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ค ำน ำ 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มีนโยบำย
ชัดเจนที่จะยกระดับคุณภำพสู่สำกล จึงก ำหนดให้หน่วยงำนสนับสนุนหรือเทียบเท่ำคณะจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน โดยใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)  

