามารถแก้ไขเองได้ จํานวน  5  ข้อร้องเรียน  และข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุและไมส่ามารถแก้ไขได้  จํานวน  1  ข้อร้องเรียน  เช่น เร่ืองบนัไดทางขึน้ห้องสมดุนอกเวลาราชการ  เป็นต้น   

สํานกัฯ นําข้อร้องเรียนท่ีสามารถดําเนินการแก้ไขเองได้ มาแก้ไข จํานวน 19 ข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบการ

ส่ือสารกบัผู้ ร้องเรียน ทัง้การแจ้งเจ้าตวัโดยตรง กรณีผู้ ร้องเรียนระบ ุช่ือ ท่ีอยู ่หรือ email address ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ใช้บริการทกุทา่น

ทราบวา่ สํานกัฯ ใสใ่จทกุคําร้องเรียนท่ีผู้ใช้เสนอแนะ มีการนําข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทํางานและการให้บริการ

อยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.3  เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :  

สค. 2.3-01 สรุปข้อร้องเรียนสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ ปีการศกึษา 2552 

วส. 2.3-01 สรุปข้อร้องเรียนฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

    ข้อร้องเรียนบางอยา่งห้องสมดุไมส่ามารถดําเนินการเองได้ เพราะอยูน่อกเหนือการควบคมุ เช่น ท่ีนัง่อา่นหนงัสือมีน้อย 

 2. จุดแขง็ 

     1) สํานกัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในหลายช่องทาง 

      2) มีการนําข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขและแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนอยา่งสม่ําเสมอ  

3. โอกาส 

    ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบางข้อมีประโยชน์   และสามารถนําไปใช้พฒันาการทํางานและบริการได้เป็นอยา่งดี 

4. อุปสรรค 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.3 ร้อยละของคาํร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข***** 

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนท่ีมีความถ่ีซํา้เพ่ือนําข้อมลูประกอบการพิจารณาดําเนินการแก้ปัญหาและพฒันาตอ่ไป 

  
 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   56 

 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.4 จาํนวนการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) (จาํนวนบริการ)***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 5 8 12 11 1-2 3 >4 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

 สํานกัฯ จดัให้มีบริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย

และประหยดัเวลาจงึรวมบริการท่ีหลากหลายไว้ ณ จดุเดียวกนั ได้แก่ บริการตอบคําถามออนไลน์ (Online Reference Service: 

Ask a librarian)  (สค.2.4-01) การเติมโควต้างานพิมพ์ บริการหนงัสือดว่น การยืมตอ่ทรัพยากรสารสนเทศผา่น Web การจอง

ทรัพยากรสารสนเทศผา่น Web บริการทา่นขอมาเราจดัให้ บริการข้อมู ลพิเศษ โครงการห้องสมดุดิจิทลั    บริการสายดว่น 

Reprint   บริการสํารวจหนีส้นิของผู้ใช้บริการ  และบริการขอถ่ายเอกสารระหวา่งห้องสมดุ   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.4  เท่ากับ 5 คะแนน      

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.4-01     บริการตอบคําถามออนไลน์  http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน  

      - 

2.  จุดแขง็ 

1) มีการพฒันาบริการหลากหลายรูปแบบผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ 

2) บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการพฒันาและให้บริการ 

3.  โอกาส 

1) มีบคุลากร IT ช่วยพฒันาการดําเนินงานและการให้บริการ 

2)  ความก้าวหน้าด้าน IT เอือ้ตอ่การพฒันาบริการ 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

สํารวจกระบวนการทํางานทกุงานเพ่ือลดขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีซํา้ซ้อนหรือลดขัน้ตอนการของการดําเนินงานให้ 

สัน้ลง 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.5 จาํนวนบริการเชงิรุก (Proactive Service) (จาํนวนบริการ) ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 8 15 22 16 1-3 4-6 >7 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ ดําเนินการจดักิจกรรมและบริการเชิงรุก เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการรับบริการ หรือรับข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ โดยดําเนินการทัง้ในและนอกสถานท่ี หรือให้บริการผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน  16 บริการ ได้แก่ บริการ

ตามตวัเลม่ บริการเพ่ือนช่วยหาหนงัสือกรณีท่ีผู้ใช้บริการหาหนงัสือในห้องสมดุไมพ่บ บริการทา่นขอมาเราจดัให้ บริการจดัซือ้

หนงัสือตามคําขอ  โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา โครงการตอบคําถามออนไลน์กบั

ห้องสมดุ นิทรรศการออนไลน์ แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Form)  ระบบเอกสารสํารองอิเลก็ทรอนิกส์ (E- Reserve) การ

รวบรวมคา่ Impact factor  ของวารสารแยกตามสาขาวิชา การแจ้งเตือนหนงัสือเกินกําหนดเวลา   ระบบ E-Alert  Collection 

Highlight  บริการนําสง่เอกสาร (Document  Delivery Service)   บริการสืบค้นและจดัสง่ข้อมลูทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  

และบริการจดันิทรรศการหนงัสือใหม ่  (สค.2.5-01) 

 

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.5  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.5-01 รายละเอียดบริการเชิงรุก จํานวน 16 บริการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      ผู้ใช้บริการสว่นหนึง่ยงัไม่ทราบวา่สํานกัฯ มีกิจกรรมหรือบริการอะไรบ้าง แม้วา่ได้ประชาสมัพนัธ์ทกุช่องทางและ

ประชาสมัพนัธ์ซํา้แล้วก็ตาม 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการพฒันาและการให้บริการ 

3.  โอกาส 

     ความก้าวหน้าทางด้าน IT เอือ้ตอ่การพฒันาการให้บริการเชิงรุกผา่นระบบเครือข่าย 

4.  อุปสรรค  

   - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      มีการปรับปรุงข้อมลูและรูปแบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.6 จาํนวนบริการอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) (จาํนวนบริการ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 10 20 26 23 1-3 4-6 >7 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน   

 สํานกัฯมีการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต์ห้อง สมดุหรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นทางเลือกและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจํานวน 23 บริการ ดงันีคื้อ การเติมเงินโควตาการพิมพ์  นิทรรศการ

ออนไลน์ บริการตอบคําถามออนไลน์ ระบบสํารองเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ วิดีทศัน์ตามอธัยาศยั  เทปออนไลน์  Virtual Library 

Tour , Collection Highlight  หนงัสือแนะนํา  บริการนําสง่เอกสาร (Document Delivery) แนะนําการใช้ห้องสมดุผา่น

คอมพิวเตอร์แบบจอสมัผสั (Computer Touch screen)  Online Tutorial (สค. 2.6-01) แบบฟอร์มขอหมายเลข ISBN  

แบบฟอร์มเสนอแนะให้ห้องสมดุจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  แ บบฟอร์มสัง่สํารองหนงัสือ  แบบฟอร์มขอใช้บริการ order on 

demand แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ  แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสําเนาเฉพาะเอกสารท่ีมีในหอสมดุคณุหญิง

หลงฯ แบบฟอร์มบริการทา่นขอมาเราจดัให้  (สค. 2.6-02) Chat กบับรรณารักษ์บริการตอบคําถาม  Co-Browse กบับริการตอบ

คําถามออนไลน์ แบบมองเหน็หน้าจอกนัระหวา่งผู้ใช้บริการกบับรรณารักษ์  แบบฟอร์ม  E-Request  และแบบฟอร์ม User 

Suggestion 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.6  เท่ากับ 5 คะแนน                                     

เอกสารอ้างองิ : 

สค. 2.6-01 http://www. clib.psu.ac.th คลกิท่ี Getting help 

สค. 2.6-02 http://www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      - 

2.  จุดแขง็ 

      1) ผู้บริหารให้การสนบัสนนุงบประมาณและอปุกรณ์ในการพฒันาบริการ 

      2) บคุลากรคิด/พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

      3) มีบริการท่ีหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

3.  โอกาส 

      1)  มีบคุลากรทางด้าน IT ช่วยพฒันาระบบตามความต้องการ 

      2) ผู้บริหารให้การสนบัสนนุงบประมาณและอปุกรณ์ในการพฒันา 

4.  อุปสรรค  

     - 

http://www.clib.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.6 จาํนวนบริการอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) (จาํนวนบริการ) 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     จดัทําแผนการดําเนินงานและแผนพฒันาบริการอิเลก็ทรอนิกส์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพิ่มขึน้ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซือ้) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16 >50 - 

(76,156) 

36.48 

(103,939) 

59.23 

(165,509) 

40-49 50-59 >60 2 1 1 4 

 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีงบประมาณ 2552 สํานกัฯ ได้รับการจดัสรรงบประมาณจํานวน  23,072,633.83 บาท เพ่ือจดัซือ้ฐานข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 29 ฐาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ สํานกั ฯ ได้จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศแก่

ผู้ใช้บริการในหลายลกัษณะทัง้ภายในและภายนอก (สค.2.7-01, สค.2.7-02) พบวา่มีการเข้าใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (เฉพาะ

ฐานข้อมลูท่ีจดัซือ้) จํานวน 165,509 ครัง้/เดือน (สค.2.7-03, วส. 2.7-01 ) เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 59.23 สงูกวา่เป้าหมาย

ท่ีกําหนดไว้  

สํานกัฯ ได้รายงานสถิติการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลยัรับทราบในระบบ KPIs Online และใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการตดัสนิใจเพ่ือบอกรับฐานข้อมลูและจดักิจกรรมสง่เสริมการใช้บริการในปีตอ่ไป  

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 2 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 4 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.7-01    แผนการให้การศกึษาผู้ใช้บริการ ปีการศกึษา 

2552  http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=364 

สค.2.7-02     ตอบคําถามออนไลน์จากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/ 

สค.2.7-03     การ Access E-Journals ปีการศกึษา 2552  

วส.2.7-01     การ Access E-Journals ปีการศกึษา 2552 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     ขาดข้อมลูเชิงสถิติท่ีละเอียดสําหรับวิเคราะห์การใช้งานของฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  จุดแขง็ 

     มีฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้บริการคอ่นข้างครอบคลมุทกุสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 

3.  โอกาส 

      มหาวิทยาลยัและคณะแพทยศาสตร์ให้การสนบัสนนุการจดัซือ้ฐานข้อมลูและวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.  อุปสรรค 

     - 

http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=364�
http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพิ่มขึน้ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซือ้) 

5.  กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

     - ร่วมมือกบัศนูย์คอมพิวเตอร์พฒันาระบบประมวลผลเชิงสถิติของการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

      - จดัทําแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ และแผนการสง่เสริมการใช้ ในปีการศกึษา 2553 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                     เทียบกับเป้าหมายที่กาํหนด***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 >90 120.58 102.75 97.42 60-69 70-79 >90 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศตามแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ (สค. 2.8-01 ) เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะการ รู้

สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ จาํนวน 110 ครัง้ มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม จาํนวน 5,395 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของจํานวน

เป้าหมายท่ีกําหนด (จํานวน  5,749    คน) ซึง่ผลการดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90  สําหรับกิจกรรมท่ีจดัมีดงันีคื้อ 

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกั ศกึษาใหม ่จํานวน 27  ครัง้ จํานวน 3,000 คน อบรมการใช้โปรแกรม  Endnote  จํานวน 12 

ครัง้ จํานวน 265  คน โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา   จํานวน  50 ครัง้ จํานวน 1,362 คน 

และการนําชมห้องสมดุ จํานวน 21 ครัง้ จํานวน 768 คน และมีการประเมินผลทกุครัง้หลงัการอบรม   

ฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ จดักรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กบัผู้ใช้บริการ จํานวน  36  ครัง้  มีจํานวน

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน   4,390  คน คิดเป็นร้อยละ  101.67 ของจํานวนเป้าหมายท่ีกําหนด (จํานวน 4,829  คน)  ซึง่ผลการ

ดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90 สําหรับกิจกรรมท่ีจดัมีดงันี ้บรรณารักษ์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแนะนําการใช้ห้องสมดุ

และการสืบค้นข้อมลู  จาํนวน  24  ครัง้  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม  จาํนวน 4,675 คน  โครงการบริการวิชาการเร่ือง การสืบค้น

ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (วส .2.8-01 )โครงกา รอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์ (วส.2.8-02) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

(วส.2.8-03)  และโครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศ าสตร์(วส. 2.8-04) รวม 

จํานวน 12 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 235 คน 

ดงันัน้คา่เฉล่ียรวมของผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คดิเป็นร้อยละ 97.41 ของจํานวน

เป้าหมายท่ีกําหนด ซึง่ผลการดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.8  เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.8-01 แผนให้การศกึษาผู้ใช้ 

วส. 2.8-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

วส. 2.8-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์  

วส. 2.8-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

วส. 2.8-04 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                     เทียบกับเป้าหมายที่กาํหนด***** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     1) บรรณารักษ์ทกุคนตระหนกัถงึความสําคญัของการสง่เสริมการรู้สารสนเทศ ให้ความร่วมมือในการแนะนําการใช้ห้องสมดุ 

และเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

     2) สามารถจดัอบรมการสืบค้นข้อมลูได้ทกุครัง้ท่ีผู้ใช้บริการร้องขอ 

3.  โอกาส 

      มีความพร้อมด้านอปุกรณ์  สถานท่ี และบคุลากร สามารถจดัอบรมได้ตามท่ีผู้ใช้ร้องขอ 

4.  อุปสรรค 

     นกัศกึษาสว่นหนึง่ไมใ่ห้ความสําคญักบักิจกรรมสง่เสริมการรู้สารสนเทศ 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    1) จดับริการให้การศกึษาผู้ใช้บริการให้มากขึน้ โดยเน้นการบริการแบบเชิงรุกออกไปตามคณะหรือภาควิชา 

     2) เพิ่มช่องทางการผลติส่ือการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     3) ประสานงานหรือร่วมมือกบัคณะ/ภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน เพ่ือสร้างวฒันธรรมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.9 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 

                    ตลอดชีวติ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน 

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 4.00 4.38 4.10 4.17 1.00-

2.49 

2.50-

3.49 

>3.5 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  จดักิจกรรมหรือโครงการสง่เสริมการรู้สารสนเทศ  และมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดงันี ้   

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote คา่เฉล่ีย 4.28 (สค. 2.9-01)  โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกัศกึษาใหม ่

คา่เฉล่ีย 4.10 (สค. 2.9-02)  และโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา คา่เฉล่ีย 4.02  (สค. 2.9-

04) สําหรับคา่เฉล่ียคามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั 4.13   

ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพจดักิจกรรมหรือโครงการสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  และมีการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดงันี ้ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  คา่เฉล่ีย 4.02   (วส. 2.9-01)  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์ คา่เฉล่ีย 4.08 (วส.2.9-02) และ

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง คา่เฉล่ีย 4.19  (วส.2.9-03) โครงการ

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ คา่เฉล่ีย  4.57  (วส. 2.9-04) สําหรับ

คา่เฉล่ียคามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั 4.21 

ดงันัน้คา่เฉล่ียรวมของระดบัความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  อยูใ่นระดบั  4.17 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.9  เท่ากับ 5 คะแนน                              

เอกสารอ้างองิ :  

สค. 2.9-01 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Endnote  

สค. 2.9-02 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกัศกึษาใหม ่

สค. 2.9-03 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา          

วส. 2.9-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

วส. 2.9-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์  

วส. 2.9-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

วส. 2.9-04 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     -  

2.  จุดแขง็ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.9 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 

                    ตลอดชีวติ***** 

      บคุลากรให้ความสําคญั มีความพร้อมและมีทกัษะในการให้การศกึษากบัผู้ใช้บริการ 

3.  โอกาส 

     - 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     นําข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและใช้พิจารณาการจดัทําแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.10 มีส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและการใช้สารสนเทศด้วยตนเองที่หลากหลาย (ประเภท)***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 7 7 9 8 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

        สํานกัฯ มีการพฒันาส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุและการใช้สารสนเทศด้วยตนเองท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกและ

อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการสามารถศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง    

         ในปีการศกึษา 2552  สํานกัฯ มีส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุ จํานวน 8 ประเภท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้แผน่พบั คูมื่อ 

(สค. 2.10-01)  ส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุด้วยคอมพิวเตอร์แบบจอสมัผสั วีดิทศัน์แนะนําการใช้ห้องสมดุ (สค.2.10-02) 

Subject Guide, Guides & Tutorials (วส. 2.10 -01), Virtual tour (สค. 2.10-03)  ป้ายประกาศแนะนําการใช้ฐานข้อมลูใหม่ๆ  

และจดหมายข่าวออนไลน์ 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.10  เท่ากับ 5 คะแนน                                     

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.10-01 แผน่พบั คูมื่อแนะนําห้องสมดุและการใช้ฐานข้อมลู 

สค. 2.10-02 http://www.clib.psu.ac.th คลกิ

สค. 2.10-03 

ท่ี Getting Help 

http://192.168.26.123/vt/ 

วส. 2.10-01 Guides & Tutorials (http://lib.med.psu.ac.th) 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

       - 

2.  จุดแขง็ 

      1) มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

      2) การประยกุต์ใช้ IT ในการดําเนินงาน 

3.  โอกาส 

     - 

4.  อุปสรรค       

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      ปรับปรุงข้อมลูและรูปแบบส่ือการเรียนรู้ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
 

http://192.168.26.123/vt/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.11 ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ฉบับเตม็ของมหาวทิยาลัย 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  90 99.26 

269/271 

100.37 

267/266 

92.17 

377/409 

65-74 75-84 ≥85 3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ ได้กําหนดแผนในการพฒันาฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ (full text) ท่ีเป็นองค์ความรู้ของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประเภทวิทยานิพนธ์ไว้ท่ีร้อยละ 90 จากจํานวนท่ีได้รับทัง้หมดในปีการศกึษา 2552 ทัง้นีเ้พ่ืออํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการในการเข้าถงึสารสนเทศผา่นระบบเครือข่าย (สค. 2.11-01) และยงัได้พฒันาฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์

ฉบบัเตม็ร่วมกบัโครงการ PSU Knowledge Bank ด้วย 

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้เชิญผู้แทนจากบณัฑิตวิทยาลยัเข้าร่วมประชมุกบัสํานกัฯ เพ่ือกําหนดรูปแบบแฟ้มข้อมลู

วิทยานิพนธ์ท่ีพงึประสงค์ ลดความซํา้ซ้อนการทํางานการกราดภาพวิทยานิพนธ์ และขัน้ตอนการสง่วิทยานิพนธ์ให้กบัสํานกัฯ 

(สค. 2.11-02) ดงันัน้ปีการศกึษา 2552 ได้แปลงวิทยานิพนธ์ให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ และ จดัทํา link  จํานวน 377 รายการ จาก

จํานวนท่ีได้รับ จํานวน 409 ช่ือเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 92.17 สงูกวา่ KPIs ท่ีกําหนดไว้  

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.11-01 http://www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี PSU E-Theses (วิทยานิพนธ์)   หรือ  

                     http://kb.psu.ac.th คลงัปัญญามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สค. 2.11-02 การประชมุเร่ืองการกําหนดรูปแบบการสง่วิทยานิพนธ์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความรู้และทกัษะด้าน IT 

3.  โอกาส 

     วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ ทําให้การดําเนินงานได้เร็วขึน้ 

4.  อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.12 ฐานข้อมูลงานวจัิยของบุคลากร 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  90 95.85 

126/169 

95.90 

187/195 

96.56 

337/349 

65-74 75-84 ≥85 3 1 1 5 

 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้แปลงผลงานวิจยัให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมจดัทํา  link  ได้จํานวน 337 รายการ 

จากจํานวนท่ีได้รับ  349  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 96.56 เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้ในการเข้าถงึสารสนเทศผา่น

ระบบเครือข่าย(สค. 2.12-01) ทัง้ยงัได้พฒันาฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ร่วมกบัโครงการ PSU Knowledge Bank อีกด้วย 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.12-01  http://www.clib.psu.ac.th   คลกิท่ี PSU Researches ( ผลงานวิจยั) Fulltext  หรือ 

                      http://kb.psu.ac.th  คลงัปัญญามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

    ประสทิธิภาพของ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแปลงเอกสารให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ไมค่อ่ยดี 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความรู้และทกัษะทางด้าน IT และมีความพร้อมในการดําเนินการ 

3.  โอกาส 

    - 

4.  อุปสรรค 

    ผลงานบางรายการ เจ้าของผลงานลาออกหรือ เกษียณอายรุาชการไปแล้ว  กวา่ผลงานจะเข้ามาในหอสมดุ ทําให้ไมส่ามารถ

ติดตอ่ขออนญุาต/ขออนญุาตแตไ่มไ่ด้รับการตอบรับ 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     - 

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.13 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

3.16 ครบ  

5 ข้อ 

ครบ 

5 ข้อ 

ครบ  

5 ข้อ 

ครบ 

5 ข้อ 

ไม่ครบ 3 ข้อ

แรก 

ครบ 3 ข้อ

แรก 

อย่างน้อย  

4 ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของสถาบนั 

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของห้องสมดุ 

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั 

4. มีแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั 

5. มีผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสถาบัน      

สํานกัฯ  ให้ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้ในระดบัห้องสมดุของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU Library 

Network) ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) และเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีการหารือความ

ต้องการ กําหนดข้อตกลงและจดัทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานชดุตา่งๆ ทัง้ในสว่นของ

ผู้บริหารห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และผู้ปฏิบติังาน 

2) มีข้อตกลง/แนวปฏบัิตใินการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด       

ภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทัง้ 5 วิทยาเขต มีข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ได้แก่  การไมจ่ดัหาทรัพยากร

สารสนเทศซํา้ซ้อนกนั และการจดัซือ้ฐานข้อมลูและใช้ร่วมกนั  ในสว่นของคณะทํางานชดุตา่งๆ ได้มีการประชมุเพ่ือกําหนดความ

ต้องการ ข้อตกลงและแนวปฏิบติัร่วมกนั ทัง้คณะทํางานบริการสารสนเทศ คณะทํางานข้อมลูท้องถ่ิน คณะทํางานวารสาร 

คณะทํางานเทคโนโลยีทางการศกึษาและคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สค.2.13-01) 

3) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน  

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บริหารห้องสมดุได้มีการกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ร่วมกนั และการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั ซึง่ได้รับงบประมาณจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือพฒันา ระบบ

ห้องสมดุสําหรับสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ALIST) 

4) มีแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 

 มีการกําหนดนโยบาย/แผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกบัห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 

      1)  ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในสว่นกลางเน้นการยืมระหวา่งห้องสมดุร่วมกนัในรูปของการขอถ่ายสําเนา 

      2) ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาคเน้นการถ่ายสําเนาและการยืมตวัเลม่จริงโดยการใช้บตัร PULINET 

      3)  ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมลูร่วมกนัในรูปภาคี (Consortium) 

      4)  ความร่วมมือในการถ่ายเอกสารระหวา่งห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ในเขตภมิูภาค  ซึง่ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัชียงใหม ่ และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.13 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

5) มีผลที่เกดิขึน้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

        ผู้ใช้บริการของสํานกัฯ  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกบัห้องสมดุอ่ืนๆ  ในหลายลกัษณะ ดงันี ้

           1)  การยืมระหวา่งห้องสมดุ ผู้ใช้บริการของสํานกัฯ ขอใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุในเครือข่าย จํานวน 320 รายการ 

และให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุในเครือข่าย จํานวน309 รายการ (สค.2.13-02) 

          2) การสืบค้นข้อมลูบรรณานกุรมของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา  ผา่นระบบ  Union Catalog  

          3) การใช้ทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบอกรับโดยสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา( สกอ.)     

          4) การสืบค้นฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ของเครือข่ายห้องสมดุมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS) 

        5) ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมีบตัร PULINET สามารถเข้าใช้และยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ

ทกุสถาบนัในเครือข่าย 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.13  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.13-01 รายงานคณะทํางาน 

สค.2.13-02 สถิติบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1.จุดอ่อน 

    การให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุกบัห้องสมดุบางสถาบนัยงัลา่ช้า 

2.จุดแขง็ 

    ผู้ปฏิบติังานตระหนกัถงึความสําคญัในการให้บริการและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

3.โอกาส 

   1) มีเครือข่ายบรรณารักษ์อดุมศกึษาท่ีเข้มแข็งทัง้ในระดบัประเทศและภมิูภาค 

   2)  มีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีช่วยให้การติดตอ่ระหวา่งสถาบนัและระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรวดเร็ว 

4.อุปสรรค 

   เครือข่าย Internet ลา่ช้าบางช่วงเวลา 

5.กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 

    - 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  100 - - 100 ร้อยละ 

65-74 

ร้อยละ 

75-84 

ร้อยละ 

90-100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

การดําเนินงานในช่วงต้นจนถงึปัจจบุนัในสว่นของผู้ดแูลระบบงานคอมพิวเตอร์มีดงันี ้

- จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิ วเตอร์แมข่่ายจํานวน 2 เคร่ืองเพ่ือทําหน้าท่ีให้บริการฐานข้อมลูคลงัความรู้และทําหน้าท่ีสํารอง

ข้อมลู 

- การติดตัง้โปรแกรม DSpace  เวอร์ชัน่ 1.5 เพ่ือบริการคลงัความรู้และได้ปรับเปล่ียนเป็นเวอร์ชัน่  1.6 ท่ีมีประสทิธ์ิภาพ

ดีกวา่  

- มีการเพิ่มเติมระบบยืนยนัตนด้วย PSU-PASSPORT เพ่ือระบตุวัตนในการขอรับบริการ 

- มีการเพิ่มเติมในสว่นการสมคัรสมาชิกจากผู้ใช้บริการนอกสงักดัมหาวิทยาลยั 

- มีการพฒันาโปรแกรมเพ่ือทําหน้าท่ีปรับโครงสร้างข้อมลูวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัก่อนการนําเข้าข้อมลู 

           ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.14 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ 

    สค. 2.14-01  http://kb.psu.ac.th    

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      ในการติดตัง้และดแูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานระบบปฏิบติัการ  Linux  ผู้ดแูลระบบยงัขาดความชํานาญขัน้

สงูในการใช้งานระบบปฏิบติัการดงักลา่วทําให้ขาดความคลอ่งตวัและดําเนินการได้ช้ากวา่ท่ีตัง้ใจไว้ 

2.  จุดแขง็ 

      ทีมงานมีทกัษะในการพฒันาโปรแกรม และแนวคิดในการกําหนดลําดบัขัน้ตอนการให้บริการท่ีกระชบัและยืดหยุน่ 

3.  โอกาส 

     ผู้บริหารให้ความสําคญักบัโครงการ เป็นอยา่งมาก จงึเป็นโอกาสในการสง่เสริมและผลกัดนัการใช้งานระบบคลงัความรู้อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

4.  อุปสรรค 

     ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีนํามาประยกุต์ใช้ มีความซบัซ้อน  รวมถงึการรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วเข้าคลงัความรู้ โดยท่ีข้อมลู

บางสว่นมิได้อยูใ่นการดแูลของสํานกัฯ ทําให้การดําเนินการบางช่วงขาดความตอ่เน่ือง 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา  

http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 

     1) พฒันาการทํางานเป็นทีม โดยรูปแบบการนําเสนอความก้าวหน้าในท่ีประชมุ และสรุปความต้อง การตา่งๆ ในแตล่ะวาระ

เพ่ือนําไปพฒันา 

     2) ติดตอ่ส่ือสารผา่นช่องทางตา่งๆ โดยเฉพาะการให้ข้อมลูระหวา่งการพฒันาด้วย Group-mail 

     3) กําหนดลําดบัความสําคญัของการพฒันาแตล่ะสว่นให้ชดัเจน  

     4) ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกและผา่นทางเวบ็ไซต์ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.15 ร้อยละของข้อมูลในดจิติอล Library ที่นําเข้า PSU Knowledge Bank 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  50 - - 95.64 

3946/4126 

ร้อยละ 

30-39 

ร้อยละ 

40-49 

≥ร้อยละ 

50 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

การพฒันา PSU Knowledge Bank ในปีการศกึษา 2552 นัน้ ได้นําข้อมลูวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัจากระบบ 

ALIST โดยแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปไฟล์ตา รางคํานวณ (Spread Sheet หรือ Microsoft Excel) สะดวกตอ่การคดักรองข้อมลูให้

ครบถ้วนตรงตามเขตข้อมลูใน PSU Knowledge Bank  จากนัน้นําเข้าสูร่ะบบหลกัท่ี http://kb.psu.ac.th  ซึง่ข้อมลูวิทยานิพนธ์และ

รายงานการวิจยัท่ีมี link URL จํานวน 4,126 รายการ  สามารถนําเข้าระบบ PSU Knowledge Bank ได้จํานวน 3,946 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 95.64 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.15 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.15-01: http://kb.psu.ac.th 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     การลงรายการในระบบ ALIST ไมค่รบถ้วน  ไมเ่ป็นแบบแผนเดียวกนั  สง่ผลให้การกรองข้อมลูและการนําเข้าระบบลา่ช้า 

2.  จุดแขง็ 

      1) บคุลากรมีความรู้และทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีความพร้อมในการดําเนินการ 

      2) ใช้ระบบ DSpace  เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  ผู้ใช้งานรวมถงึผู้พฒันาสามารถนําซอฟต์แวร์มาใช้งาน 

แก้ไข ปรับปรุงทัง้ในลกัษณะสว่นตวั หรือในหน่วยงานได้ 

      3) มีคณะกรรมการดําเนินงาน PSU Knowledge Bank ในสว่นของสํานกัฯ 

 3.  โอกาส 

       1) ผู้ดแูลระบบ ALIST ให้ความร่วมมือจดัสง่ข้อมลูจากระบบ ALIST  

       2) ผู้บริหารและมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุ 

4.  อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     - 

 

http://kb.psu.ac.th/�
http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.16  มีจาํนวนผลงานวจัิยสถาบัน/ผลงานวชิาการ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.15  1 3 3 3 0.5 1 > 1 3 1  1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีแผนพฒันาการดําเนินการด้านบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ครอบคลมุการพฒันา

บคุลากรทกุระดบั โดยให้ความสําคญัและเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนเข้าอบรมและพฒันา เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพฒันา

ประยกุต์ใช้กบังานภายในสํานกัฯ  

จากการดําเนินการดงักลา่วสง่ผลให้มีผลงานวิจยัสถาบนั/ผลงานวิชาการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน 3 เร่ืองคือ 

1) การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏในฐานข้อมลู Web of 

Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of Songkla University 

which Appeared in Web of Science)  วิจยัโดยนางสพุรรณนพ ตัง้จิตกมล  2) โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ  วิจยัโดย คณุคนงึ บวัพลู  3) การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกั

ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  วิจยัโดยคณุพรทิพา  ณ นคร 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.16  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

วส.2.16-01   การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏในฐานข้อมลู  

                     Web of Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of   

                     Songkla University which Appeared in Web of Science)   

สค.2.16-01    โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ 

สค.2.16-02   การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

บคุลากรสว่นหนึง่ยงัไมมี่ทกัษะในการทําวิจยัสถาบนั/ผลงานวิชาการ 

2. จุดแขง็ 

ผู้บริหารสํานกัฯ  ให้ความสําคญัและสนบัสนนุบคุลากรคุ้นเคยกบัแหลง่ข้อมลูและมีทกัษะในการสืบค้นข้อมลูในการทําวิจยั  

มีการจดัสรรเวลาราชการให้บคุลากรทําวิ จยัสถาบนัและสามารถนําไปคิดเป็นภาระงานได้  มีระบบพ่ีเลีย้งในการทําวิจยัสถาบนั /

โครงการพฒันางาน  มีระบบแรงจงูใจสําหรับผู้ ท่ีทําผลงานแล้วเสร็จตามแผนงาน 

3. โอกาส 

     มหาวิทยาลยัสนบัสนนุงบประมาณเงินรายได้สําหรับการวิจยัสถาบนั 

4. อุปสรรค 

     - 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.16  มีจาํนวนผลงานวจัิยสถาบัน/ผลงานวชิาการ 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

สนบัสนนุให้บคุลากรเข้าอบรมสมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการทําวิจยั 
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รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   76 

 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.17 ร้อยละของงานวจัิย/ผลงานทางวชิาการของบุคลากรห้องสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการ

เผยแพร่เทียบกับจาํนวนบุคลากร***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 3.15 5 12.5 12.0 12.50 4 4-5 > 6 3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  ได้กําหนดเป้าหมายด้านร้อยละของงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการของบคุลากรห้องสมดุท่ีนําไปใช้ประโยชน์

หรือมีการเผยแพร่เทียบกบัจํานวนบคุลากรไว้ร้อยละ 5 

                 ในปีการศกึษา 2552 มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการของบคุลากรห้องสมดุท่ีนําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่

จํานวน 3 เร่ือง คือ การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมลู Web of Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of 

Songkla University which Appeared in Web of Science)  (สค.2.17-01) โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ  (สค.2.17-02) การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกัทรัพยากร

การเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  (สค.2.17-03) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจํานวนบคุลากรสายวิชาชีพและสายสนบัสนนุของสํานกัฯ 

สงูกวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 5 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.17  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

  (อยูใ่นตวับง่ชี ้2.16) 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

จุดอ่อน 

 - 

2. จุดแขง็ 

 - 

3. โอกาส 

มีวารสารทางวิชาการระดบัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัวงการห้องสมดุหลายรายช่ือ ท่ีสามารถสง่ผลงานไปตีพิมพ์ได้ 

4. อุปสรรค 

 - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

แผนงานวิจยัสถาบนัปีงบประมาณ 2553 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.18 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 3.15 6 9 9 
 

9 3 4 > 5 3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ  ได้ให้บริการทางวิชาการตามแผนงานการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552 และ 

2553 จํานวน 11 โครงการ  (สค.2.18-01) ดงันี ้

1) การเปิดบริการห้องสมดุให้กบับคุคลภายนอก  โดยเฉล่ีย 13 ชัว่โมง /วนั  มีบคุคลภายนอกมาใช้บริการ  ซึง่ทา งฝ่าย

หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพไมคิ่ดคา่บริการ 

2) การเปิดห้องสมดุสูช่มุชนช่วง มอ .วิชาการ มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใช้

ห้องสมดุโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย การให้บริการอินเตอร์เน็ต การฉายภาพยนตร์และการออกร้านจําหน่ายหนงัสือและส่ือ

การเรียนรู้ราคาถกูร่วมกบัชมรมคนรักษ์หนงัสือจงัหวดัสงขลา 

3) โครการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author 

4)    โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง  คลกิท่ีภาพกิจกรรม   www.clib.psu.ac.th   

5)    การศกึษาดงูานห้องสมดุ จํานวน 23 ครัง้ 

6)    การฝึกงานนกัศกึษาให้กบัสถาบนัตา่งๆ จํานวน 5 ครัง้ 

7)    กิจกรรมแลหนงัแลตน จํานวน  12  ครัง้ 

8) บคุลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร จํานวน 30 ครัง้ 

9) บคุลากรได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 1 ครัง้   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.18  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.18-01   แผนงานการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 

สค.2.18-02   โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปีการศกึษา 2552-2553 

วส.2.18-01   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดีย” 

วส.2.18-02   โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

- 

2. จุดแขง็ 

สํานกัฯ มีนโยบายการให้บริการทางวิชาการตามศกัยภาพท่ีชดัเจนบคุลากรมีศกัยภาพและมีความพร้อมในการจดักิจกรรม
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.18 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน***** 

การบริการวิชาการ 

3. โอกาส 

มีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 

4. อุปสรรค 

    -  

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    - 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.19 มีการพัฒนานวัตกรรม / นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานและการให้บริการ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.15  > 11 18 14 3 4 ≥5 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการพฒันานวตักรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง ตาม

แผนกลยทุธ์ ปี 2550-2553 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเป้าประสงค์ท่ี 2.1 วตัถปุระสงค์ท่ี 2.1.1 (สค.1.1-01) มีการทํา

แผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาการดําเนินงานและการให้บริการ (สค.1.1-02) และ

กําหนดตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (KPIs); (สค. 1.1-03) ให้สอดคล้องกบัภารกิจของสํานกัฯ  

ในปีการศกึษา 2552 มีนวตักรรมใหม ่จดัเป็น Good Practice ของสํานกัฯ และได้นําเสนอในเวทีคณุภาพของ

มหาวิทยาลยั 2 เร่ือง คือ ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT (สค.2.19-01) และการซอ่มหนงัสือ (สค.2.19-02) 

นวตักรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการ มีดงันี  ้

1. ระบบบอกรับ/ตอ่อายวุารสารประจําปี        http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe 

2. ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT รุ่นท่ี 3 (HAPPY PRINT e3) ท่ีได้รับการออกแบบใช้เติมเงินโควตางาน

พิมพ์ สามารถรับธนบตัร หรือหยอดเหรียญ มีหน้าจอภาพสมัผสั และสามารถโต้ตอบกบัผู้ใช้บริการผา่นระบบ

เสียง นอกจากนีผู้้ใช้บริการสามารถเลือกงดรับใบบนัทกึรายการได้ ซึง่ช่วยให้หน่วยงานประหยดัม้วนกระดาษ

สําหรับใบบนัทกึรายการได้เป็นจํานวนมาก สว่นการรวบรวมยอดเงินรายวนัเพ่ือสง่งานการเงินสามารถทําได้ด้วย

การปลดลอ็กและกดปุ่ มเพียงครัง้เดียว  http://192.168.26.19 

3. Chat กบับรรณารักษ์บริการตอบคําถาม 

4. Online Tutorial : การใช้โปรแกรม Endnote Web 

5. นิทรรศการออนไลน์ 

6. Online Reference: Ask a Librarian   http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference 

7. Co-Browse กบับริการตอบคําถาม แบบมองข้อมลูบนจอภาพเหมือนกนัระหวา่งผู้ใช้กบับรรณารักษ์ 

8. โปรแกรมวิเคราะห์จํานวนผู้ใช้บริการ หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

9. ระบบควบคมุการใช้ชัว่โมงอินเทอร์เน็ต 

10. ระบบรับสง่เอกสารราชการ คณะแพทยศาสตร์ 

11. ระบบเบิกวสัดอุอนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ 

12. โปรแกรมจดัหาพสัด ุและโปรแกรมบริหารคลงัพสัด ุคณะแพทยศาสตร์ 

13. ระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ (IT Service) 

14. ระบบข้อเสนอแนะออนไลน์ (User Service)  

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.19  เท่ากับ 5 คะแนน 

http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe�
http://192.168.26.19/�
http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.19 มีการพัฒนานวัตกรรม / นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานและการให้บริการ***** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.1.9-01 HAPPY PRINT  

สค.2.19-02  การซอ่มหนงัสือ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

       - 

2. จุดแขง็ 

        มีบคุลากรด้าน IT ประจําสํานกัฯ  

3. โอกาส 

      - 

4. อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1) มีระบบพฒันาและเสริมทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบับคุลากร 

         2) มีระบบสนบัสนนุให้บคุลากรเข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการและนวตักรรม 
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ผลการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมีการ

กาํหนดตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดับ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

 2.86 6 

ข้อแรก 

ครบทกุ 

ข้อ 

ครบทกุ 

ข้อ 

ครบทกุ 

ข้อ 

ดําเนินการไม่

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

5-6 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1  1 5 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

2 = มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบติัการประจําปีให้สอดคล้องกนัและกนัและสอดคล้องกบัภารกิจหลกัของสถาบนั 

ยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ 

3 = มีการกําหนดตวับง่ชีข้องการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแตล่ะตวับง่ชี ้เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 = มีการดําเนินการตามแผนครบทกุภารกิจ 

5 = มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี ้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารและสภาสถาบนั 

6 = มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งกลยทุธ์ แผนดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ําเสมอ 

7 = มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร  ได้กําหนดเป้าหมาย /วิสยัทศัน์ในการดําเนินงานระหวา่งปี 

2550-2553 ไว้อยา่งชดัเจนในการท่ีจะเป็นแหลง่สารสนเทศชัน้นําของประเทศและเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยบริการท่ีเป็นเลศิ  

โดยมีปณิธาน ในการดําเนินงานคือ  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลศิด้านการบริการสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนพันธกจิของ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  ด้านการเรียนการสอน  การวจัิย  การบริการทางวชิาการและการทาํนุบาํรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ในการดําเนินการดงักลา่วสํานกัฯ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุ ธ์ปี 2546-2549 การทบทวนวิสยัทศัน์  

ปี 2545-2549 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยบคุลากรทกุคนมีสว่นร่วม  ทัง้นีเ้พ่ือกําหนดเป้าหมาย/วิสยัทศัน์และกําหนด

กลยทุธ์ในการพฒันาร่วมกนั (สค.1.1-01) สํานกัฯ ได้แปลงแผนกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบติัการ (สค.1.1-02) มีการกําหนดตวับง่ชี ้  

(KPIs) เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงาน  จํานวน 34 ตวับง่ชี ้ ในจํานวนดงักลา่วเป็นตวับง่ชีภ้ารกิจร่วม จํานวน 15 ตวับง่ชี ้

และภารกิจเฉพาะของหน่วยงานจํานวน 19 ตวับง่ชี ้ (สค.1.1-03) ซึง่ได้ผา่นการเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการประกนั

คณุภาพ  (สค.1.1-04) และประชมุคณะกรรมการประจําสํานกัฯ (สค.1.1-05) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการและตามตวับง่ชี ้ ปีละ 2 ครัง้  ได้แจ้งผลให้บคุลากรทราบในระบบ  Intranet  และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง (สค.1.1-06) 
 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.1  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมีการ

กาํหนดตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดับ) 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.1–01     แผนกลยทุธ์ปี 2550 - 2553 

สค.1.1–02     โครงการจดัทําแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2552 และแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2553  

สค.1.1–03     ตวับง่ชี ้(KPIs) ปีการศกึษา 2552 และเป้าหมายความสําเร็จ 2551 – 2555 

สค.1.1–04     รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

สค.1.1-05     รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  

สค.1.1–06     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการครัง้ท่ี 2  รายงานผลตามตวับง่ชีปี้การศกึษา 2551  

                        และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการครัง้ท่ี 1  ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     บคุลากรในสํานกัฯ ขาดความชํานาญในเร่ืองการจัดทําแผนกลยทุธ์ 

2.  จุดแขง็ 

มีการสง่เสริมการพฒันาบคุลากร 

3.  โอกาส 

หน่วยงานภายในและภายนอกจดัอบรมเร่ืองการจดัทําแผนกลยทุธ์ 

4.  อุปสรรค 

      -   

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1) พฒันาการกําหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 

2) จดัสมัมนาโครงการพฒันาคน พฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏบัิตงิานที่กาํหนด*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 85 96.77 100 100 บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 60-74 

บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 75-89 

บรรลุ

เป้าหมายร้อย

ละ 90-100 

3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้กําหนดตวับง่ชี ้ (KPIs) เพ่ือวดัความสําเร็ จของการดําเนินงาน จํานวน 34  ตวับง่ชี ้ 

แบง่เป็นตวับง่ชีภ้ารกิจร่วมของหน่วยงานสนบัสนนุ จํานวน 15 ตวับง่ชี ้ และตวับง่ชีภ้ารกิจเฉพาะของหน่วยงาน จํานวน 19 ตวั

บง่ชี ้นอกจากนี ้ยงัมีตวับง่ชีต้ามภารกิจในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั จํานวน 1 ตวับง่ชี ้( สค.1.1-03) โดยมีตวั

บง่ชีท่ี้ต้องรายงานและประเมินผลการดําเนินงานจํานวน 33 ตวับง่ชี ้และได้กําหนดเป้าหมายการบรรลคุวามสําเร็จตามตวับง่ชี ้

ของการปฏิบติังานไว้ท่ีร้อยละ 85 

ในการดําเนินการบคุลากรทกุคนมีสว่นในการขบัเคล่ือนความสําเร็จตามตวับง่ชี ้โดยมีผู้ อํานวยการสํานกัฯ  หั วหน้า

ฝ่ายฯ และคณะกรรมการประกนัคณุภาพเป็นผู้ กํากบั  ติดตาม  (สค.1.2-01)  มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานของแต่

ละตวับง่ชี ้ โดยมอบหมายให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องรวบรวมและเพิ่มเติมข้อมลูในเคร่ืองแมข่่าย 

สําหรับปีการศกึษา 2552  สํานกัฯ  มีตวับง่ชีท่ี้บรรลคุวามสําเร็จตามเป้าหมายจํานวน 33 ตวับง่ชี ้ คิดเป็นร้อยละ 100  

ถือวา่ บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด  (สค.1.2-02)  

 

  ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

          รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.2  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.2-01     ตวับง่ชีสํ้านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ ปีการศกึษา 2552  และผู้ รับผิดชอบ 

สค.1.2-02     สรุปผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี ้ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

 – 

2. จุดแขง็ 

มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีใ้นเคร่ืองแมข่่าย  พร้อมทัง้กําหนดให้ผู้ ท่ี

รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน  ทําให้ผู้บริหารหรือผู้ กํากบัตวับง่ชีส้ามารถนําข้อมลูมาใช้ในการติดตามผลการ

ดําเนินงานได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้การแก้ปัญหาตวับง่ชีท่ี้มีผลการดําเนินงานไมบ่รรลเุป้าหมาย สามารถทําได้ทนัเวลา 

3. โอกาส 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ระบบการจดัเก็บข้อมลูทําได้สะดวก 
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รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   23 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏบัิตงิานที่กาํหนด*** 

4. อุปสรรค  

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     พฒันาและทบทวนตวับง่ชีต้ามภารกิจของสํานกั ฯ ให้เหมาะสมกบัภารกิจของสํานกั ฯ ในปีการศกึษา 2553 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   24 

 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.3 มีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลัย (ระดับ)*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86  มีการ

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

4 ข้อแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

1-2 ข้อแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

อย่างน้อย 4 

ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั 

4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของแผน 

5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัตัง้แตร้่อยละ 80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการจดัทําแผนกลยทุธ์โดยคํานงึถงึหลกัการมีสว่นร่วมจากบคุลากร มีผู้ อํานวยการสํานกัฯ และหวัหน้าฝ่าย

ตา่งๆ อีก 4 ฝ่ายเป็นผู้ กํากบัดแูลการปฏิบติังานของสํานกัฯ (สค.1.3-01)  

คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ  (สค. 1.3-02) ได้ทําการวิเคราะห์ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม 

เพ่ือจดัทํากลยทุธ์ท่ีจะนําสํานกัฯ ไปสูค่วามสําเร็จตามวิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสํานกัฯ วางไว้ และข้อมลูอีกสว่นหนึง่ท่ีใช้ในการ

กําหนดแผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ (สค. 1.3-03)  คือ แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึง่กําหนดให้มีความ

เช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ และแผนยทุธศาสตร์อดุมศกึษา ดงันัน้ จงึสง่ผลให้แผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ มี

ความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติและแผนยทุธศาสตร์อุดมศกึษาด้วย  

แผนกลยทุธ์ของสํานกัฯ ได้กําหนดเป้าประสงค์ในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลยัท่ีมุง่สู่

การเป็นมหาวิทยาลยัเน้นวิจยั มีความเป็นเลศิบางสาขาและบณัฑิตเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดีของ

ชาติ 4 เป้าประสงค์ คือ 

1) สํานกัฯ มีศกัยภาพในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของนกัศกึษา และบคุลากรของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทกัษะด้านสารสนเทศ และทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อนัจะสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) สํานกัฯ มีศกัยภาพในการให้บริการสารสนเทศท่ีทนัสมยั ทนัเวลา และสอดคล้องกบัหลกัสตูร การเรียน การสอน 

และการวิจยั ของนกัศกึษา และบคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไมมี่ข้อจํากดัด้าน

เวลา และสถานท่ี 

4) สํานกัฯ มีสิง่อํานวยความสะดวก มีบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้า 

 แผนกลยทุธ์ท่ีจดัทําขึน้มีความสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

  รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.3  เท่ากับ 5 คะแนน 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   25 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.3 มีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลัย (ระดับ)*** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.3-01 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการบริหารงานสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  

                 อรรถกระวีสนุทร   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 

สค.1.3-02 คําสัง่แตง่ตัง้ คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ประจําสํานกัฯ 

สค.1.3-03  แผนกลยทุธ์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     มีแผนกลยทุธ์ช่วยกําหนดทิศทางในการขบัเคล่ือนพนัธกิจไปสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนด 

3.  โอกาส 

    ภารกิจและนโยบายมหาวิทยาลยัท่ีมุง่สูก่ารสร้างสรรค์ และพัฒนาทางวิชาการ ทําให้ภารกิจของสํานกัฯ  มีความสําคญั และ

การกําหนดแผนกลยทุธ์มีความสอดคล้องกนั 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     ทบทวนและปรับแผนกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัภารกิจ และสอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   26 

 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.4 ร้อยละระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86  >4 4.23 

(84.6) 

4.06 

(81.2) 

4.42 

(88.5) 

1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปี 2552 สํานกัฯ มีการเพิ่มและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้มากขึน้ มีทัง้การอบรม สง่เสริมการอา่นหรือ

การพฒันาคอลเลคชนัหนงัสือให้กบัโรงเรียน แตส่ามารถประเมินระดบัคว ามพงึพอใจของผู้ รับบริการได้เพียง 1 โครงการ ของฝ่าย

หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ คือโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วย

โปรแกรม Desktop Author”  พบวา่ระดบัความพงึพอใจสงูสดุมีคา่เฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.5 อยา่งไรก็ตามโครงการท่ียงัไม่

มีการประเมินความพงึพอใจ จะนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการคณุภาพสํานกัฯ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 5 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.4 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.4-01 โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง 

วส. 1.4-01 ผลการประเมินโครงการเทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

1) โครงการอบรมสมัมนา 

o หวัข้อการจดัอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้านห้องสมดุหาคอ่นข้างยาก 

o วิทยากรสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นกลาง  มีคา่ใช้จ่ายสงู  

2) โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง”   

o ยงัไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของสํานกัฯ  

o ยงัไมมี่การสํารวจความต้องการหรือการประเมินความพงึพอใจของโรงเรียนท่ีมาขอรับบริจาคหนงัสือ 

o หนงัสือท่ีได้รับบริจาคบางสว่น เก่า ชํารุด 

o หนงัสือบางประเภทไมเ่หมาะสมหรือไมมี่ประโยชน์กบัโรงเรียน 

2.  จุดแขง็ 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 มีความพร้อมเร่ืองสถานท่ี และบคุลากรให้ความร่วมมือในการจดัสมัมนา 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 มีนกัศกึษา อาจารย์และบคุลากรให้ความร่วมมือในการร่วมบริจาคหนงัสือท่ีใช้แล้ว ประเภทตําราเรียน (กวดวิชา) 

สารคดี วารสารและนิตยสารตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   27 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.4 ร้อยละระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

3.  โอกาส 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 มีกลุม่ลกูค้าประจําซึง่ทํางานในห้องสมดุโรงพยาบาลใน 14 จงัหวดัภาคใต้ท่ี มีความต้องการในการพฒันาตนเอง    

ให้ความสนใจ  และต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดั 

1.2 ความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุคลในปัจจบุนัเพิ่มมากขึน้ 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 ควรปรับปรุงให้มีความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียน ห้องสมดุและชมุชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั  หรือจงัหวดั

ใกล้เคียงและมีการดําเนินการท่ีจริงจงัและตอ่เน่ือง 

4.  อุปสรรค 

      

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1. โครงการอบรมสมัมนา 

1.1 วิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าประจําจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม 

1.2 ศกึษาแนวโน้มของห้องสมดุในปัจจบุนั และอนาคต 

2. โครงการ “บริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง” 

2.1 นําจดุออ่นมาวิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงในปีการศกึษา 2553 

2.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพ่ือพฒันาบริการวิชาการกบัห้องสมดุและชมุชน  

2.3 นําเสนอโครงการบริการวิชาการใหม ่ๆ 

 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   28 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 2.85 3 ข้อแรก ครบทกุ

ข้อ  

ครบทกุข้อ  

 

ครบทกุ

ข้อ 

ดําเนินการไม่

ครบ 3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 3 

ข้อแรก 

ดําเนินการ 

ครบทกุข้อ 

3 1  1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2 = ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะผู้ นําท่ีมีอยู่โดยคํานงึถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัและ 

      ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

3 = มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผู้บริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั 

4 = มีการจดัทําแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและผู้ มีศยัภาพท่ีจะขึน้มาเป็นผู้บริหารในอนาคต 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

สํานกัฯ   มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารห้องสมดุท่ี เป็นระบบ  มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้   โดยกําหนดหลกัเกณฑ์  

ระเบียบไว้ชดัเจนและได้จดัทําเป็นประกาศของสํานกัฯ   (สค.1.5-01)  มีคณะกรรมการการสรรหาผู้บริหารทัง้ระดบัผู้ อํานวยการ

และหวัหน้าฝ่ายฯ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศกึษาเป็นประธาน (สค.1.5-02)  เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วม

ในการสรรหา 

2) ผู้บริหารดาํเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดยคาํนึงถงึประโยชน์ขอ

สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารของ สํานกัฯ   ดําเนินการบริหาร ด้วยหลกัธรรมมาภิบาลและใช้ศกัยภาพภาวะผู้ นําท่ีมีอยูโ่ดยคํานงึถงึประโยชน์

ของสถาบนัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  โดยยดึหลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม  มีการส่ือสารและการทําความเข้าใจกบับคุลากรทกุคน

ให้เข้าใจถงึเป้าหมายขององค์กร  บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการกําหนดกลยทุธ์  กําหนดแผนงานในการขบัเคล่ือน  การ

แก้ปัญหาและการพฒันางานท่ีเก่ียวข้อง  มีการทํางานเป็นทีม  มีการประชมุบคุลากรทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการทกุระดบั  

(สค.1.5-03)   

3) มีกระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏบัิตงิานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสถาบัน 

ผู้ อํานวยการ สํานกัฯ รับการประเมิน ศกัยภาพและผลการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  โดยทกุ

ปีงบประมาณจะต้องจดัทําข้อตกลงปฏิบติัราชการ (TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีทบวงมหาวิทยาลยักําหนด

วา่ด้วย “การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน ”  ตามบนัทกึท่ี  ทม 0202.6(9)/ว 6  ลงวนัท่ี 21 มิถนุายน 2543 ซึง่ใน

รอบปีการศกึษา 2552 ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 2 ครัง้  ในรอบเดือนกนัยายน 2552 และเดือนมีนาคม 2553  สําหรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บงัคบับญัชา  ผู้ใต้บงัคบับญัชาและตวัแทนบคุ ลากร  สว่นหวัหน้า ฝ่ายฯ ก็

รับการประเมินในลกัษณะเดียวกนั (สค.1.5-04)   

4) มีการจัดทาํแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมนิ  และดาํเนินการตามแผนอย่าง

ครบถ้วน 

สํานกัฯ  ได้ร่วมจดัทําแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารร่วมกบัคณะกรรมการอํานวยการข่ายงาน ห้องสมดุ

มหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) (สค.1.5-05)  รวมทัง้การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรของสํานกัฯ  (สค.1.5-06)  ทัง้นีเ้พ่ือ



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   29 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน*** 

สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้บริหารเข้ารับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  ในรอบปีการศกึษา 2552 ผู้ อํานวยการสํานกัฯ และหวัหน้าฝ่ายทัง้ 4 

ฝ่าย ได้เข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สมัมนาทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือพฒันาการดําเนินงานตามภารกิจ   (สค.1.5-07) 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.5 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.5-01     ประกาศของ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  เร่ืองการสรรหา /คดัเลือกผู้ อํานวยการ สํานกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ   

สค. 1.5-02     คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัฯ /หวัหน้าฝ่ายฯ 

สค. 1.5-03     รายงานการประชมุสํานกัฯ 

สค. 1.5-04     องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 

สค. 1.5-05     ร่างแผนกลยทุธ์ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค พ.ศ.2551-2553 

สค. 1.5-06     แผนพฒันาบคุลากรสํานกัฯ  ปีงบประมาณ 2552 - 2553 

สค. 1.5-07     รายงานการพฒันาผู้บริหารสํานกัฯ   ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      - 

2. จุดแขง็ 

1) การกําหนดวาระสําหรับผู้บริหารของสํานกั  ฯ ทัง้ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  และหวัหน้าฝ่าย  เป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมหมนุเวียนมาช่วยงาน 

2) บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการสรรหาผู้บริหาร 

3) ผู้บริหารมีการจดัทําข้อตกลงปฏิบติัราชการ  (TOR) ท่ีชดัเจน และมีระบบการประเมินผู้บริหารโดยให้บคุลากรจากทกุกลุม่

งานมีสว่นร่วม 

3. โอกาส 

มหาวิทยาลยัจดัอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพผู้บริหารทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองทําให้ผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ของสํานกัฯ  มีโอกาส

ได้เข้าร่วมอบรม สง่ผลให้สํานกัฯ สามารถพฒันาผู้บริหารได้มากขึน้ 

4. อุปสรรค  

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

จดัทําแผนพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารทกุระดบัในแผนปฏิบติัการ และติดตามให้มีการพฒันาตามแผนอยา่งตอ่เน่ือง 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   30 

 

ภารกจิที่  1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน     ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม 

คะแนน 

2.85        2  

ข้อแรก 

2 

ข้อแรก 

4 

ข้อแรก 

4 

ข้อแรก 

ดําเนินการ 

ไม่ครบ 3 ข้อ 

แรก 

มีการ 

ดําเนินการ 

3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 

อย่างน้อย 

4 ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู้ เพ่ือมุ่งสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ 

       สถาบนัรับทราบ 

2 = มีการดําเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 

3 = มีการดําเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู้ 

5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้การพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการงานปกติและ 

      ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้

ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

       ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู้เพ่ือมุง่สูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยได้นํา

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องจากการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2551 มาประกอบการพิจารณา และได้กําหนดแผนการจดัการ 

ความรู้ประจําปี 2552-2553 (สค. 1.6-01) และประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรรับทราบทัว่องค์กร    

2) มีการดาํเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

       มีการจดักิจกรรมตามแผนได้ครบทกุกิจกรรม ตามแผนการจดัการความรู้ ตัง้เป้าไว้ท่ี 12 ครัง้/ปี สามารถปฏิบติัได้ 12 

ครัง้/ปี มีเผยแพร่ความรู้จากการจดักิจกรรมผา่น T (uesday) Talk  บอร์ด KM บนเวบ็ไซต์ gotoknow.org และ share.psu.ac.th     

มีการจดักิจกรรม COP เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ไขปรับปรุง เพ่ือพฒันางานอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่ประกอบด้วยตาวิเศษ, Morning 

Talk (สค.1.6-02) ในสว่นของผู้ใช้บริการได้จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้โดยจดับธู KM เปิดประสูผู่้ ใช้ ตลอดถงึการกระตุ้นให้

บคุลากรต่ืนตวัในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัระบบแรงจงูใจโดยจดัรางวลัดาวเดน่ KM (สค.1.6-03) 

3) มีการดาํเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

       มีการจดักิจกรรมตามแผนได้ครบทกุกิจกรรม ซึง่ประสบความสําเร็จ บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 100 

4)  มีการตดิตามประเมนิผลความสาํเร็จของการจัดการความรู้ 

      เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการได้มีการประชมุ ติดตามความสําเร็จของการจดัการความรู้ และ

ปรับแผนการดําเนินการ (สค.1.6-04) รวมทัง้มีการประเมินดาวเดน่ตามเกณฑ์ในรอบเดือนและประจําปี (สค.1.6-03) 

5) มีการนําผลการประเมนิไปปรับใช้การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 

       มีการนําผลการประเมินบางสว่นไปปรับใช้ในการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนงานปกติและ
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ภารกจิที่  1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ เช่น การใช้กิจกรรม T (uesday) Talk  เป็นเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของการพฒันางาน 

รวมทัง้นําแนวคิดของการจดัการความรู้มาปรับในการบริการตอบคําถามตอ่ไป (สค.1.6-05) 

       ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

       รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.6  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.6-01   แผนการจดัการความรู้ ประจําปี 2552-2553 

สค.1.6-02   แผนกิจกรรม COP go to know.org/ 

สค.1.6-03   บคุลากรท่ีได้รับรางวลัจากการจดัการความรู้ 

สค.1.6-04   รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWO Analysis) 

1. จุดอ่อน  

    บคุลากรบางสว่นไมก่ระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.  จุดแขง็ 

      บคุลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและร่วมมือในการแสดงความคิดเหน็และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมาก 

3. โอกาส 

     1) ผู้บริหารสํานกัฯ สนบัสนนุการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ 

     2) คณะ/หน่วยงานมีความพร้อมด้านบคุลากรและอปุกรณ์ สามารถช่วยสนบัสนนุการจดัการความรู้ของสํานกั ได้เป็นอยา่งดี 

4. อุปสรรค  

     สํานกัฯ เป็นหน่วยงานบริการ ทําให้บคุลากรบางสว่นไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

5. กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

    เรียนรู้และเทียบเคียงผลการดําเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในการจดัการความรู้ และนําผลมาพฒันาการ   

จดัการความรู้ของสํานกัฯ  
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.85  ครบ 

ทกุข้อ  

3 

ข้อแรก 

ครบ  

ทกุข้อ 

ครบ  

ทกุข้อ 

มีการดําเนินการ

ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1 =  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร ระดบัสงูและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผู้บริหารระดบัสงูต้องมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2 =  มีการวิเคราะห์และระบปัุจจยัเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมายในการบริหารงาน 

และจดัลําดบัความสําคญัของปัจจยัเสี่ยง  

3 =  มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดงักลา่วต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับคุลากรทกุ

ระดบัในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  

4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดย

ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1)  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารควา มเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกจิหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสาํคัญในการ

กาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 สํานกั ฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและคว บคมุภายในประจําสํานกั ฯ โดยมี

ผู้ อํานวยการสํานกัฯ เป็นประธาน  (สค.1.7-01) 

2) มีการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัยเส่ียง 

 ในปีงบประมาณ 2552  สํานักฯ  ได้นําจดุออ่นจากการประเมินตนเองในรายงานประจําปีการประเมินคณุภาพและ

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์  และระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีมีอยูท่ี่อาจสง่ผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน

ไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  และได้จดัลําดบัความสําคญัของปัจจยัเส่ียง (สค.1.7-02) 

3) มีการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกล่าวต้องกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏบัิตกิารในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเส่ียง และการดาํเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ

เส่ียงที่จะเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในฯ  ได้พิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีนํามาจดัทําแผนการ

ควบคมุ มี  2 เร่ือง คือ 1) เร่ืองระบบสํารองความปลอดภยัของข้อมลูแบบอตัโนมติั   2) เร่ืองระบบป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั    

(สค.1.7-03) 

4)  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

 ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบติัการด้านการบริหารความเส่ียง ทัง้ในเร่ืองของระบบสํารอง

ข้อมลูอตัโนมติั โดยมีการกําหนดความถ่ีและชนิดข้อมลูท่ีต้องการสํารอง เขียนโปรแกรมข้อมลูท่ีต้องการสํารองอตัโนมติั และ

ตรวจสอบระบบสปัดาห์ละครัง้ สว่นเร่ืองระบบป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั  สํานกัฯ ได้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนหนีภยัประจําปี 
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

พร้อมทัง้ให้ความรู้แก่บคุลากร เป็นต้น 

5)   มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารสงูสดุของสํานกัฯ   และจดัทํารายงาน  โดยกําหนดวิธีการควบคมุเพ่ือ

ลดความเส่ียงและได้สรุ ปผลการดําเนินงานโดยได้จดัทํารายงานการควบคมุภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) เพ่ือรายงานตอ่

มหาวิทยาลยัในเดือนมกราคม 2554 (สค.1.7-03)   นอกจากนี ้ยงัได้จดัทําแบบประเมินความเส่ียงประจําปี 2552   (สค.1.7-04) 

          ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3  คะแนน เทียบแผน เทา่กบั  1  คะแนน  เทียบพฒันาการ  เทา่กบั  1  คะแนน 

        รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 1.7 เท่ากับ  5  คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.7-01    คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในประจําสํานกัทรัพยากรการ 

                      เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สค.1.7-02    แบบ ปย.1 

สค.1.7-03    แบบ ปย.3 

สค.1.7-04    แบบติดตามปย.3 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

     - 

 2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองบริหารความเส่ียง        

3. โอกาส 

     1) หน่วยงานภายในและภายนอกมีการจดัอบรมให้ความรู้ เร่ือง การบริหารความเส่ียง 

     2) ผู้บริหารมหาวิทยาลยัให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองบริหารความเส่ียง 

     3) มหาวิทยาลยัดําเนินการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือพฒันาระบบบริหารความเส่ียงโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ        

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

       จดัสง่บคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องและเชิญผู้ มีความรู้มาให้ความรู้  
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.85 7 ข้อ

แรก 

5  

ข้อแรก 

5  

ข้อแรก 

7 

ข้อแรก 

ดําเนินการไม่ 

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการครบ 

5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 

2 = มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 

3 = มีการกําหนดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

4 = มีการจดัทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน

ให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

5 = มีการยืนยนัวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนัอดุมศกึษาในระดบัคณะหรือเทียบเท่า 

6 = มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายตามคํารับรองของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ 

7 = มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีส้ําหรับองค์กรและ TOR ระดบับคุคล รวมถึงเป้าหมายตามคํารับรอง 

8 = มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจงูใจ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบัน 

สํานกัฯ มีการกําหนดแนวทางการบริหารดําเนินงานตามดชันีบง่ชีห้ลกั (KPIs) และประเมินผลความสําเร็จของตวับง่ชีท้กุปี

การศกึษา 

2. มีแผนงานการประเมนิผลภายในสถาบัน 

ปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ กําหนดให้มีการประเมิน ซึง่มีกรอบเวลาและแผนงานชดัเจน (สค.1.8-01) มีการแจ้งผลการ

ประเมินการประกนัคณุภาพภายใน ปีการศกึษา  2551 ไปยงัมหาวิทยาลยั เม่ือ วนัท่ี 17 สงิหาคม 2552 

3. มีการกาํหนดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

สํานกัฯ มีการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และ KPIs เสนอในท่ีประชมุหวัหน้าฝ่าย และคณะกรรมการประกนั

คณุภาพสํานกัฯ ท่ีประชมุฝ่ายตา่ง ๆ และให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมผา่นระบบ อีเมล์กรุ๊ป clib-staff@group.psu.ac.th 

และเครือข่าย  Intranet ภายในของสํานกัฯ http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-index  

4. มีการจัดทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ และประเดน็ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

แปลงยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ไปสูแ่ผนปฏิบติังาน โดยมีการนํา KPIs ไปเช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติังานและแผนปฏิบติัการของ

กิจกรรมตา่ง ๆ พร้อมทัง้ของบประมาณสนบัสนนุโครงการท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เช่นโครงการจดัการ

ความรู้ สํานกัฯ (สค. 1.8-02) 

5. มีการยืนยันวสัิยทัศน์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศกึษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ ได้มีประชมุครัง้ท่ี 1/2552  วนัท่ี 28 มกราคม 2552มีมติให้ยงัคงใช้ KPIs เดิมตอ่ไปใน

ปี 2552 และสง่ KPIs ไปยืนยนั เพ่ือขอความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยั ตามหนงัสือท่ี มอ .187/3396 เร่ืองยืนยนัหรือปรับ

แผนเป้าหมาย KPIs ระดบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แระจําปีการศกึษา 2552  (สค. 1.8-03) 

http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-index�
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รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   35 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

6. มีระบบในการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายตามคาํรับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

สํานกัฯ มีนโยบายติดตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมาย ผา่นหวัหน้าฝ่าย ฯ ทัง้ 4 ฝ่ายทกุ 6 เดือน และสรุปผล

เพ่ือรายงานตอ่ผู้ อํานวยการสํานกัฯ  ตอ่จากนัน้เผยแพร่ท่ี http://intranet.clib.psu.ac.th:8080/share/page/site-

index 

7. มีการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีส้าํหรับองค์กรและ TOR ระดับบุคคล รวมถงึเป้าหมายตามคาํรับรอง 

สํานกัฯ มีระบบติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ  KPIs ประจําปี 2552 ในท่ีประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ 

(สค.1.8-04; สค.1.8-05; วส.1.1-02) และติดตามผลการดําเนินงานระดบับคุคลตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) รวมถงึ

เป้าหมายตามคํารับรองรวมถงึเป้าหมายตามคํารับรองปีละ 2 ครัง้ (สค.1.1-06) 

8. มีการนําผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของผู้บริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 

สํานกัฯ มีการเช่ือมโยงการดําเนินงานตามเป้าหมายด้วยระบบการสร้างแรงจงูใจเป็นคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร และนําเงิน

รางวลัท่ีได้รับการจดัสรรพิเศษจากมหาวิทยาลยัให้กบับคุลากรทกุคนท่ีร่วมกนัดําเนินงานระบบ KPIs เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  (สค.1.8-07) นอกจากนีย้งัมีเงินรางวลัท่ีสํานกัฯ จดัสรรให้กบัโครงการตา่ง ๆ ท่ีบรรลเุป้าหมายตาม 

KPIs สํานกัฯ (สค.1.8-08) 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.8-01 การประชมุคณะกรรมการ การประกนัคณุภาพภายใน ครัง้ท่ี 1/2552  วนัท่ี 28 มกราคม 2552 

สค.1.8-02 โครงการจดัการความรู้ (Knowledge Magement) 

สค.1.8-03 หนงัสือท่ี มอ. 187/3396 เร่ืองการยืนยนั KPIs 2552 เพ่ือขอความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยั  

สค.1.8-04 สรุปผลการดําเนินงานตาม  KPIs ประจําปี 2552 

สค.1.8-05 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ครัง้ท่ี 1/2553 

สค.1.8-06 รายงานผลการประเมินตามข้อตกลงภาระงาน ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

สค.1.8-07 เร่ืองการจดัสรรเงินพิเศษจากมหาวิทยาลยัให้กบับคุลากรท่ีร่วมกนัดําเนินงานระบบ KPIs 

สค.1.8-08  เงินรางวลัท่ีสํานกัฯ จดัสรรให้กบัโครงการตา่ง ๆ ท่ีบรรลเุป้าหมายตาม KPIs สํานกัฯ 

วส. 1.1-02  แผนปฏิบติัการฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ประจําปี 2551-2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน   

      บคุลากรบางสว่นยงัขาดความเข้าใจเร่ืองการประกนัคณุภาพภายใน  และไมส่ามารถเช่ือมโยงตวับง่ชี ้หรือพนัธกิจของสํานกัฯ 

เพ่ือพฒันาการทํางานของตนเอง 

2. จุดแขง็ 

     1) มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทกุ 6 เดือน 

     2) มีภาระงานและตวัชีว้ดัระดบับคุคล และระบบการประเมินผู้บริหารของสํานกัฯ  แบบ 360 องศา โดยเปิดโอกาสให้บคุลากร

มีสว่นร่วมในการประเมิน 

      3) บคุลากรท่ีปฏิบติังานในสํานกัฯ ได้ทราบภาพรวมของงานในองค์กร และสามารถทํางานทดแทนกนัได้ 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.8  ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล*** 

3. โอกาส 

    ควรมีการทําแผนภาพ Strategy Map ของสํานกัฯ ท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าประสงค์ ประเดน็ยทุธศาสตร์และแผนงาน

ของสํานกัฯ ท่ีชดัเจนไปในทิศทางเดียวกนั 

4. อุปสรรค 

     ระบบการประกนัคณุภายในของมหาวิทยาลยั มีการพฒันาและซบัซ้อนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

   1) ศกึษาและพฒันาระบบภาระงานและตวับง่ชีร้ะดบับคุคลท่ีใช้อยูใ่ห้เหมาะสม 

   2) สร้างกลไกและจงูใจเพ่ือผลกัดนัให้บคุลากรนําตวับง่ชีไ้ปพฒันากระบวนการทํางานและบริการเพิ่มขึน้ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

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

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ   มีแผนพฒันา การดําเนินการด้าน บคุลากรท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจ  ครอบคลมุ

การพฒันาบคุลากรทกุระดบั (สค.1.9-01)  โดยให้ความสําคญัและเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนเข้าอบรมและพฒันาความรู้ใน

ด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพฒันาประยกุต์ใช้กบังานภายในสํานกัฯ และหน่วยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลยั 

แผนการพฒันาบคุลากรในปีการศกึษา 2552 ของสํานกัฯ ได้กําห นดไว้ท่ีร้อยละ 85 โดยสํานกัฯ มีผลการประเมินงาน

ของบคุลากรอยูท่ี่ร้อยละ 100 ซึง่ถือวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่ในปีการศกึษา 2552 บคุลากรสํานกัฯ ได้รับการ

พฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยได้รับการอบรมภายในมหาวิทยาลยั จํานวน 54 ครัง้ และ

ได้รับการอบรมจากภายนอกมหาวิทยาลยั 41 ครัง้ ในจํานวนนีเ้ป็นการสง่บคุลากรเข้าร่วมโครงการพฒันาโดยการศกึษาดงูาน

ตา่งประเทศ จํานวน 3 คน 

มีการประเมินและสรุปผลการอบรม (สค.1.9-03) เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันางานและพฒันาบคุลากร  มี

การจดัเก็บข้อมลูการพฒันาบคุลากรทกุคน  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพฒันาตนเอง  และเป็นข้อมลูในการพฒันาบคุลากรของ

สํานกัฯ  

นอกจากนี ้บคุลากรยงัได้รับการสนบัสนนุให้เป็นกรรมการในคณะทํางานฝ่ายตา่งๆ ของข่ายงานห้องสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษา (ThaILIS) และข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) (สค.1.9-04) ซึง่มีสว่นในการพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรเช่นกนั 

ผลการประเมินคะแนนเทียบเกณฑ์เทา่กบั 3 คะแนน  เทียบแผนเทา่กบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.9 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.9-01     แผนพฒันาบคุลากร ปีงบประมาณ 2552-2553 

สค. 1.9-02     สรุปสถิติการพฒันาบคุลากรสํานกัฯ  ปีงบประมาณ 2552-2553 

สค. 1.9-03     สรุปผลโครงการพฒันาบคุลากร   

สค.1.9-04      คณะทํางานบริการสารสนเทศ คณะทํางานข้อมลูท้องถ่ิน คณะทํางานวารสาร คณะทํางานเทคโนโลยีทาง  

                       การศกึษา และคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

 - 
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รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   38 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

2. จุดแขง็ 

1) ผู้บริหารให้ความสําคญัและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทกุระดบั 

2) บคุลากรมีความกระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะพฒันางานอยา่งสม่ําเสมอ 

3) ผู้บริหารให้ความสําคญัและสง่เสริมให้บคุลากรก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการจดัทําผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ 

4) มีการขยายผลจากการท่ีบคุลากรไปอบรม/สมัมนาให้บคุลากรทราบผา่นระบบเครือข่าย 

3. โอกาส 

       การขบัเคล่ือนระบบการจดัการความรู้ของสํานกัฯ มีสว่นช่วยพฒันางานและพฒันาบคุลากร 

4. อุปสรรค 

      - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

ศกึษาแนวทางการกําหนดสมรรถนะบคุลากรท่ีต้องการในแตล่ะฝ่าย เพ่ือให้สามารถพฒันาบคุลากรได้อยา่งถกูต้อง/

เหมาะสม 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.10 กจิกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอ่ืนๆ (ระดับ)* 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 5 ส. มีแผนการจดักิจกรรม 5 ส. ประจําปี และมาตรฐาน 5 ส/มาตรฐานคณุภาพอ่ืนๆ 

2. มีการดําเนินงานตามแผนน้อยกวา่ร้อยละ 80  

3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจดักิจกรรม 5 ส เพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาปีตอ่ไป  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

สํานกัฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (สค. 1.10-01) มีแผนการจดักิจกรรม 5ส (สค.1.10-02 ) และ

ขบัเคล่ือนกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตามแผน โดยยดึตามมาตรฐาน 5ส  สํานกังานอธิการบดี (สค. 1.10-03)   ได้ดําเนินกิจกรรม 5 

ส ตามแผนงานดงันี ้ การทํา  Big cleaning พืน้ท่ีสํานกังาน  การตรวจเย่ียมพืน้ท่ีสํานกังาน โครงการการประกวดพืน้ท่ีสํานกังาน

ดีเดน่(สค.1.10-04) การปรับปรุงพืน้ท่ีสวนหยอ่มของสํานกัฯ และเพ่ือนเตือนเพ่ือนถงึเวลาทํา 5ส ซึง่เป็นกิจกรรมกระตุ้นเตือน

บคุลากรให้ร่วมทํากิจกรรม 5ส ประมาณ 30 นาที ทกุวนัศกุร์ เวลา 16.00 -16.30 น. 

ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (วส. 1.10-01) มีแผนการจดักิจกรรม 

5 ส (วส. 1.10-02) ตามนโยบายครอบคลมุพืน้ท่ี 100% และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินของคณะ

แพทยศาสตร์ จํานวน 3 ครัง้ (ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2552) ได้แจ้งผลการประเมินทัง้ 3 ครัง้ อยูใ่นระดบั B คิดเป็นร้อย

ละ 94 % ตามหนงัสือแจ้งบนัทกึข้อความท่ี มอ. 351.2/877 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 (วส. 1.10-03)และในปี 2553 ฝ่ายหอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ มีการพฒันากิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ตามมาตรฐาน 5ส ของคณะแพทยศาสตร์

(วส. 1.10-04) 

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนมากกวา่ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจเย่ียม ผลการประเมินผา่น

เกณฑ์ประเมินทกุครัง้ และมีการนําผลการประเมินมาพฒันากิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ือง   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.10 เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 1.10-01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 5ส  สํานกัฯ 

สค. 1.10-02 แผนปฏิบติัการกิจกรรม 5ส 

สค.1.10-03 มาตรฐาน  5ส ของสํานกังานอธิการบดี 

สค. 1.10-04 โครงการประกวดพืน้ท่ีสํานกังานดีเดน่ 

วส. 1.10-01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 5ส  ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

วส. 1.10-02 แผนกิจกรรม 5ส 

วส.1.10-03 บนัทกึข้อความรายงานผลการประเมิน 5ส 

วส.1.10-04 มาตรฐาน  5ส คณะแพทยศาสตร์ 
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ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.10 กจิกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอ่ืนๆ (ระดับ)* 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     1) บคุลากรบางสว่นไมเ่หน็ความสําคญัของการทํา 5ส 

      2) ยงัไมส่ามารถพฒันา 5 ส เป็นสว่นหนึง่ของงานประจําได้ 

      3) ห้องสมดุมีหนงัสือและเอกสารเก่าเป็นจํานวนมากท่ีไมส่ามารถจําหน่ายออกจากห้องสมดุได้ 

2.  จุดแขง็ 

    1)  มีการแบง่พืน้ท่ีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 5ส  ภายในหน่วยงาน และมีมาตรฐาน 5ส ชดัเจน 

     2) จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการประเมินกิจกรรม 5ส ภายในของหน่วยงาน ก่อนมีการตรวจประเมินจริงจากคณะกรรมการสํานกั  

ปีละ 3 ครัง้ 

     3)  มีการทํากิจกรรม 5ส ทกุบา่ยวนัศกุร์ 

     4) คณะแพทยศาสตร์มีรางวลัให้หน่วยงานท่ีผา่นการประเมินตามระดบัคะแนนท่ีได้ ทําให้เกิดแรงจงูใจให้บคุลากรมีความ

มุง่มัน่ในการทํา 5ส    

  3.  โอกาส 

   1) ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้ความสําคญัและให้การสนบัสนนุกิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ือง 

     2) ผู้บริหารห้องสมดุให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการทํากิจกรรม 5ส 

     3) บคุลากรมีโอกาสเข้าร่วมอบรมเร่ือง กิจกรรม 5ส  ส6  และ 7ส อยา่งสม่ําเสมอ         

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     จดัให้มีแผนในการรณรงค์ให้มีการทํากิจกรรม 5ส อยา่งตอ่เน่ือง 
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ภารกจิที่ 1 ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน  

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.11  จาํนวนครัง้ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ (ภายในหน่วยงาน) 

ผลการดาํเนินงาน 
ค่า   

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

- - 4 7 2 - - - - - - - 

รายละเอียดผลการดาํเนินการ 

 สํานกัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองความไมป่ลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ ตลอดจนสขุอนามยัในการทํางาน 

ทัง้ในสว่นของผู้ปฏิบติังานและผู้ใช้บริการ โดยได้จดัทําแผนปฏิบติัการความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางาน (สค.1.11-01) 

จดัให้มีคณะกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  จดัทําคูมื่อและแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยั (สค.1.11-02)ซึง่ในรอบปีท่ีผา่น

มาได้จดัให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  รวมทัง้การซ้อมดบัเพลงิและการอพยพหนีไฟให้กบับคุลกรทกุคน (สค.1.11-

03) และในรอบปีท่ีผา่นมามีความไมป่ลอดภยัเกิดขึน้ทัง้สิน้ 2 ครัง้  ซึง่ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 71.43   

         ตัวบ่งชีนี้ ้ไม่ต้องประเมนิ 

เอกสารอ้างองิ :  

สค.1.11-01  แผนงานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางานปีงบประมาณ 2552-2553 

สค.1.11-02  คูมื่อและแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยั 

สค.1.11-03  ซ้อมดบัเพลงิและการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นประจําปี www.clib.psu.ac.th ดท่ีูภาพกิจกรรม 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     1) สํานกัฯ เปิดให้บริการทกุวนั เฉล่ีย 13 ชัว่โมง/วนั และในแตล่ะวนัมีผู้ เข้าใช้ซึง่มีทัง้ นกัศกึษา บคุลากร และบคุคลภายนอก 

เฉล่ียวนัละ 3,731  คน ประกอบกบัสํานกัฯ มีพืน้ท่ีกว้าง เป็นการยากท่ีจะดแูลความปลอดภยัอยา่งทัว่ถงึ 

       2) สํานกัฯ ไมมี่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจํา 

2.  จุดแขง็ 

      1) มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาความปลอดภยั เช่น การสแกนบตัรสมาชิกก่อนเข้าห้องสมดุ มีการติดตัง้กล้อง

วงจรปิด มีการติดแถบแมเ่หลก็ป้องกนัทรัพยากรสารสนเทศสญูหาย 

        2) มีเจ้าหน้าท่ีประจําท่ีประตตูรวจผู้ใช้ก่อนเข้าและออกห้องสมดุ 

3.  โอกาส 

       - 

4.  อุปสรรค 

       1) มีพืน้ท่ีกว้างมีซอกมมุลบัตาคนมาก  

       2) กล้องวงจรปิดยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ท่ี  

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

       สร้างความตระหนกัและความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูล และรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัฯ แก่

ผู้ปฏิบติังาน และผู้ใช้บริการ  

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1      2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 ครบ 

ทกุข้อ 

ครบ 

ทกุข้อ 

 

ครบ 

ทกุข้อ 

 

  ครบ 

ทกุข้อ 

ดําเนินการ

ไม่ครบ 5  

ข้อแรก  

ดําเนิน 

การ 5-6 

ข้อแรก  

 ดําเนิน 

การครบ

ทกุข้อ 

3  1  1 5 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 = มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 = มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 = มีการจดัทําระบบฐานข้อมลูทางการเงินท่ีผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

4 = มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5 = มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององค์การอย่างตอ่เน่ือง 

6 = มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนักําหนด 

7 = ผู้บริหารระดบัสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ 

      การตดัสินใจ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 1) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงนิที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ /หน่วยงาน /มหาวทิยาลัยให้เป็ นไปตาม

เป้าหมาย 

                ในการจดัทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี  ผู้บริหารสํานกัฯ ได้วิเคราะห์คา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในการดําเนินงาน

ตามภารกิจ /แผนงานประจําปี ประมาณการรายจ่ายพร้อมทัง้กําหนดรายละเอียดการจดัทําคําของบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และภารกิจด้านตา่ง ๆ ของหน่วยงาน 

2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมีประสทิธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ปีงบประมาณ 2552 สํานกัฯ ได้รับจดัสรรเงินเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินงาน รวมทกุประเภทรายจ่าย เป็นเงินทัง้สิน้  

61,548,380 บาท  ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผน่ดิน 29,632,500  บาท  (สค.1.12-01)  เงินอดุหนนุของสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่เป็นเงินสนบัสนนุการจดัทําฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ บทความและผลงานวิจยั 162,500 บาท  

(สค.1.12-02) เงินสนบัสนนุจากกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั 941,780 บาท  เงินรายได้มหาวิทยาลยั 17,974,700 บาท (สค.

1.12-03)  และเงินสนบัสนนุเพ่ือใช้จ่ายในสว่นของฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ  จากคณะแพทยศาสตร์  12,695,300 

บาท   จากคณะทนัตแพทยศาสตร์  141,600 บาท  (สค.1.12-01) 

  งบประมาณสําหรับจดัซือ้วสัดุการศกึษาได้รับจดัสรรทัง้สิน้ 36,091,380 บาท  มีคณะกรรมการดําเนินงานสํานกั ฯ  

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  รองคณบดีคณะตา่ง ๆ  ผู้ อํานวยการศนูย์  ผู้ อํานวยการสํานกั ฯ และ

หวัหน้าฝ่ายตา่งๆ ของสํานกัฯ เป็นกรรมการ   มีหน้าท่ีกําหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณและกําหนดนโยบายในการ

จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศให้กบัคณะ /หน่วยงานตา่งๆ  (สค.1.12-04) สว่นเงินสนบัสนนุท่ีได้รับจากคณะแพทยศาสตร์จะ

ถกูจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  (วส.1.12-02) โดยคณะกรรมการห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

ในการพิจารณาจดัซือ้วสัดกุารศกึษา (วส.1.12-03) และดําเนินการจดัหาทรัพยากรตามแผนปฏิบติัการในการจดัซือ้วสัดุ

การศกึษา (วส.1.12-04) 

3) มีการจัดทาํระบบฐานข้อมูลทางการเงนิที่ ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสนิใจและวเิคราะห์สถานะทาง

การเงนิ 

               การขออนมุติัใช้จ่ายเงินแตล่ะครัง้ได้แจ้งยอดเงินคงเหลือเพ่ือให้ทราบ สถานะทางการเงิน    เอกสารขออนมุติัและ

เบิกจ่ายสง่ผา่นหวัหน้าฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร และหวัหน้าฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ  (กรณีใช้เงินท่ีได้รับสนบัสนนุ

จากคณะแพทยศาสตร์ )  เพ่ือกลัน่กรองก่อนท่ีจะสง่ให้ผู้ มีอํานาจอนมุติั   มีการบนัทกึบญัชีการใช้จ่ายเงินอยา่งเป็นร ะบบ  

โดยใช้โปรแกรม  Excel  และฐานข้อมลู  MIS  ของมหาวิทยาลยั  เพ่ือควบคมุการใช้จ่ายเงิน และนําข้อมลูการใช้จ่ายเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

4) มีการจัดทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

                การเสนอ ข้อมลูการรับ- จ่ายเงิน เพ่ือแสดงฐานะทางการเงิน  ซึง่ผู้บริหารและบคุลากรสามารถเข้าไปดขู้อมลูได้

จาก  Web  ของสํานกัฯ   หวัข้อ สารสนเทศทางบัญชี  โดยจะมีการปรับปรุงข้อมลูทกุสิน้เดือน   สําหรับเงินท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ ได้จดัทํารายงานการใช้จ่ายเงินตา มช่วงเวลาในแผนการจดัซือ้วสัดกุารศกึษาเพ่ือแจ้งผล

การใช้จ่ายเงินให้แก่ภาควิชา /หน่วยงาน และเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินดงักลา่วตอ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

แพทยศาสตรศกึษา  (วส.1.12-05) 
 

5) มีการนําข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงิ นและความม่ันคง

ขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

                สํานกัฯ  ได้นําผลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณาและวิเคราะห์สถานะทางการเงินร่วมกนั เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความ

เส่ียงทางด้านการเงิน และให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที่ตรวจ ตดิตามก ารใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาํหนด 

             สํานกัฯ   มีหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 2 หน่วยงาน คือ 

1) กองคลงั ทําหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทกุฉบบัท่ีสง่เบิก 

2) หน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 

7) ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

                สํานกัฯ  ให้ความสําคญั  ติดตามการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับ และตามภารกิจของหน่วยงาน   เพ่ือให้

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนดไว้ 

                 เม่ือสิน้ปีงบประมาณมีการประเมินผลการใช้งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย  เพ่ือนําข้อมลูไปใช้ในการวางแผน

และตดัสนิใจกําหนดนโยบายในปีตอ่ไป   รายงานข้อมลูทางการเงินประจําปีจะจดัเก็บไว้ใน เคร่ืองแมข่่ายหมายเลข IP 

192.168.26.8 ของสํานกัฯ  ผู้บริหารและบคุลากรสามารถเข้าไปดขู้อมลูได้    (สค.1.12-05) 

 

    ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.12  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ภารกจิที่ 1  ตัวบ่งชีร่้วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ

  อย่างมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.12-01    งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ปีงบประมาณ 2552 

สค.1.12-02    เงินอดุหนนุของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

สค.1.12-03    งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2552 

สค.1.12-04    รายงานการประชมุคณะกรรมการห้องสมดุวิทยาเขตหาดใหญ่ 

สค.1.12-05   ข้อมลูการใช้จ่ายเงิน 

วส.1.12-01    งบประมาณสนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ 

วส.1.12-02    หลกัเกณฑ◌์การพิจารณาการจดัซือ้วสัดกุารศกึษา 

วส.1.12-03   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ 

วส.1.12-04   แผนการจดัซือ้วสัดกุารศกึษา 

วส.1.12-05   รายการการใช้จ่ายเงินตามแผนการจดัซือ้ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      -  

2. จุดแขง็ 

    ผู้บริหารของมหาวิทยาลยั  ให้ความสําคญัและสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลตุามภารกิจและ

เป้าหมายท่ีวางไว้  ใช้งบประมาณถกูต้องตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

3. โอกาส 

    ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์บางรายการไมต้่องซือ้  เน่ืองจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นผู้จดัซือ้  

ทําให้สามารถจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ  ได้เพิ่มมากขึน้   

4. อุปสรรค 

    ได้รับจดัสรรในการจดัซือ้วสัดกุารศกึษาในช่วงปลายงบประมาณ ซึง่มีผลกระทบในด้านปริมาณ จะได้รับวสัดไุ มค่รบ

ตามท่ีวางไว้ 

5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 

     -     
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.13  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ)  

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน 

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 5 5  

ข้อแรก 

5  

ข้อแรก 

5 

ข้อแรก 

ดําเนินการไม ่

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบ 5 ข้อแรก 

ดําเนินการ

ครบทกุข้อ 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกนัคณุภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสงูสดุของสถาบนั  ภายใต้การ

มีสว่นร่วมจากภาคีทัง้ภายในและหรือภายนอกสถาบนั 

3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์คณุภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบั

การประเมินคณุภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพท่ีครบถ้วน  ทัง้การควบคมุคณุภาพ  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองเป็น

ประจําทกุปี 

5. มีการพฒันาระบบประกั นคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศกึษา

ของสถาบนั โดยได้รับการสนบัสนนุจากต้นสงักดั และมีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพนัธกิจ

ให้เกิดผลดี 

6. มีระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาและใช้ร่วมกนัทัง้ระดบับคุคล ภาควิชา คณะ และสถาบนั 

7. มีระบบสง่เสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายในและหรือภายนอกสถาบนัโดยเฉพาะมีการมี

สว่นร่วมของชมุชน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีแผนการดําเนินง านด้านการประกนัคณุภาพตามนโยบายและแนวคิดการประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลยั  มี

คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพของหน่วยงานสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นแนวทางการ

ประกนัคณุภาพ (สค.1.13-01; สค.1.13-02)   และเน้นการพฒันากระบวนการทํางานตามหลกัคณุภาพ  PDCA-Par  มีระบบการ

ประกนัคณุภาพภายในท่ีบริหารแบบมีสว่นร่วมประกอบด้วยกนั 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายสนบัสนนุการบริหารและฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ซึง่ดําเนินกิจกรรมการประกนัคณุภาพภายใต้กรอบและนโยบาย

การประกนัคณุภาพสํานกัฯ และมหาวิทยาลยั  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯใช้มาตรฐานการประเมินตามองค์ประกอบและตวับง่ชีร่้วม กบัของสมศ . สกอ . และมอ . 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา  และมาตรฐานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเมินคณุภาพภายนอก  (สค.1.13-03)  สว่นการ

ดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ มีการแตง่ตัง้กรร มการประกนัคณุภาพของสํานกัฯ โดยมีผู้ อํานวยการสํานกั ฯ  ผู้บริหารสงูสดุ

ขององค์กรเป็นประธาน มีหวัหน้าฝ่าย ตา่ง ๆ และกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัฯ (สค .1.13-04) ทําหน้าท่ีขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานทัง้ด้านการประสานงาน การเก็บข้อมลู การเขียนรายงานการประเมินคณุภาพ  

สํานกัฯ มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพท่ีครบถ้วน  ทัง้การควบคมุคณุภาพ  การติดตามตรวจสอบ  และประเมิน

คณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี   ทัง้การควบคมุคณุภาพ การติดตามตรวจสอบและมีการประเมินคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง มี

ระบบฐานข้อมลูเพ่ือการประกนัคณุภาพใช้เป็นกลไกสําคญัในการขบัเค ล่ือนภารกิจร่วมและภารกิจเฉพาะ นอกจากนีสํ้านกัฯ ให้

ความร่วมมือในการบนัทกึข้อมลูระบบ KPIs Online ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   46 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.13  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ)  

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.13-01  คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 4 

                     (http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm) 

สค.1.13-02 คูมื่อการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพของหน่วยงานสนบัสนนุ 

                     (http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm) 

สค.1.13-03  มาตรฐานการประเมินตามองค์ประกอบและตวับง่ชีร่้วมกบั สมศ. สกอ. และ มอ. 

สค.1.13-04  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สค.1.13-05  รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

สค.1.13-06  นโยบายคณุภาพ 

สค.1.13-07  ผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศกึษา 2551 

สค.1.13-08  รายงานผลการดําเนินงานตามดชันีชีว้ดัหลกั  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน  

     - 

2. จุดแขง็  

      1) มีมาตรการกํากบัเก่ียวกบัรายงานข้อมลูตามตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพภายในกําหนดเวลา  เพ่ือให้การประเมินคณุภาพ

ของสํานกัฯ เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

      2) มีระบบจดัเก็บสถิติของสํานกัฯ เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานย้อนหลงั 

3. โอกาส   

     - 

4. อุปสรรค  

    - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา   

   - 

     

http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm�
http://www.qa.psu.ac.th/manual.htm�


ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   47 

 

ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.14  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปี

การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน 

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 อย่าง

น้อย 4 

ข้อแรก 

- - 5 

 

มีการ

ดาํเนินการไม่

ครบ 3 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ3 

ข้อแรก 

มีการดาํเนินการ

อย่างน้อย 4 ข้อ

แรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ/หน่วยงาน/กลุม่สาขาวิชา และสถาบนัอย่างตอ่เน่ือง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคณุภาพภายในโดยสอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของคณะ/หน่วยงาน/กลุม่สาขาวิชาและสถาบนั 

3. มีการรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างตอ่เน่ือง 

5. มีนวตักรรมด้านการประกนัคณุภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหลง่อ้างอิงให้กบัคณะ/หน่วยงาน/กลุม่

สาขาวิชา และสถาบนัอ่ืน ๆ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ตัง้แตปี่

การศกึษา 2545 – ปัจจบุนั มีการปรับปรุงระบบประกนัคณุภาพภายในให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของสํานกัฯ  และ

บรูณาการตวับง่ชีค้ณุภาพกบัการพฒันาการปฏิบติังานประจํา มีการกําหนดคา่นํา้หนกัระหวา่งตวับง่ชีต้ามภารกิจร่วมและภารกิจ

เฉพาะของหน่วยงาน   มีระบบประเมินผลการดําเนินงานของแตล่ะตวับง่ชีเ้ทียบเกณฑ์ เทียบแผน และเทียบพฒันาการเช่นเดียวกบั

หน่วยงานจดัการเรียนการสอน  

สํานกัฯ ได้จดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพการศกึษา เพ่ือรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตอ่

มหาวิทยาลยั และรายงานผลตอ่สาธารณาชนท่ีเวบ็ไซต์ของสํานกัฯ [www.clib.psu.ac.th] และเวบ็ไซต์ของฝ่ายหอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ [http://lib.med.psu.ac.th] นอกจากนีสํ้านกัฯ ยงัได้นําผลการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2551 (สค.

1.13.07) มาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ PDAC-Par อยา่งตอ่เน่ือง มีการประชมุบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนด

แนวทางในพฒันาตามรายงานผลประเมินคณุภาพของปีการศกึษา 2551 

ปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ มีการจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดี 2 เร่ือง คือ ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT และการซอ่ม

หนงัสือ นําเสนอในเวทีคณุภาพระดบัมหาวิทยาลยั (สค. 2.19-01; สค. 2.19-02) 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.14 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.1.14-01 ระบบกลไกการประกนัคณุภาพ PDCA-Par 

สค.1.14-02 ดชันีชีว้ดัหลกัของสํานกัฯ ปีการศกึษา 2552 

สค.2.1.9-01 HAPPY PRINT  

สค.2.19-02 การซอ่มหนงัสือ 
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ภารกจิที่ 1 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.14  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     -  

3.  โอกาส 

- มีเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในดําเนินการประกนัคณุภาพของสํานกัฯ 

ได้ 

4.  อุปสรรค 

     -  

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     1) จดัระบบสนบัสนนุให้บคุลากรพฒันาจดัทําแนวปฏิบติัท่ีดีสําหรับงานประจําของตวัเอง 
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รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   49 

 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.15 มีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)* 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 

 

1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

 2.86 ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

ครบ 

ทุกข้อ 

มีการ

ดาํเนินการ 

1-2 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ 

3-4 ข้อแรก 

มีการ

ดาํเนินการ 

ครบทุกข้อ 

3 1  1 5 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1 =  มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานและตวับง่ชี ้

2 =  มีการรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบทกุเดือน 

3 =  มีการรายงานข้อมลูเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในแตล่ะตวับง่ชีท้กุ 3 เดือน และรายงานตอ่คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

4 =  สามารถสรุปข้อมลูของแตล่ะตวับง่ชีท่ี้ถกูต้องได้ภายใน 1 เดือนหลงักําหนดการปิดข้อมลูในรอบปี 

5 =  สามารถจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพให้แล้วตามเวลาเม่ือสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัภาควิชาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน หลงัสิน้สดุรอบปี 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและตัวบ่งชี ้

 สํานกัฯ  รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทัง้หมดท่ีต้องรายงานตามตามตวับง่ชีข้องหน่วยงานเพ่ือรายงานตอ่ สมศ.  สกอ.  และ  กพร.  

โดยได้มอบหมายให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะฝ่ายรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดตามตวับง่ชี ้(สค.1.15-01) 

2) มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกเดือน 

 บคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย  ได้เพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน 

3) มีการรายงานข้อมูลเม่ือตดิตามผลการดาํเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีทุ้ก 3 เดือน  และรายงานต่อคณะกรรม การที่

เก่ียวข้อง 

 มีการติดตามผลการดําเนินงานในแตล่ะตวับง่ชีท้กุ 6 เดือน  และรายงานตอ่ท่ีประชมุหวัหน้าฝ่ายฯ และแจ้งให้บคุลากร

ทราบ 

4) สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชีท้ี่ถูกต้องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาํหนดปิดข้อมูลในรอบปี 

 สํานกัฯ  สามารถสรุปข้อมลูได้ภายใน 1 เดือนหลงักําหนดปิดข้อมลูในรอบปี  ซึง่ข้อมลูต้องปิด ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553  

ซึง่สํานกัฯ  ได้ดําเนินการกรอกข้อมลู Online และเผยแพร่ข้อมลูพืน้ฐาน  (Common data set)  ได้ตามท่ีสํานกัประกนัคณุภาพ

กําหนด 

5) สามารถจัดทาํรายงานประจาํปีการประเมนิคุณภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาเม่ือสิน้สุดรอบปี 

 สํานกัฯ   ได้จดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพ  แล้วเสร็จภายในดือนกรกฎาคม 2553  ผลการดํา เนินงานเป็นไป

ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้1.15  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  

สค.1.15-01     ข้อมลูพืน้ฐาน  



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   50 

ภารกจิที่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 1.15 มีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)* 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

      - 

2. จุดแขง็ 

 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและบคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย  ได้เพิ่มเติมข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน  ทําให้สามารถสรุปข้อมลูได้

ภายใน  1 เดือนหลงักําหนดปิดข้อมลูในรอบปี 

3. โอกาส 

 มหาวิทยาลยัให้ความสําคญัตอ่การรวบรวมข้อมลูรายเดือน  และทกุคณะ  / หน่วยงานต้องดําเนินการตามแนวทางท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

4. อุปสรรค 

ระบบรวบรวมข้อมลู Online ของมหาวิทยาลยัยงัไมส่มบรูณ์ ทําให้การรายงานผลช้ามาก 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

พฒันาระบบการรวบรวม/ฐานข้อมลูท่ีสนบัสนนุระบบประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   51 

 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.1 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

                    ในภาพรวมในระดับดีขึน้ไป****** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 4.00 4.11 4.09 4.07 1.00-

2.49 

2.50-

3.49 

>3.50 3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการของสํานกัฯ โดยพิจารณา 5 ประเดน็หลกั คือ ด้าน

ทรัพยากรห้องสมดุ  ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก 

และด้านการประชาสมัพนัธ์  ผลการสาํรวจพบว่ามีความพงึพอใจในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.01 และพบว่าผู้ใช้บริการมี

ความพงึพอใจในด้านบุคลากรของห้องสมุดสูงสุด ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการของ

ห้องสมดุ คา่เฉล่ีย 4.09 ด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก คา่เฉล่ีย  3.97  ด้านการส่ือสาร คา่เฉล่ีย 3.96  และด้านทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมดุ / การบริการสารสนเทศห้องสมดุ คา่เฉล่ีย 3.87  (สค. 2.1-01) 

 ฝายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพได้ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจตอ่การให้บริการของฝ่ายหอสมดุฯ ผลการสาํรวจ

พบว่ามีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.13  และพบว่าผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในด้านบุคลากรของ

ห้องสมุดสูงสุด ค่าเฉล่ีย  4.29  รองลงมาคือด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก คา่เฉล่ีย 4.17 ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน

ให้บริการ คา่เฉล่ีย 4.12 ด้านทรัพยากรห้องสมดุ/การบริการสารสนเทศ  คา่เฉล่ีย 3.97 และด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ คา่เฉล่ีย 3.92 

ตามลําดบั (วส. 2.1-01) 

ดังนัน้ค่าเฉล่ียรวมของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสาํนักฯ  อยู่ในระดับ 4.07 

บรรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้ที่ ระดับ 4 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 2.1  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ  

สค. 2.1-01 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่บริการของฝ่ายสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  

ประจําปี 2552 

วส. 2.1-01 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ประจําปี  2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis): 

1.  จุดอ่อน  

     - 

2.  จุดแขง็ 

      1) บคุลากรสว่นใหญ่เป็นผู้ มีจิตสํานกึในการให้บริการ เหน็ความสําคญัของลกูค้า 

      2) บคุลากรตระหนกัถงึความสําคญัในการให้บริการและให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   52 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.1 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

                    ในภาพรวมในระดับดีขึน้ไป****** 

      3) มีการพฒันาบริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง 

      4) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีใช้ห้องสมดุจริง 

3.  โอกาส 

      1) ได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สามารถนํามาใช้ในการพฒันาบริการตา่งๆ ได้ 

      2)  ความก้าวหน้าของระบบ IT เอือ้ตอ่การพฒันาบริการใหม ่ๆ 

4.  อุปสรรค 

      1) กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารย์และแพทย์ไมค่อ่ยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

      2) การประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บริการทกุปี  ทําให้ผู้ใช้บริการสว่นหนึง่ไมอ่ยากตอบแบบสอบถาม 

      3) ผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัสงู เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีความต้องการท่ีหลากหลาย 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

       นําผลการประเมินด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ํากวา่ 4 ไปจดัทํา แผนพฒันา 

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   53 

 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.2 มีช่องทางรับฟังความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการ (ช่องทาง) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

3.16 7 7 8 8 1-2 

ช่องทาง 

3-4 

ช่องทาง 

> 5 

ช่องทาง 

3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ จํานวน 8 ช่องทาง คือแบบแสดงความคิดเหน็

ซึง่วางไว้ทกุจดุของเคาน์เตอร์บริการ แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์หน้าเวบ็ไซต์ห้องสมดุ (สค. 2.2-01) ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

กลอ่งแสดงความคิดเหน็ โทรศพัท์ การพดูคยุกบัผู้ใช้บริการโดยตรง กระดานอภิปรายคณะแพทยศาสตร์ (วส. 2.2-01) และ

ผา่นทาง share.psu.ac.th ของมหาวิทยาลยั (วส. 2.2-02) ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็หรือ

เสนอแนะการให้บริการได้อยา่งสะดวก 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้ 2.2  เท่ากับ 5 คะแนน                                    

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.2-01 www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี แบบสํารวจความพงึพอใจ หรือสายตรงผู้บริหาร 

วส. 2.2-01 กระดานอภิปรายคณะแพทยศาสตร์ (http://medinfo.psu.ac.th) 

วส .2.2-02 http://share.psu.ac.th 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      - 

 2.  จุดแขง็ 

      มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหลายช่องทาง  

3.  โอกาส 

       ความก้าวหน้าด้าน IT ทําให้สามารถรับฟังความคิดเหน็ได้หลายช่องทาง      

4.  อุปสรรค 

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      -  

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
http://medinfo.psu.ac.th/�
http://share.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.3 ร้อยละของคาํร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 100 100 

17 ข้อ 

100 

22 ข้อ 

100 

19 ข้อ 

80-89 90-99 100 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

 สํานกัฯ ได้รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ ตู้ รับฟังความคิดเหน็ หนงัสือร้องเรียน 

ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 15 ข้อร้องเรียน (สค. 2.3-01) จําแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุและไมส่ามารถแก้ไขได้ จํานวน  1    ข้อร้องเรียน และสามารถแก้ไขได้ จํานวน   14   ข้อร้องเรียน สําหรับเร่ืองท่ีมีความถ่ี

มากท่ีสดุ คือ จดัหาหนงัสือด้านคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการ เช่น คยุเสียงดงั ขอรอยยิม้ จํา นวน 3  ครัง้ วิทยานิพนธ์สามารถยืม

ได้ทกุฉบบั จํานวน 2 ครัง้ สว่นเร่ืองอ่ืนจะมีความถ่ี 1 ครัง้  และข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุไมส่ามารถแก้ไขได้คือ ท่ีนัง่

อา่นมีน้อย เป็นต้น 

ฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ ได้รับข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ   จําน วน 6 ข้อร้องเรียน (วส.2.3-01)  

จําแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ  ข้อร้องเรียนท่ีสามารถแก้ไขเองได้ จํานวน  5  ข้อร้องเรียน  และข้อร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุและไมส่ามารถแก้ไขได้  จํานวน  1  ข้อร้องเรียน  เช่น เร่ืองบนัไดทางขึน้ห้องสมดุนอกเวลาราชการ  เป็นต้น   

สํานกัฯ นําข้อร้องเรียนท่ีสามารถดําเนินการแก้ไขเองได้ มาแก้ไข จํานวน 19 ข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบการ

ส่ือสารกบัผู้ ร้องเรียน ทัง้การแจ้งเจ้าตวัโดยตรง กรณีผู้ ร้องเรียนระบ ุช่ือ ท่ีอยู ่หรือ email address ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ใช้บริการทกุทา่น

ทราบวา่ สํานกัฯ ใสใ่จทกุคําร้องเรียนท่ีผู้ใช้เสนอแนะ มีการนําข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทํางานและการให้บริการ

อยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.3  เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :  

สค. 2.3-01 สรุปข้อร้องเรียนสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ ปีการศกึษา 2552 

วส. 2.3-01 สรุปข้อร้องเรียนฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปีการศกึษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

    ข้อร้องเรียนบางอยา่งห้องสมดุไมส่ามารถดําเนินการเองได้ เพราะอยูน่อกเหนือการควบคมุ เช่น ท่ีนัง่อา่นหนงัสือมีน้อย 

 2. จุดแขง็ 

     1) สํานกัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในหลายช่องทาง 

      2) มีการนําข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขและแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนอยา่งสม่ําเสมอ  

3. โอกาส 

    ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะบางข้อมีประโยชน์   และสามารถนําไปใช้พฒันาการทํางานและบริการได้เป็นอยา่งดี 

4. อุปสรรค 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.3 ร้อยละของคาํร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข***** 

     - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนท่ีมีความถ่ีซํา้เพ่ือนําข้อมลูประกอบการพิจารณาดําเนินการแก้ปัญหาและพฒันาตอ่ไป 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.4 จาํนวนการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) (จาํนวนบริการ)***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 5 8 12 11 1-2 3 >4 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

 สํานกัฯ จดัให้มีบริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย

และประหยดัเวลาจงึรวมบริการท่ีหลากหลายไว้ ณ จดุเดียวกนั ได้แก่ บริการตอบคําถามออนไลน์ (Online Reference Service: 

Ask a librarian)  (สค.2.4-01) การเติมโควต้างานพิมพ์ บริการหนงัสือดว่น การยืมตอ่ทรัพยากรสารสนเทศผา่น Web การจอง

ทรัพยากรสารสนเทศผา่น Web บริการทา่นขอมาเราจดัให้ บริการข้อมู ลพิเศษ โครงการห้องสมดุดิจิทลั    บริการสายดว่น 

Reprint   บริการสํารวจหนีส้นิของผู้ใช้บริการ  และบริการขอถ่ายเอกสารระหวา่งห้องสมดุ   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.4  เท่ากับ 5 คะแนน      

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.4-01     บริการตอบคําถามออนไลน์  http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน  

      - 

2.  จุดแขง็ 

1) มีการพฒันาบริการหลากหลายรูปแบบผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ 

2) บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการพฒันาและให้บริการ 

3.  โอกาส 

1) มีบคุลากร IT ช่วยพฒันาการดําเนินงานและการให้บริการ 

2)  ความก้าวหน้าด้าน IT เอือ้ตอ่การพฒันาบริการ 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

สํารวจกระบวนการทํางานทกุงานเพ่ือลดขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีซํา้ซ้อนหรือลดขัน้ตอนการของการดําเนินงานให้ 

สัน้ลง 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.5 จาํนวนบริการเชงิรุก (Proactive Service) (จาํนวนบริการ) ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 8 15 22 16 1-3 4-6 >7 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ ดําเนินการจดักิจกรรมและบริการเชิงรุก เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการรับบริการ หรือรับข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ โดยดําเนินการทัง้ในและนอกสถานท่ี หรือให้บริการผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน  16 บริการ ได้แก่ บริการ

ตามตวัเลม่ บริการเพ่ือนช่วยหาหนงัสือกรณีท่ีผู้ใช้บริการหาหนงัสือในห้องสมดุไมพ่บ บริการทา่นขอมาเราจดัให้ บริการจดัซือ้

หนงัสือตามคําขอ  โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา โครงการตอบคําถามออนไลน์กบั

ห้องสมดุ นิทรรศการออนไลน์ แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Form)  ระบบเอกสารสํารองอิเลก็ทรอนิกส์ (E- Reserve) การ

รวบรวมคา่ Impact factor  ของวารสารแยกตามสาขาวิชา การแจ้งเตือนหนงัสือเกินกําหนดเวลา   ระบบ E-Alert  Collection 

Highlight  บริการนําสง่เอกสาร (Document  Delivery Service)   บริการสืบค้นและจดัสง่ข้อมลูทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  

และบริการจดันิทรรศการหนงัสือใหม ่  (สค.2.5-01) 

 

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.5  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.5-01 รายละเอียดบริการเชิงรุก จํานวน 16 บริการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      ผู้ใช้บริการสว่นหนึง่ยงัไม่ทราบวา่สํานกัฯ มีกิจกรรมหรือบริการอะไรบ้าง แม้วา่ได้ประชาสมัพนัธ์ทกุช่องทางและ

ประชาสมัพนัธ์ซํา้แล้วก็ตาม 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการพฒันาและการให้บริการ 

3.  โอกาส 

     ความก้าวหน้าทางด้าน IT เอือ้ตอ่การพฒันาการให้บริการเชิงรุกผา่นระบบเครือข่าย 

4.  อุปสรรค  

   - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      มีการปรับปรุงข้อมลูและรูปแบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.6 จาํนวนบริการอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) (จาํนวนบริการ) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 10 20 26 23 1-3 4-6 >7 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน   

 สํานกัฯมีการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต์ห้อง สมดุหรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นทางเลือกและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจํานวน 23 บริการ ดงันีคื้อ การเติมเงินโควตาการพิมพ์  นิทรรศการ

ออนไลน์ บริการตอบคําถามออนไลน์ ระบบสํารองเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ วิดีทศัน์ตามอธัยาศยั  เทปออนไลน์  Virtual Library 

Tour , Collection Highlight  หนงัสือแนะนํา  บริการนําสง่เอกสาร (Document Delivery) แนะนําการใช้ห้องสมดุผา่น

คอมพิวเตอร์แบบจอสมัผสั (Computer Touch screen)  Online Tutorial (สค. 2.6-01) แบบฟอร์มขอหมายเลข ISBN  

แบบฟอร์มเสนอแนะให้ห้องสมดุจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  แ บบฟอร์มสัง่สํารองหนงัสือ  แบบฟอร์มขอใช้บริการ order on 

demand แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ  แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสําเนาเฉพาะเอกสารท่ีมีในหอสมดุคณุหญิง

หลงฯ แบบฟอร์มบริการทา่นขอมาเราจดัให้  (สค. 2.6-02) Chat กบับรรณารักษ์บริการตอบคําถาม  Co-Browse กบับริการตอบ

คําถามออนไลน์ แบบมองเหน็หน้าจอกนัระหวา่งผู้ใช้บริการกบับรรณารักษ์  แบบฟอร์ม  E-Request  และแบบฟอร์ม User 

Suggestion 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.6  เท่ากับ 5 คะแนน                                     

เอกสารอ้างองิ : 

สค. 2.6-01 http://www. clib.psu.ac.th คลกิท่ี Getting help 

สค. 2.6-02 http://www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      - 

2.  จุดแขง็ 

      1) ผู้บริหารให้การสนบัสนนุงบประมาณและอปุกรณ์ในการพฒันาบริการ 

      2) บคุลากรคิด/พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

      3) มีบริการท่ีหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

3.  โอกาส 

      1)  มีบคุลากรทางด้าน IT ช่วยพฒันาระบบตามความต้องการ 

      2) ผู้บริหารให้การสนบัสนนุงบประมาณและอปุกรณ์ในการพฒันา 

4.  อุปสรรค  

     - 

http://www.clib.psu.ac.th/�


ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   59 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.6 จาํนวนบริการอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) (จาํนวนบริการ) 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     จดัทําแผนการดําเนินงานและแผนพฒันาบริการอิเลก็ทรอนิกส์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   60 

 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพิ่มขึน้ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซือ้) 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16 >50 - 

(76,156) 

36.48 

(103,939) 

59.23 

(165,509) 

40-49 50-59 >60 2 1 1 4 

 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีงบประมาณ 2552 สํานกัฯ ได้รับการจดัสรรงบประมาณจํานวน  23,072,633.83 บาท เพ่ือจดัซือ้ฐานข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 29 ฐาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ สํานกั ฯ ได้จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศแก่

ผู้ใช้บริการในหลายลกัษณะทัง้ภายในและภายนอก (สค.2.7-01, สค.2.7-02) พบวา่มีการเข้าใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (เฉพาะ

ฐานข้อมลูท่ีจดัซือ้) จํานวน 165,509 ครัง้/เดือน (สค.2.7-03, วส. 2.7-01 ) เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 59.23 สงูกวา่เป้าหมาย

ท่ีกําหนดไว้  

สํานกัฯ ได้รายงานสถิติการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลยัรับทราบในระบบ KPIs Online และใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการตดัสนิใจเพ่ือบอกรับฐานข้อมลูและจดักิจกรรมสง่เสริมการใช้บริการในปีตอ่ไป  

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 2 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 4 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.7-01    แผนการให้การศกึษาผู้ใช้บริการ ปีการศกึษา 

2552  http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=364 

สค.2.7-02     ตอบคําถามออนไลน์จากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/ 

สค.2.7-03     การ Access E-Journals ปีการศกึษา 2552  

วส.2.7-01     การ Access E-Journals ปีการศกึษา 2552 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     ขาดข้อมลูเชิงสถิติท่ีละเอียดสําหรับวิเคราะห์การใช้งานของฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  จุดแขง็ 

     มีฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้บริการคอ่นข้างครอบคลมุทกุสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 

3.  โอกาส 

      มหาวิทยาลยัและคณะแพทยศาสตร์ให้การสนบัสนนุการจดัซือ้ฐานข้อมลูและวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.  อุปสรรค 

     - 

http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=364�
http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference/�


ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   61 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพิ่มขึน้ (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซือ้) 

5.  กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

     - ร่วมมือกบัศนูย์คอมพิวเตอร์พฒันาระบบประมวลผลเชิงสถิติของการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

      - จดัทําแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ และแผนการสง่เสริมการใช้ ในปีการศกึษา 2553 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   62 

 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                     เทียบกับเป้าหมายที่กาํหนด***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 >90 120.58 102.75 97.42 60-69 70-79 >90 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศตามแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ (สค. 2.8-01 ) เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะการ รู้

สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ จาํนวน 110 ครัง้ มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม จาํนวน 5,395 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของจํานวน

เป้าหมายท่ีกําหนด (จํานวน  5,749    คน) ซึง่ผลการดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90  สําหรับกิจกรรมท่ีจดัมีดงันีคื้อ 

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกั ศกึษาใหม ่จํานวน 27  ครัง้ จํานวน 3,000 คน อบรมการใช้โปรแกรม  Endnote  จํานวน 12 

ครัง้ จํานวน 265  คน โครงการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา   จํานวน  50 ครัง้ จํานวน 1,362 คน 

และการนําชมห้องสมดุ จํานวน 21 ครัง้ จํานวน 768 คน และมีการประเมินผลทกุครัง้หลงัการอบรม   

ฝ่ายหอสมดุ วิทยาศาสตร์สขุภาพ จดักรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กบัผู้ใช้บริการ จํานวน  36  ครัง้  มีจํานวน

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน   4,390  คน คิดเป็นร้อยละ  101.67 ของจํานวนเป้าหมายท่ีกําหนด (จํานวน 4,829  คน)  ซึง่ผลการ

ดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90 สําหรับกิจกรรมท่ีจดัมีดงันี ้บรรณารักษ์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแนะนําการใช้ห้องสมดุ

และการสืบค้นข้อมลู  จาํนวน  24  ครัง้  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรม  จาํนวน 4,675 คน  โครงการบริการวิชาการเร่ือง การสืบค้น

ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (วส .2.8-01 )โครงกา รอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์ (วส.2.8-02) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

(วส.2.8-03)  และโครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศ าสตร์(วส. 2.8-04) รวม 

จํานวน 12 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 235 คน 

ดงันัน้คา่เฉล่ียรวมของผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คดิเป็นร้อยละ 97.41 ของจํานวน

เป้าหมายท่ีกําหนด ซึง่ผลการดําเนินงานสงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ี >90   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.8  เท่ากับ 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.8-01 แผนให้การศกึษาผู้ใช้ 

วส. 2.8-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

วส. 2.8-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์  

วส. 2.8-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

วส. 2.8-04 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  

 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   63 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                     เทียบกับเป้าหมายที่กาํหนด***** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     1) บรรณารักษ์ทกุคนตระหนกัถงึความสําคญัของการสง่เสริมการรู้สารสนเทศ ให้ความร่วมมือในการแนะนําการใช้ห้องสมดุ 

และเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

     2) สามารถจดัอบรมการสืบค้นข้อมลูได้ทกุครัง้ท่ีผู้ใช้บริการร้องขอ 

3.  โอกาส 

      มีความพร้อมด้านอปุกรณ์  สถานท่ี และบคุลากร สามารถจดัอบรมได้ตามท่ีผู้ใช้ร้องขอ 

4.  อุปสรรค 

     นกัศกึษาสว่นหนึง่ไมใ่ห้ความสําคญักบักิจกรรมสง่เสริมการรู้สารสนเทศ 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    1) จดับริการให้การศกึษาผู้ใช้บริการให้มากขึน้ โดยเน้นการบริการแบบเชิงรุกออกไปตามคณะหรือภาควิชา 

     2) เพิ่มช่องทางการผลติส่ือการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     3) ประสานงานหรือร่วมมือกบัคณะ/ภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน เพ่ือสร้างวฒันธรรมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.9 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 

                    ตลอดชีวติ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน 

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 4.00 4.38 4.10 4.17 1.00-

2.49 

2.50-

3.49 

>3.5 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  จดักิจกรรมหรือโครงการสง่เสริมการรู้สารสนเทศ  และมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดงันี ้   

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote คา่เฉล่ีย 4.28 (สค. 2.9-01)  โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกัศกึษาใหม ่

คา่เฉล่ีย 4.10 (สค. 2.9-02)  และโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา คา่เฉล่ีย 4.02  (สค. 2.9-

04) สําหรับคา่เฉล่ียคามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั 4.13   

ฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพจดักิจกรรมหรือโครงการสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  และมีการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดงันี ้ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  คา่เฉล่ีย 4.02   (วส. 2.9-01)  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์ คา่เฉล่ีย 4.08 (วส.2.9-02) และ

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง คา่เฉล่ีย 4.19  (วส.2.9-03) โครงการ

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ คา่เฉล่ีย  4.57  (วส. 2.9-04) สําหรับ

คา่เฉล่ียคามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั 4.21 

ดงันัน้คา่เฉล่ียรวมของระดบัความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  อยูใ่นระดบั  4.17 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.9  เท่ากับ 5 คะแนน                              

เอกสารอ้างองิ :  

สค. 2.9-01 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Endnote  

สค. 2.9-02 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกัศกึษาใหม ่

สค. 2.9-03 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีลงเรียนวิชาสมัมนา          

วส. 2.9-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

วส. 2.9-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์  

วส. 2.9-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจดัการเอกสารอ้างอิง 

วส. 2.9-04 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote แก่นกัศกึษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     -  

2.  จุดแขง็ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.9 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 

                    ตลอดชีวติ***** 

      บคุลากรให้ความสําคญั มีความพร้อมและมีทกัษะในการให้การศกึษากบัผู้ใช้บริการ 

3.  โอกาส 

     - 

4.  อุปสรรค 

     - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     นําข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและใช้พิจารณาการจดัทําแผนการให้การศกึษาผู้ใช้ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้2.10 มีส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและการใช้สารสนเทศด้วยตนเองที่หลากหลาย (ประเภท)***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า   

 นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวมคะแนน 

3.16 7 7 9 8 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

        สํานกัฯ มีการพฒันาส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุและการใช้สารสนเทศด้วยตนเองท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกและ

อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการสามารถศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง    

         ในปีการศกึษา 2552  สํานกัฯ มีส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุ จํานวน 8 ประเภท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้แผน่พบั คูมื่อ 

(สค. 2.10-01)  ส่ือการเรียนรู้การใช้ห้องสมดุด้วยคอมพิวเตอร์แบบจอสมัผสั วีดิทศัน์แนะนําการใช้ห้องสมดุ (สค.2.10-02) 

Subject Guide, Guides & Tutorials (วส. 2.10 -01), Virtual tour (สค. 2.10-03)  ป้ายประกาศแนะนําการใช้ฐานข้อมลูใหม่ๆ  

และจดหมายข่าวออนไลน์ 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.10  เท่ากับ 5 คะแนน                                     

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.10-01 แผน่พบั คูมื่อแนะนําห้องสมดุและการใช้ฐานข้อมลู 

สค. 2.10-02 http://www.clib.psu.ac.th คลกิ

สค. 2.10-03 

ท่ี Getting Help 

http://192.168.26.123/vt/ 

วส. 2.10-01 Guides & Tutorials (http://lib.med.psu.ac.th) 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

       - 

2.  จุดแขง็ 

      1) มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

      2) การประยกุต์ใช้ IT ในการดําเนินงาน 

3.  โอกาส 

     - 

4.  อุปสรรค       

       - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

      ปรับปรุงข้อมลูและรูปแบบส่ือการเรียนรู้ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
 

http://192.168.26.123/vt/�
http://lib.med.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.11 ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ฉบับเตม็ของมหาวทิยาลัย 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  90 99.26 

269/271 

100.37 

267/266 

92.17 

377/409 

65-74 75-84 ≥85 3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ ได้กําหนดแผนในการพฒันาฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ (full text) ท่ีเป็นองค์ความรู้ของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประเภทวิทยานิพนธ์ไว้ท่ีร้อยละ 90 จากจํานวนท่ีได้รับทัง้หมดในปีการศกึษา 2552 ทัง้นีเ้พ่ืออํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการในการเข้าถงึสารสนเทศผา่นระบบเครือข่าย (สค. 2.11-01) และยงัได้พฒันาฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์

ฉบบัเตม็ร่วมกบัโครงการ PSU Knowledge Bank ด้วย 

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้เชิญผู้แทนจากบณัฑิตวิทยาลยัเข้าร่วมประชมุกบัสํานกัฯ เพ่ือกําหนดรูปแบบแฟ้มข้อมลู

วิทยานิพนธ์ท่ีพงึประสงค์ ลดความซํา้ซ้อนการทํางานการกราดภาพวิทยานิพนธ์ และขัน้ตอนการสง่วิทยานิพนธ์ให้กบัสํานกัฯ 

(สค. 2.11-02) ดงันัน้ปีการศกึษา 2552 ได้แปลงวิทยานิพนธ์ให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ และ จดัทํา link  จํานวน 377 รายการ จาก

จํานวนท่ีได้รับ จํานวน 409 ช่ือเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 92.17 สงูกวา่ KPIs ท่ีกําหนดไว้  

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.11-01 http://www.clib.psu.ac.th คลกิท่ี PSU E-Theses (วิทยานิพนธ์)   หรือ  

                     http://kb.psu.ac.th คลงัปัญญามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สค. 2.11-02 การประชมุเร่ืองการกําหนดรูปแบบการสง่วิทยานิพนธ์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     - 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความรู้และทกัษะด้าน IT 

3.  โอกาส 

     วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ ทําให้การดําเนินงานได้เร็วขึน้ 

4.  อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.12 ฐานข้อมูลงานวจัิยของบุคลากร 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2551 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  90 95.85 

126/169 

95.90 

187/195 

96.56 

337/349 

65-74 75-84 ≥85 3 1 1 5 

 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้แปลงผลงานวิจยัให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมจดัทํา  link  ได้จํานวน 337 รายการ 

จากจํานวนท่ีได้รับ  349  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 96.56 เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้ในการเข้าถงึสารสนเทศผา่น

ระบบเครือข่าย(สค. 2.12-01) ทัง้ยงัได้พฒันาฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ร่วมกบัโครงการ PSU Knowledge Bank อีกด้วย 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค. 2.12-01  http://www.clib.psu.ac.th   คลกิท่ี PSU Researches ( ผลงานวิจยั) Fulltext  หรือ 

                      http://kb.psu.ac.th  คลงัปัญญามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

    ประสทิธิภาพของ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแปลงเอกสารให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ไมค่อ่ยดี 

2.  จุดแขง็ 

     บคุลากรมีความรู้และทกัษะทางด้าน IT และมีความพร้อมในการดําเนินการ 

3.  โอกาส 

    - 

4.  อุปสรรค 

    ผลงานบางรายการ เจ้าของผลงานลาออกหรือ เกษียณอายรุาชการไปแล้ว  กวา่ผลงานจะเข้ามาในหอสมดุ ทําให้ไมส่ามารถ

ติดตอ่ขออนญุาต/ขออนญุาตแตไ่มไ่ด้รับการตอบรับ 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     - 

 

http://www.clib.psu.ac.th/�
http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.13 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปีการศกึษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 

เกณฑ์ 

เทยีบ 

แผน  

เทยีบ 

พฒันาการ 

รวม

คะแนน 

3.16 ครบ  

5 ข้อ 

ครบ 

5 ข้อ 

ครบ  

5 ข้อ 

ครบ 

5 ข้อ 

ไม่ครบ 3 ข้อ

แรก 

ครบ 3 ข้อ

แรก 

อย่างน้อย  

4 ข้อแรก 

3 1 1 5 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของสถาบนั 

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของห้องสมดุ 

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั 

4. มีแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั 

5. มีผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

1) มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสถาบัน      

สํานกัฯ  ให้ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้ในระดบัห้องสมดุของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU Library 

Network) ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาค (PULINET) และเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีการหารือความ

ต้องการ กําหนดข้อตกลงและจดัทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานชดุตา่งๆ ทัง้ในสว่นของ

ผู้บริหารห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และผู้ปฏิบติังาน 

2) มีข้อตกลง/แนวปฏบัิตใินการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด       

ภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทัง้ 5 วิทยาเขต มีข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ได้แก่  การไมจ่ดัหาทรัพยากร

สารสนเทศซํา้ซ้อนกนั และการจดัซือ้ฐานข้อมลูและใช้ร่วมกนั  ในสว่นของคณะทํางานชดุตา่งๆ ได้มีการประชมุเพ่ือกําหนดความ

ต้องการ ข้อตกลงและแนวปฏิบติัร่วมกนั ทัง้คณะทํางานบริการสารสนเทศ คณะทํางานข้อมลูท้องถ่ิน คณะทํางานวารสาร 

คณะทํางานเทคโนโลยีทางการศกึษาและคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สค.2.13-01) 

3) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน  

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บริหารห้องสมดุได้มีการกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ร่วมกนั และการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั ซึง่ได้รับงบประมาณจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือพฒันา ระบบ

ห้องสมดุสําหรับสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ALIST) 

4) มีแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 

 มีการกําหนดนโยบาย/แผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกบัห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 

      1)  ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในสว่นกลางเน้นการยืมระหวา่งห้องสมดุร่วมกนัในรูปของการขอถ่ายสําเนา 

      2) ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมิูภาคเน้นการถ่ายสําเนาและการยืมตวัเลม่จริงโดยการใช้บตัร PULINET 

      3)  ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมลูร่วมกนัในรูปภาคี (Consortium) 

      4)  ความร่วมมือในการถ่ายเอกสารระหวา่งห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ในเขตภมิูภาค  ซึง่ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัชียงใหม ่ และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.13 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

5) มีผลที่เกดิขึน้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

        ผู้ใช้บริการของสํานกัฯ  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกบัห้องสมดุอ่ืนๆ  ในหลายลกัษณะ ดงันี ้

           1)  การยืมระหวา่งห้องสมดุ ผู้ใช้บริการของสํานกัฯ ขอใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุในเครือข่าย จํานวน 320 รายการ 

และให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุในเครือข่าย จํานวน309 รายการ (สค.2.13-02) 

          2) การสืบค้นข้อมลูบรรณานกุรมของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา  ผา่นระบบ  Union Catalog  

          3) การใช้ทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบอกรับโดยสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา( สกอ.)     

          4) การสืบค้นฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ของเครือข่ายห้องสมดุมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS) 

        5) ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมีบตัร PULINET สามารถเข้าใช้และยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ

ทกุสถาบนัในเครือข่าย 

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบแผนพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.13  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.13-01 รายงานคณะทํางาน 

สค.2.13-02 สถิติบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1.จุดอ่อน 

    การให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุกบัห้องสมดุบางสถาบนัยงัลา่ช้า 

2.จุดแขง็ 

    ผู้ปฏิบติังานตระหนกัถงึความสําคญัในการให้บริการและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

3.โอกาส 

   1) มีเครือข่ายบรรณารักษ์อดุมศกึษาท่ีเข้มแข็งทัง้ในระดบัประเทศและภมิูภาค 

   2)  มีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีช่วยให้การติดตอ่ระหวา่งสถาบนัและระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรวดเร็ว 

4.อุปสรรค 

   เครือข่าย Internet ลา่ช้าบางช่วงเวลา 

5.กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 

    - 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  100 - - 100 ร้อยละ 

65-74 

ร้อยละ 

75-84 

ร้อยละ 

90-100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

การดําเนินงานในช่วงต้นจนถงึปัจจบุนัในสว่นของผู้ดแูลระบบงานคอมพิวเตอร์มีดงันี ้

- จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิ วเตอร์แมข่่ายจํานวน 2 เคร่ืองเพ่ือทําหน้าท่ีให้บริการฐานข้อมลูคลงัความรู้และทําหน้าท่ีสํารอง

ข้อมลู 

- การติดตัง้โปรแกรม DSpace  เวอร์ชัน่ 1.5 เพ่ือบริการคลงัความรู้และได้ปรับเปล่ียนเป็นเวอร์ชัน่  1.6 ท่ีมีประสทิธ์ิภาพ

ดีกวา่  

- มีการเพิ่มเติมระบบยืนยนัตนด้วย PSU-PASSPORT เพ่ือระบตุวัตนในการขอรับบริการ 

- มีการเพิ่มเติมในสว่นการสมคัรสมาชิกจากผู้ใช้บริการนอกสงักดัมหาวิทยาลยั 

- มีการพฒันาโปรแกรมเพ่ือทําหน้าท่ีปรับโครงสร้างข้อมลูวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัก่อนการนําเข้าข้อมลู 

           ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.14 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ 

    สค. 2.14-01  http://kb.psu.ac.th    

 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

      ในการติดตัง้และดแูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานระบบปฏิบติัการ  Linux  ผู้ดแูลระบบยงัขาดความชํานาญขัน้

สงูในการใช้งานระบบปฏิบติัการดงักลา่วทําให้ขาดความคลอ่งตวัและดําเนินการได้ช้ากวา่ท่ีตัง้ใจไว้ 

2.  จุดแขง็ 

      ทีมงานมีทกัษะในการพฒันาโปรแกรม และแนวคิดในการกําหนดลําดบัขัน้ตอนการให้บริการท่ีกระชบัและยืดหยุน่ 

3.  โอกาส 

     ผู้บริหารให้ความสําคญักบัโครงการ เป็นอยา่งมาก จงึเป็นโอกาสในการสง่เสริมและผลกัดนัการใช้งานระบบคลงัความรู้อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

4.  อุปสรรค 

     ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีนํามาประยกุต์ใช้ มีความซบัซ้อน  รวมถงึการรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วเข้าคลงัความรู้ โดยท่ีข้อมลู

บางสว่นมิได้อยูใ่นการดแูลของสํานกัฯ ทําให้การดําเนินการบางช่วงขาดความตอ่เน่ือง 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา  

http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.14 ความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ PSU Knowledge Bank 

     1) พฒันาการทํางานเป็นทีม โดยรูปแบบการนําเสนอความก้าวหน้าในท่ีประชมุ และสรุปความต้อง การตา่งๆ ในแตล่ะวาระ

เพ่ือนําไปพฒันา 

     2) ติดตอ่ส่ือสารผา่นช่องทางตา่งๆ โดยเฉพาะการให้ข้อมลูระหวา่งการพฒันาด้วย Group-mail 

     3) กําหนดลําดบัความสําคญัของการพฒันาแตล่ะสว่นให้ชดัเจน  

     4) ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกและผา่นทางเวบ็ไซต์ 
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ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.15 ร้อยละของข้อมูลในดจิติอล Library ที่นําเข้า PSU Knowledge Bank 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.16  50 - - 95.64 

3946/4126 

ร้อยละ 

30-39 

ร้อยละ 

40-49 

≥ร้อยละ 

50 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

การพฒันา PSU Knowledge Bank ในปีการศกึษา 2552 นัน้ ได้นําข้อมลูวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัจากระบบ 

ALIST โดยแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปไฟล์ตา รางคํานวณ (Spread Sheet หรือ Microsoft Excel) สะดวกตอ่การคดักรองข้อมลูให้

ครบถ้วนตรงตามเขตข้อมลูใน PSU Knowledge Bank  จากนัน้นําเข้าสูร่ะบบหลกัท่ี http://kb.psu.ac.th  ซึง่ข้อมลูวิทยานิพนธ์และ

รายงานการวิจยัท่ีมี link URL จํานวน 4,126 รายการ  สามารถนําเข้าระบบ PSU Knowledge Bank ได้จํานวน 3,946 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 95.64 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.15 เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.15-01: http://kb.psu.ac.th 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 

     การลงรายการในระบบ ALIST ไมค่รบถ้วน  ไมเ่ป็นแบบแผนเดียวกนั  สง่ผลให้การกรองข้อมลูและการนําเข้าระบบลา่ช้า 

2.  จุดแขง็ 

      1) บคุลากรมีความรู้และทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีความพร้อมในการดําเนินการ 

      2) ใช้ระบบ DSpace  เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  ผู้ใช้งานรวมถงึผู้พฒันาสามารถนําซอฟต์แวร์มาใช้งาน 

แก้ไข ปรับปรุงทัง้ในลกัษณะสว่นตวั หรือในหน่วยงานได้ 

      3) มีคณะกรรมการดําเนินงาน PSU Knowledge Bank ในสว่นของสํานกัฯ 

 3.  โอกาส 

       1) ผู้ดแูลระบบ ALIST ให้ความร่วมมือจดัสง่ข้อมลูจากระบบ ALIST  

       2) ผู้บริหารและมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุ 

4.  อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

     - 

 

http://kb.psu.ac.th/�
http://kb.psu.ac.th/�
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.16  มีจาํนวนผลงานวจัิยสถาบัน/ผลงานวชิาการ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.15  1 3 3 3 0.5 1 > 1 3 1  1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีแผนพฒันาการดําเนินการด้านบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ครอบคลมุการพฒันา

บคุลากรทกุระดบั โดยให้ความสําคญัและเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนเข้าอบรมและพฒันา เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพฒันา

ประยกุต์ใช้กบังานภายในสํานกัฯ  

จากการดําเนินการดงักลา่วสง่ผลให้มีผลงานวิจยัสถาบนั/ผลงานวิชาการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน 3 เร่ืองคือ 

1) การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏในฐานข้อมลู Web of 

Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of Songkla University 

which Appeared in Web of Science)  วิจยัโดยนางสพุรรณนพ ตัง้จิตกมล  2) โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ  วิจยัโดย คณุคนงึ บวัพลู  3) การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกั

ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  วิจยัโดยคณุพรทิพา  ณ นคร 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.16  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

วส.2.16-01   การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏในฐานข้อมลู  

                     Web of Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of   

                     Songkla University which Appeared in Web of Science)   

สค.2.16-01    โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ 

สค.2.16-02   การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

บคุลากรสว่นหนึง่ยงัไมมี่ทกัษะในการทําวิจยัสถาบนั/ผลงานวิชาการ 

2. จุดแขง็ 

ผู้บริหารสํานกัฯ  ให้ความสําคญัและสนบัสนนุบคุลากรคุ้นเคยกบัแหลง่ข้อมลูและมีทกัษะในการสืบค้นข้อมลูในการทําวิจยั  

มีการจดัสรรเวลาราชการให้บคุลากรทําวิ จยัสถาบนัและสามารถนําไปคิดเป็นภาระงานได้  มีระบบพ่ีเลีย้งในการทําวิจยัสถาบนั /

โครงการพฒันางาน  มีระบบแรงจงูใจสําหรับผู้ ท่ีทําผลงานแล้วเสร็จตามแผนงาน 

3. โอกาส 

     มหาวิทยาลยัสนบัสนนุงบประมาณเงินรายได้สําหรับการวิจยัสถาบนั 

4. อุปสรรค 

     - 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.16  มีจาํนวนผลงานวจัิยสถาบัน/ผลงานวชิาการ 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

สนบัสนนุให้บคุลากรเข้าอบรมสมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการทําวิจยั 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.17 ร้อยละของงานวจัิย/ผลงานทางวชิาการของบุคลากรห้องสมุดที่นําไปใช้ประโยชน์หรือมีการ

เผยแพร่เทียบกับจาํนวนบุคลากร***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 3.15 5 12.5 12.0 12.50 4 4-5 > 6 3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ  ได้กําหนดเป้าหมายด้านร้อยละของงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการของบคุลากรห้องสมดุท่ีนําไปใช้ประโยชน์

หรือมีการเผยแพร่เทียบกบัจํานวนบคุลากรไว้ร้อยละ 5 

                 ในปีการศกึษา 2552 มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการของบคุลากรห้องสมดุท่ีนําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่

จํานวน 3 เร่ือง คือ การวิเคราะห์บทความวิจยัของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมลู Web of Science (A Study of Research Papers Authored by Faculty Staff of Medical School at Prince of 

Songkla University which Appeared in Web of Science)  (สค.2.17-01) โครงการศกึษาความต้องการในการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศชนิดห้ามยืมออกของสํานกัฯ  (สค.2.17-02) การใช้ฐานข้อมลูดชันีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการ สํานกัทรัพยากร

การเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  (สค.2.17-03) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจํานวนบคุลากรสายวิชาชีพและสายสนบัสนนุของสํานกัฯ 

สงูกวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 5 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

         รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.17  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

  (อยูใ่นตวับง่ชี ้2.16) 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

จุดอ่อน 

 - 

2. จุดแขง็ 

 - 

3. โอกาส 

มีวารสารทางวิชาการระดบัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัวงการห้องสมดุหลายรายช่ือ ท่ีสามารถสง่ผลงานไปตีพิมพ์ได้ 

4. อุปสรรค 

 - 

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

แผนงานวิจยัสถาบนัปีงบประมาณ 2553 
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ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.18 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า 

นํา้หนัก 

 

 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 3.15 6 9 9 
 

9 3 4 > 5 3  1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ  ได้ให้บริการทางวิชาการตามแผนงานการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552 และ 

2553 จํานวน 11 โครงการ  (สค.2.18-01) ดงันี ้

1) การเปิดบริการห้องสมดุให้กบับคุคลภายนอก  โดยเฉล่ีย 13 ชัว่โมง /วนั  มีบคุคลภายนอกมาใช้บริการ  ซึง่ทา งฝ่าย

หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพไมคิ่ดคา่บริการ 

2) การเปิดห้องสมดุสูช่มุชนช่วง มอ .วิชาการ มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใช้

ห้องสมดุโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย การให้บริการอินเตอร์เน็ต การฉายภาพยนตร์และการออกร้านจําหน่ายหนงัสือและส่ือ

การเรียนรู้ราคาถกูร่วมกบัชมรมคนรักษ์หนงัสือจงัหวดัสงขลา 

3) โครการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author 

4)    โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง  คลกิท่ีภาพกิจกรรม   www.clib.psu.ac.th   

5)    การศกึษาดงูานห้องสมดุ จํานวน 23 ครัง้ 

6)    การฝึกงานนกัศกึษาให้กบัสถาบนัตา่งๆ จํานวน 5 ครัง้ 

7)    กิจกรรมแลหนงัแลตน จํานวน  12  ครัง้ 

8) บคุลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร จํานวน 30 ครัง้ 

9) บคุลากรได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 1 ครัง้   

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.18  เท่ากับ 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.18-01   แผนงานการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 

สค.2.18-02   โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปีการศกึษา 2552-2553 

วส.2.18-01   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “เทคนิคการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มลัติมีเดีย” 

วส.2.18-02   โครงการบริจาคหนงัสือเพ่ือน้อง 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

- 

2. จุดแขง็ 

สํานกัฯ มีนโยบายการให้บริการทางวิชาการตามศกัยภาพท่ีชดัเจนบคุลากรมีศกัยภาพและมีความพร้อมในการจดักิจกรรม



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   78 

ภารกจิที่ 2  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้ 2.18 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน***** 

การบริการวิชาการ 

3. โอกาส 

มีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 

4. อุปสรรค 

    -  

5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

    - 

 
 



ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   79 

 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.19 มีการพัฒนานวัตกรรม / นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานและการให้บริการ***** 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่า     

นํา้หนัก 

แผน 

2552 

ผลการดาํเนินงานปี

การศกึษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

3.15  > 11 18 14 3 4 ≥5 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดาํเนินงาน  

สํานกัฯ มีการพฒันานวตักรรม/การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง ตาม

แผนกลยทุธ์ ปี 2550-2553 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเป้าประสงค์ท่ี 2.1 วตัถปุระสงค์ท่ี 2.1.1 (สค.1.1-01) มีการทํา

แผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาการดําเนินงานและการให้บริการ (สค.1.1-02) และ

กําหนดตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (KPIs); (สค. 1.1-03) ให้สอดคล้องกบัภารกิจของสํานกัฯ  

ในปีการศกึษา 2552 มีนวตักรรมใหม ่จดัเป็น Good Practice ของสํานกัฯ และได้นําเสนอในเวทีคณุภาพของ

มหาวิทยาลยั 2 เร่ือง คือ ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT (สค.2.19-01) และการซอ่มหนงัสือ (สค.2.19-02) 

นวตักรรม/นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการ มีดงันี  ้

1. ระบบบอกรับ/ตอ่อายวุารสารประจําปี        http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe 

2. ระบบงานพิมพ์อตัโนมติั HAPPY PRINT รุ่นท่ี 3 (HAPPY PRINT e3) ท่ีได้รับการออกแบบใช้เติมเงินโควตางาน

พิมพ์ สามารถรับธนบตัร หรือหยอดเหรียญ มีหน้าจอภาพสมัผสั และสามารถโต้ตอบกบัผู้ใช้บริการผา่นระบบ

เสียง นอกจากนีผู้้ใช้บริการสามารถเลือกงดรับใบบนัทกึรายการได้ ซึง่ช่วยให้หน่วยงานประหยดัม้วนกระดาษ

สําหรับใบบนัทกึรายการได้เป็นจํานวนมาก สว่นการรวบรวมยอดเงินรายวนัเพ่ือสง่งานการเงินสามารถทําได้ด้วย

การปลดลอ็กและกดปุ่ มเพียงครัง้เดียว  http://192.168.26.19 

3. Chat กบับรรณารักษ์บริการตอบคําถาม 

4. Online Tutorial : การใช้โปรแกรม Endnote Web 

5. นิทรรศการออนไลน์ 

6. Online Reference: Ask a Librarian   http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference 

7. Co-Browse กบับริการตอบคําถาม แบบมองข้อมลูบนจอภาพเหมือนกนัระหวา่งผู้ใช้กบับรรณารักษ์ 

8. โปรแกรมวิเคราะห์จํานวนผู้ใช้บริการ หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

9. ระบบควบคมุการใช้ชัว่โมงอินเทอร์เน็ต 

10. ระบบรับสง่เอกสารราชการ คณะแพทยศาสตร์ 

11. ระบบเบิกวสัดอุอนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ 

12. โปรแกรมจดัหาพสัด ุและโปรแกรมบริหารคลงัพสัด ุคณะแพทยศาสตร์ 

13. ระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ (IT Service) 

14. ระบบข้อเสนอแนะออนไลน์ (User Service)  

 ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ เทา่กบั 3 คะแนน เทียบแผน เทา่กบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการ เทา่กบั 1 คะแนน  

 รวมคะแนนตัวบ่งชี ้2.19  เท่ากับ 5 คะแนน 

http://e-office.clib.psu.ac.th/journalsubscribe�
http://192.168.26.19/�
http://e-office.clib.psu.ac.th/onlinereference�


ผลการดําเนินงานประจําปีการศกึษา 2552 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552   80 

ภารกจิที่ 2 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 

ช่ือตัวบ่งชี ้: 2.19 มีการพัฒนานวัตกรรม / นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานและการให้บริการ***** 

เอกสารอ้างองิ :   

สค.2.1.9-01 HAPPY PRINT  

สค.2.19-02  การซอ่มหนงัสือ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 

       - 

2. จุดแขง็ 

        มีบคุลากรด้าน IT ประจําสํานกัฯ  

3. โอกาส 

      - 

4. อุปสรรค 

      - 

5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

1) มีระบบพฒันาและเสริมทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบับคุลากร 

         2) มีระบบสนบัสนนุให้บคุลากรเข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการและนวตักรรม 

 

 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตวับง่ชี ้

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพปีการศกึษา 2552       14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงาน  

และผลการประเมินตามภารกจิและตวับ่งชี ้

 



 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกจิและตัวบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั (หน่วยวดั) 

 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย 

2552 

ผลการประเมนิตนเอง (คะแนน) คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 
ตั้ง 

2550 

หาร 

2550 
ปี2550 

ตั้ง 

2551 

หาร 

2551 
ปี2551 

ตั้ง 

2552 

หาร 

2552 
ปี2552 

ตามเกณฑ์ 

(1,2,3) 

เทียบแผน 

(0,1) 

พฒันาการ 

(0,1) 

รวม 

คะแนน 

1. ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 40                

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผนดาํเนินงานและมีการ

กาํหนดตวับ่งช้ีเพื่อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตาม

แผนใหค้รบทุกภารกิจ (ระดบั)*** 

2.86   7   7   7 6 

ข้อแรก 

3 1 1 5 14.30 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการ

ปฏิบติังานท่ีกาํหนด*** 

2.86   96.77   100   100 85 3 1 1 5 14.30 

1.3 มีการกาํหนดแผนกลยทุธ์ท่ี เช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์

ชาติ หรือแผนยทุธศาสตร์อุดมศึกษา (ระดบั)*** 

2.86   4   4   4 3 

ข้อแรก 

3 1 1 5 14.30 

1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86   4.23   4.06   4.42 >4 3 1 1 5 14.30 

1.5  

 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  

(ระดบั)*** 

2.85   4   4   4 4 

ข้อแรก 

3 1 1 5 14.25 

1.6 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85   2   4   4 2 

ข้อแรก 

3 1 1 5 14.25 

1.7 มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการ

บริหารการศึกษา (ระดบั)*** 

2.85   3   5   5 5 3 1 1 5 14.25 

1.8 ระดบัความสาํ เร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย

ของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล (ระดบั)*** 

2.85   8   8   7 7 

ข้อแรก 

3 1 1 5 14.25 

1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการ

พฒันาความรู้  และทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2.86 52 53 98.11 77 77 100 71 71 100 85 3 1 1 5 14.30 



 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกจิและตัวบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั (หน่วยวดั) 

 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย 

2552 

ผลการประเมนิตนเอง (คะแนน) คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 
ตั้ง 

2550 

หาร 

2550 
ปี2550 

ตั้ง 

2551 

หาร 

2551 
ปี2551 

ตั้ง 

2552 

หาร 

2552 
ปี2552 

ตามเกณฑ์ 

(1,2,3) 

เทียบแผน 

(0,1) 

พฒันาการ 

(0,1) 

รวม 

คะแนน 

1.10 กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86   3   3   3 3 3 1 1 5 14.30 

1.11 จาํนวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิ์น(ภายในหน่วยงาน)* 

-      4   7   2 -      

1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรรการวเิคราะห์ ค่าใชจ่้าย 

การตรวจสอบการเงินและ 

งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

2.86   7   7   7 6 ข้อแรก 3 1 1 5 14.30 

1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 

การศึกษา (ระดบั)** 

2.86   7   5   5 5 ข้อแรก 3 1 1 5 14.30 

1.14 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพ การศึกษา

ภายใน (ระดบั)**  

2.86   5   5   5 4 3 1 1 5 14.30 

1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจ  

สอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 

2.86   5   5   5 5 3 1 1 5 14.30 

2. ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน                 

การบริการห้องสมุด                 

 การบริการสารสนเทศ                 

2.1 มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกา รโดย

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการให ้

บริการในภาพรวมในระดบัดีข้ึนไป***** 

3.80   4.03   4.09   4.07 4 3 1 1 5 19 

2.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นขอ ง ผูใ้ชบ้ริการ  

(ช่องทาง)***** 

3.80   7   8   8 7 3 1 1 5 19 



 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกจิและตัวบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั (หน่วยวดั) 

 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย 

2552 

ผลการประเมนิตนเอง (คะแนน) คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 
ตั้ง 

2550 

หาร 

2550 
ปี2550 

ตั้ง 

2551 

หาร 

2551 
ปี2551 

ตั้ง 

2552 

หาร 

2552 
ปี2552 

ตามเกณฑ์ 

(1,2,3) 

เทียบแผน 

(0,1) 

พฒันาการ 

(0,1) 

รวม 

คะแนน 

2.3 ร้อยละของคาํร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข*****  3.80 17 17 100 22 22 100 19 19 100 100 3 1 1 5 19.00 

2.4 จาํนวนการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดียว 

(One Stop Service) (จาํนวนบริการ)***** 

3.75   8   12   11 5 3 1 1 5 18.75 

2.5 จาํนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)  

(จาํนวนบริการ)***** 

3.79   14   22   16 10 3 1 1 5 18.95 

2.6 จาํนวนบริการอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Service)  

(จาํนวนบริการ)***** 

3.79   20   26   23 >10 3 1 1 5 18.95 

2.7 ร้อยละของปริมาณการใชฐ้านขอ้มู ลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

เพิ่มข้ึน (เฉพาะฐานขอ้มูลท่ีจดัซ้ือ)*****  

3.79   3.60   36.84   59.23     >50 2 1 1 4 15.16 

2.8 ร้อยละของผูรั้บบริการท่ีเขา้ร่วมกิจกรร มส่งเสริมการ

เรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด***** 

3.79 8416 4585 183.55 9617 9357 102.84 10305 10578 97.42 >90 3 1 1 5 18.95 

2.9 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีเขา้ร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการ 

เรียนรู้ตลอดชีวติ***** 

3.79   4.27   4.10   4.17 4 3 1 1 5 18.95 

2.10 มีส่ือการเรียนรู้การใชห้อ้งสมุดและการใช้ สารสนเทศ

ดว้ยตนเองท่ีหลากหลาย(ประเภท)***** 

3.79   7   9   8 7 3 1 1 5 18.95 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                 

2.11 ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ฉบบัเตม็ของ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์***** 

3.79 269 271 99.26 267 266 100.37 377 349 92.17 90 3 1 1 5 18.95 

2.12 ฐานขอ้มูลงานวจิยัของบุคลากร***** 3.79 162 169 95.85 187 195 95.90 337 349 95.56 90 3 1 1 5 18.95 



 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกจิและตัวบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั (หน่วยวดั) 

 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย 

2552 

ผลการประเมนิตนเอง (คะแนน) คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 
ตั้ง 

2550 

หาร 

2550 
ปี2550 

ตั้ง 

2551 

หาร 

2551 
ปี2551 

ตั้ง 

2552 

หาร 

2552 
ปี2552 

ตามเกณฑ์ 

(1,2,3) 

เทียบแผน 

(0,1) 

พฒันาการ 

(0,1) 

รวม 

คะแนน 

2.13 การใชท้รัพยากรร่วมกนั***** 3.79   5   5   5 5 3 1 1 5 18.95 

วจิัยสถาบนั                 

2.14 ความสมบูรณ์ของการพฒันาระบบ PSU Knowledge 

Bank***** 

3.16  -     - - - - - - - 100 100 3 1 1 5 15.80 

2.15 ร้อยละของขอ้มูลในดิจิตอล Library ท่ีนาํเขา้ 

PSU Knowledge Bank***** 

3.16  -   - -  - - - 3946 4126 95.64 50 3 1 1 5 15.80 

2.16 มีจาํนวนผลงานวจิยัสถาบนั/ผลงานทางวชิาการ***** 2.5   3   3   3 1 3 1 1 5 12.50 

2.17 ร้อยละของงานวจิยั /ผลงานทางวิ ชาการขอ งบุคลากร

หอ้งสมุดท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบ

กบัจาํนวนบุคลากร***** 

2.5 3 24 12.5 3 25 12.0 3 24 12.5 5 3 1 1 5 12.50 

บริการวชิาการ                 

2.18 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบ้ริการวชิาการแก่ 

ชุมชน*****  

2.85   9   9   9 6 3 1 1 5 14.25 

การบริหารจัดการ                 

2.19 มีการพฒันานวตักรรม /เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

การดาํเนินงานและการใหบ้ริการ 

2.85   11   18   14 >6 3 1 1 5 14.25 

 ค่าเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 100                

อธิบายสัญลักษณ์ 

*  หมายถงึ องค์ประกอบ/ตวับง่ชีท่ี้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั  **  หมายถงึ ตวับง่ชีท่ี้สอดคล้องกนัระหวา่ง สกอ. และสมศ. 
***  หมายถงึ ตวับง่ชีท่ี้กําหนดโดย สกอ.      ****  หมายถงึ ตวับง่ชีข้อง สมศ. 
*****  หมายถงึ ตวับง่ชีต้ามภารกิจของห้องสมดุ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 

 

ลาํดบัที่ ช่ือมาตรฐาน นํา้หนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

1 ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 40 5 ดีมาก 

2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 60 4.94 ดีมาก 

 ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 100 4.96 ดมีาก 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ปี 2552 สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร  ยงัคงดําเนินงานตามเป้าหมาย/

วิสยัทศัน์ของแผนกลยทุธ์ช่วงปี 2550-2553 ซึง่กําหนดไว้อยา่งชดัเจนในการท่ีจะเป็นแหล่งสารสนเทศชัน้

นําของประเทศและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยบริการที่เป็นเลิศ โดยยดึถือปณิธานในการ

ดําเนินงาน คือ มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทาํนุ

บาํรุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่สอดคล้องกบัปณิธานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ียดึพระดํารัสของสมเดจ็

พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนกท่ีวา่ “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเปนที่สอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพย์ และเกียรตยิศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน

ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ” 

 ในการดําเนินงานบคุลากรทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนความสําเร็จตามตวับง่ชี ้ โดยมี

ผู้ อํานวยการสํานกัฯ หวัหน้าฝ่ายตา่งๆ ทัง้ 4 ฝ่าย และคณะกรรมการประกนัคณุภาพเป็นผู้ กํากบั ตดิตาม ใน

ปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ  ได้ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานสนบัสนนุ โดยมีตวับง่ชีกํ้ากับทัง้หมด 34 

ตวับง่ชี ้เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา 2 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชีท่ี้ 2.14 และ 2.15 ซึง่เป็นภารกิจท่ีสนองตอ่นโยบายของ

มหาวิทยาลยั ในจํานวนนี ้มีตวับง่ชีท่ี้ต้องประเมิน 33 ตวับง่ชี ้และ มีตวับง่ชีต้้องรายงานผลการดําเนินงาน 

แตไ่มต้่องประเมินอีกจํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือตวับง่ชีท่ี้ 1.11 

ผลการประเมินการดําเนินงานตามเป้าหมายของตวับง่ชีด้งักลา่ว พบวา่ สามารถบรรลเุป้าหมาย

ทัง้หมด 33 ตวับง่ชี ้คดิเป็นร้อยละ 100 

 รายละเอียดโดยสงัเขปของผลการประเมินแยกตามภารกิจได้ดงันี ้

 

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน จาํนวน 15 ตวับ่งชี ้

 ในฐานะของหน่วยงานสนบัสนนุ สํานกัฯ มีตวับง่ชีข้องภารกิจร่วมจํานวน 15 ตวับง่ชี ้กระจายอยูใ่น 

4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1) องค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินงาน จํานวน 3 ตวับง่ชี ้(1.1, 

1.2, 1.3) 

2) องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ จํานวน 1 ตวับง่ชี ้(1.4) 

3) องค์ประกอบด้านการบริหารและการจดัการ จํานวน 8 ตวับง่ชี ้(1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12) 

4) องค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ จํานวน 3 ตวับง่ชี ้(1.13, 1.14, 1.15) 
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 มหาวิทยาลยัได้กําหนดนํา้หนกัของตวับง่ชีใ้นภารกิจร่วมของหน่วยงานไว้เท่ากบัร้อยละ 40 และ

สํานกัฯ มีผลการประเมินของตวับง่ชี ภ้ารกิจร่วมเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 40 เทียบเท่ากบัระดบัคะแนน 5 หรืออยู่

ในระดบัดมีาก 

 สําหรับองค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินงาน สํานกัฯ ได้จดัทํา

แผนกลยทุธ์สําหรับช่วงปี 2550-2553 และได้แปลงแผนกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบตักิารประจําปี ในปีการศกึษา 

2552 สํานกัฯ มีผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีสํ้าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ทัง้หมด 33 ตวับง่ชี ้คดิเป็นร้อยละ 

100 บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ไมต่ํ่าวา่ร้อยละ 80 

 ในด้านการบริหารและการจดัการ สําหรับปี 2552 สํานกัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรใน

ระดบัตา่งๆ โดยได้จดัการอบรมให้ความรู้ในเร่ือง “จติอาสากับการให้บริการของห้องสมุด” “การทาํงาน

เป็นทมี” และ “การพัฒนางานด้วย R2R” นอกเหนือจากการสนบัสนนุให้บคุลากรพฒันาตนเองด้วยการ

เข้าอบรมในโอกาสตา่งๆ และเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทํางานฝ่ายตา่งๆ ของขา่ยงานห้องสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษา และขา่ยงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาค รวมทัง้สง่เสริมให้มีการพฒันาไปสูอ่งค์กร

แห่งการเรียนรู้ด้วยการจดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะตา่งๆ เช่น T(uesday) Talk, Morning 

Talk, เวทีความรู้สูก่ารพฒันางาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมการจดัการความรู้  เป็นต้น 

 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง สํานกัฯ ได้จดัให้มีการประชมุทีมบริหารซึง่ประกอบด้วย

ผู้ อํานวยการสํานกัฯ และหวัหน้าฝ่ายตา่งๆ โดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครัง้  และจดัให้มีการประชมุบคุลากรโดย

เฉล่ีย 2 เดือนตอ่ครัง้ เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย และแนวปฏิบตัสิูบ่คุลากรอยา่งทัว่ถึง 

 สําหรับการบริการวิชาการ สํานกัฯ ไ ด้จดัให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง “เทคนิคการสร้าง

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์มัลตมีิเดยีด้วยโปรแกรม Desktop Author” และจดัโครงการ “บริจาคหนังสือ

เพื่อน้อง” โดยมีคา่เฉล่ียของความพงึพอใจของผู้ รับบริการในระดบั 4.24 คดิเป็นร้อยละ 88.5 

 ในด้านการบริหารความเส่ียง สํานกัฯ ได้มีการทบทวนผลการดําเนินการ กําหนดแผนการดําเนินการ

อยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลู ความ

ปลอดภยัของชีวิตและทรัพย์สนิของสํานกัฯ และผู้ใช้ บริการ โดยได้จดัให้มีการอบรมการเตรียมความพร้อม

กรณีเกิดอคัคีภยัเพ่ือเป็นการซกัซ้อมให้มีความพร้อม รวมทัง้การตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัให้มีความ

พร้อมอยูเ่สมอ 

 ในด้านการประกนัคณุภาพ สํานกัฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการประกนัคณุภาพเพ่ือกํากบั ดแูลกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้ องกบัระบบคณุภาพ กําหนด และทบทวนเป้าหมายของตวับง่ชีย้กระดบัคณุภาพหรือ

ความสําเร็จในการดําเนินการในด้านตา่งๆ ของสํานกัฯ รวมทัง้จดัให้ มีระบบรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือใช้ใน

การรายงานตามตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั สมศ. สกอ. และ กพร. โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัทกุเดือน 
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ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

 ในปี 2552 ตวับง่ชีเ้ฉพาะของหน่วยงานมีทัง้หมด 19 ตวับง่ชี ้ เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา 2 ตวับง่ชี ้โดย

ทัง้หมดเป็นตวับง่ชีท่ี้สํานกัฯ ได้กําหนดขึน้ เพ่ือกํากบัการดําเนินงานตามภารกิจหลกัของสํานกัฯ สว่นหนึง่ใน

จํานวนตวับง่ชีก้ลุม่นี ้ สํานกัฯ ได้เลือกจากตวับง่ชีค้ณุภาพห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัทําโดยขา่ยงาน

ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาค(PULINET) และกระจายอยูใ่น 6 องค์ประกอบ ดงันี ้

1) องค์ประกอบด้านการบริการของห้องสมดุ  7 ตวับง่ชี ้(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

2) องค์ประกอบด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ใช้บริการ  3 ตวับง่ชี ้(2.8, 2.9, 2.10) 

3) องค์ประกอบด้านการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  5 ตวับง่ชี ้(2.11, 2.12, 2.13, 2.14. 2.15) 

4) องค์ประกอบด้านการวิจยั  2 ตวับง่ชี ้(2.16, 2.17) 

5) องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ  1 ตวับง่ชี ้(2.18) 

6) องค์ประกอบด้านการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ตวับง่ชี ้(2.19) 

 

 มหาวิทยาลยัได้กําหนดนํา้หนกัของตวับง่ชีใ้นภารกิจเฉพาะของหน่วยงานไว้เท่ากบัร้อยละ 60 และ

สํานกัฯ มีผลการประเมินของตวับง่ชีเ้ฉพาะเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 60 เทียบเท่ากบั 5 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัดี

มาก 

 เน่ืองจากภารกิจหลกัของสํานกัฯ คือ กา รให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ จงึได้

กําหนดให้มีตวับง่ชีท่ี้สะท้อนภารกิจด้านบริการไว้มากท่ีสดุ ในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้สํารวจความพงึ

พอใจของผู้ใช้บริการฯ โดยพิจารณา 5 ประเดน็หลกั คือ ด้านทรัพยากรห้องสมดุ  ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอน

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ี / สิง่อํานวยความสะดวก และด้านการประชาสมัพนัธ์  

ผลปรากฏวา่ คา่เฉล่ียความพงึพอใจตอ่การให้บริการของสํานกัฯ อยูใ่นระดบัดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.07 จาก

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สํานกัฯ ได้จดัให้มีช่องทางการรับฟังความคดิเห็นของ

ผู้ใช้บริการอยา่งหลากหลายมากถึง 8 ช่องทาง จดัให้มีการบริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop 

Service) จํานวน 11 บริการ และมีการบริการเชิงรุก 16 บริการ นอกจากนี ้ ยงัจดัให้มีบริการในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์อีก 23 บริการ และสํานกัฯ ยงัได้ทดลองการให้บริการแจ้งขา่วสารผา่นระบบ SMS อีกด้วย 

 ในด้านการตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ สํานกัฯ ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน

ตา่งๆ จํานวน 19 ข้อ (นบัเฉพาะข้อร้องเรียนท่ีอยูใ่นความควบคมุของสํานกัฯ) คดิเป็นร้อยละ 100 

นอกจากนัน้ ข้อร้องเรียนทกุข้อจะได้รับการแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบวา่ ได้รับการแก้ไขอยา่งไร  ทัง้การแจ้ง

โดยตรง หรือประกาศให้ทราบ 

 สํานกัฯ ให้ความสําคญัในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัห้องสมดุภายในสถาบนั

ของทกุวิทยาเขต และระหวา่งห้องสมดุของสถาบนั อ่ืนๆ โดยผา่นข้อตกลงความร่วมมื อภายใต้เครือขา่ย

ห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาค(PULINET) และโครงการพฒันาเครือขา่ยห้องสมดุในประเทศไทย 



บทสรุปผู้บริหาร 
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(ThaiLIS) สําหรับในปีการศกึษา 2552 สํานกัฯ ได้เร่ิมกระชบัความสมัพนัธ์กบัห้องสมดุวิทยาเขตให้มากขึน้

ด้วยการเย่ียมเยียนห้องสมดุวิทยาเขต 

 ในด้านการวิจยั สํานกัฯ ส่ งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทําวิจยั/วิจยัสถาบนั และจดัให้มีโครงการ

พฒันางาน โดยจดัสรรเวลาและภาระงานในการทําวิจยั จดัให้มีระบบพ่ีเลีย้ง จดัโครงการพฒันางาน /พฒันา

คน รวมทั ้ งให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีทําวิจยัสําเร็จตามแผน ในปีการศกึษา 2552 มีงานวิจยัท่ีดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว

จํานวน 3 เร่ือง และมีงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการท่ีนําไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่จํานวน 3 เร่ือง 

 ในด้านการบริการวิชาการ นอกจากสํานกัฯ จะเปิดให้บคุ คลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการตา่งๆ 

ของสํานกัฯ แล้ว สํานกัฯ ยงัจดัโครงการบริการวิชาการในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ แก่ชมุชน เช่น 

โครงการ ”บริจาคหนังสือเพื่อน้อง” ให้แก่โรงเรียนตา่งๆ การอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “เทคนิคการสร้าง

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์มัลตมีิเดยีด้วยโปรแกรม Desktop Author” แก่บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบตัิ งานของ

ห้องสมดุตา่งๆ รวมทัง้เปิดโอกาสให้บคุลากร นกัเรียน และนกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เข้าศกึษาดงูานอีกรวม 

23 ครัง้ นอกจากนี ้สํานกัฯ ยงัได้ทําหน้าท่ีเป็นแหลง่ฝึกงานให้กบันกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ อีก

ด้วย 

 เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบตังิาน สํานกัฯ ได้ให้ความสําคญัแก่การ

พฒันานวตักรรม และการนําเ ทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน และการให้บริการ สําหรับปี

การศกึษา 2552 นอกจากสํานกัฯ จะยงัคง ใช้สิง่ท่ีได้สร้างสรรค์มาตัง้แตก่่อนหน้านีแ้ล้ว ยงัได้พฒันาระบบ

ใหมอี่ก 2 ระบบ คือ ปรับปรุงระบบจาํหน่ายโควตางานพมิพ์ ให้สามารถรับธนบตัรได้ จากเดมิท่ีรับเพียง

เหรียญกษาปณ์เท่านัน้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และลดภาระของผู้ปฏิบตังิาน  และระบบ

ตรวจเช็ค URL (Web Link) และระบบแจ้ง link เสีย  เพ่ืออํานวยความสะดวกในตรวจสอบของ

ผู้ปฏิบตังิาน และเอือ้ให้ผู้ปฏิบตังิานสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึน้  ทําให้ปัจจบุนัมีนวตักรรม และ

เทคโนโลยีสารเทศท่ีสํานกัฯ นํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานรวมทัง้สิน้ 14 รายการ 

 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัในการจดัให้มีแหลง่รวบรวมองค์ความรู้ของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้สามารถเผยแพร่สูส่าธารณะได้อยา่งสะดวก 

สํานกัฯ โดยความร่วมมือจากสํานกัวิทยบริการ สํานกัวิจยัและพฒันา ศนูย์คอมพิวเตอร์ และบณัฑิตวิทยาลยั

ได้ร่วมกนัพฒันาคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือเรียกสัน้ๆ วา่ คลังปัญญา มอ. หรือ PSU 

Knowledge Bank ขึน้ และสามารถเปิดให้บริการในเบือ้งต้นแล้วตัง้แตพ่ฤษภาคม 2553  



ข้อมลูเบือ้งต้นของสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

สาํนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร
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ข้อมูลเบือ้งต้นของสาํนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 

ความเป็นมา 

 หอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  เกิดขึน้จากนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลยัในสมยั นพ .

สวสัดิ ์ สกลุไท ย  เป็นอธิการบดี (พ.ศ. 2516 - 2518) ท่ีต้องการรวมห้องสมดุคณะตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วย  

ห้องสมดุคณะวิทยาศาสตร์  และห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกนั  เป็นหอสมดุกลางเพียงแห่ง

เดียว  โดยใช้ช่ือวา่หอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  เพ่ือเป็นอนสุรณ์แดค่ณุหญิงหลง  อ รรถกระวี

สนุทร  ซึง่เป็นผู้ มีอปุการคณุตอ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ได้บริจาคท่ีดนิเพ่ือจดัตัง้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ตวัอาคารสร้างเสร็จเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ .ศ. 2521  

มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 5,108.59 ตารางเมตร  จท่ีุนัง่อา่นได้ประมาณ 800 ท่ีนัง่  จดัเก็บหนงัสือได้ประมาณ 1 ล้าน

เลม่  เปิดดําเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 มีฐานะเป็นงานหอสมดุกลาง  สงักดั

กองบริการการศกึษา  สํานกังานอธิการบดี  จนกระทัง่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2532  ได้รับการยกฐานะเป็นฝ่าย

หอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  สงักดัสํานกัวิทยบริการ  โดยแบง่หน่วยงานภายในเป็น 9 งาน  คือ  

งานพฒันาทรัพยากรห้องสมดุ  งานวิเคราะห์สารสนเทศ  งานบริการการค้นคว้าวิจยั  งานบริการข้อมลู

พิเศษ  งานเทคโนโลยีทางการศกึษา  งานวารสารและสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง  งานธุรการ  และงานระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 ตอ่มาได้สร้างอาคารใหมด้่วยเงินงบประมาณ จํานวน 19,538,784 บาท  มีเนือ้ท่ีประมาณ 4,000 

ตารางเมตร  จท่ีุนัง่อา่นได้ประมาณ 600 ท่ีนัง่  เม่ือปลายปี พ .ศ. 2542  ได้มีการปรับและรือ้ระบบใหมใ่ห้

ทนัสมยัขึน้ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลยั  เพ่ือลดภาระงานท่ีซํา้ซ้อน  หลงัจาก วิเคราะห์ระบบ ได้

ทดลองจดัองค์กรภายในใหมเ่ป็น 3 กลุม่งาน คือ กลุม่งานบริการสารสนเทศ  กลุม่งานเทคนิค  และกลุม่

งานธุรการ  จากนัน้ได้เร่ิมทดลองปฏิบตังิานตามโครงสร้างใหม ่ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2543  และเม่ือวนัท่ี 5 

พฤศจิกายน 2550  มหาวิทยาลยัได้ประกาศจดัตัง้เป็นสํานั กทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวี

สนุทร ซึง่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหลง่กลางในการให้บริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์  นกัศกึษา  ข้าราชการ

ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพการเรียน  การสอน  และการวิจยั 

2. เป็นแหลง่บริการสารสนเทศแก่ชมุชนภาคใต้ 

3. เป็นศนูย์ประสานงานบริการสารสนเทศกบัหน่วยงานตา่งๆ  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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วิสัยทศัน์ 

 สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้ คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  จะเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยบริการ

ท่ีเป็นเลศิ  เพ่ือสนบัสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

พันธกิจ 

- แสวงหา  จดัเก็บ  และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในด้านวิชาการ  และวิจยั  ให้สอดคล้อง

กบัหลกัสตูรการเรียน  การสอน  การค้นคว้าวิจยั  และการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  ของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยการบริหารจดัการ  และการให้บริการท่ีมีคณุภาพ 

- ปรับแตง่สารสนเทศ (Information  Consolidation)  ให้เป็นสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัผู้ใช้แต่

ละกลุม่ท่ีมีความต้องการสารสนเทศเฉพาะด้าน  เพ่ือประโยชน์กบัการเรียน  การสอน  การ

ค้นคว้าวิจยั  การบริการวิชาการแก่สงัคม  และการบริหารของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

- เป็นศนูย์ กลางในการให้บริการสารสนเทศเก่ียวกบัท้องถ่ินภาคใต้  ท่ีทนัสมยัและสมบรูณ์  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์ความรู้ใหม ่ ซึง่ได้จากการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาท้องถ่ิน 

- เป็นศนูย์กลางการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  มีกิจกรรมและบริการ

บนพืน้ฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตวัเอง  ตามศกัยภาพ  และความสนใจเฉพาะบคุคล  

และเป็นแหลง่บริการวิชาการแก่สงัคม  เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและพฒันาทรัพยากรมนษุย์

ในชมุชน 

โครงสร้างส่วนราชการ 

 สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  มีโครงสร้างภายในประก อบด้วย 4 ฝ่าย 

คือ ฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร  ฝ่ายบริการสารสนเทศ  ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ  และฝ่ายหอสมดุ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ตามแผนภมูิในรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวสุีนทร 

ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายหอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

รูปท่ี 1 แผนภมิูการแบง่ราชการของสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 



ข้อมลูเบือ้งต้นของสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร 
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โครงสร้างการบริหาร 

 การบริหารงานของสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร   อยูใ่นการกํากบัดแูล

ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศกึษา  มีผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  เป็น

ผู้บริหารสงูสดุ  มีหวัหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย  คือ  หวัหน้าฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร  หวัหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ   

หวัหน้าฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ  และหวัหน้าฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ เป็นผู้บริหารงานภายใน  

ในทางกายภาพมีหอสมดุอยู ่ 2 แห่ง คือ หอสมดุคณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร และหอสมดุวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ผู้ อํานวยการสํานกัฯ ร่วมกบัหวัหน้าฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร หวัหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และ

หวัหน้าฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศทําหน้าท่ีดแูลการดําเนินงานของหอสมดุคณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร  

โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดงัแผนภมูิในรูปท่ี 2 

สว่นหวัหน้าฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพทําหน้าท่ีบริหารงาน หอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพและ

อยูใ่นการกํากบัดแูลของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดงัแผนภมูิในรูปท่ี 3 

 



 

 

 

 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

คณะกรรมการดาํเนินงานสาํนกัฯ 

 

 
หวัหนา้ฝ่ายบริการสารสนเทศ 

 

 

บริการคน้ควา้วจิยั 

บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ศนูยข์อ้มูลต่างประเทศ 

 

หวัหนา้ฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร 

 
นโยบายและแผน 

ธุรการทัว่ไป 

 
การเจา้หนา้ท่ี 

 
อาคารสถานท่ี 

 
คลงัและพสัดุ 

 

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 

วเิคราะห์สารสนเทศภาษาไทย 

 
วเิคราะห์สารสนเทศภาษาองักฤษ 

 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้มูลภาคใตแ้ละส่ิงพิมพ ์ม.สงขลานครินทร์ 

แปลงทรัพยากรสารสนเทศจดัเกบ็

ในรูปอิเลก็ทรอนิกส์ 

พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

วารสารและหนงัสือพิมพ ์

 
ดรรชนีวารสาร 

 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

 
เยบ็เล่มและซ่อมทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

ประชาสัมพนัธ์ 

 

คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 

รูปท่ี 2 แผนภมิูการบริหารงานสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร 

 



 

 

 
 

 

 

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและแพทยศาสตรศึกษา 

คณะกรรมการหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

หวัหนา้ฝ่ายหอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

หวัหนา้กลุ่มงานบริการ หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิค หวัหนา้กลุ่มงานธุรการ 

บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

วารสารและหนงัสือพิมพ ์บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 

โสตทศันศึกษา 

ซ่อมหนงัสือวารสาร 

ธุรการทัว่ไป 

บริหารงานบุคคล 

พสัดุ 

จดัชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 

การเงิน 

รูปท่ี 3 แผนภมิูการบริหารงานฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
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คาํนํา 
 

การจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคณุภาพ  นอกจากจะเป็นเอกสารประกอบการ ประเมิน

คณุภาพขององค์ กรโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพแล้ว ยงัเป็นการประเมิน ผลการดําเนินงานของ

ตนเอง   และองค์กรสามารถนําข้อมลูไปใช้ในกา รกําหนดแนวทางในการพฒันา การดําเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 

ในปีการศกึษา 2552 สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทรได้รายงานผล

การดําเนินงานตามตวับง่ชีท่ี้กําหนดไว้ทัง้หมด 34 ตวับง่ชี ้แบง่เป็นตวับง่ชีใ้นภารกิจร่วมของหน่วยงาน 15 

ตวับง่ชี ้และตวับง่ชี ใ้นภารกิจเฉพาะ ของหน่วยงาน 19 ตวับง่ชี ้ โดยมีตวับง่ชีท่ี้ ต้องรายงาน และประเมิน  

จํานวน 33 ตวับง่ชี ้  และตวับง่ชีท่ี้ต้องรายงานแตไ่มต้่องประเมินจํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือตวับง่ชี ้1.11 ในการ

ประเมิน สํานกั ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  ได้ใช้แนวทางตาม เกณฑ์การประเมิน

มหาวิทยาลยั  เกณฑ์การประเมิน ของขา่ยงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาค  และเกณฑ์การประเมิน

ของ สมศ. ทัง้นี ้ขึน้กบัท่ีมาของตวับง่ชีน้ัน้ๆ 

 

รายงานประจําปีการประเมินคณุภาพการศกึษาฉบบันี ้ ครอบคลมุช่วงเวลาตัง้แต่   1 มิถนุายน 

2552– 31 พฤษภาคม 2553 

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกลู) 

     ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 

        กรกฎาคม 2553 
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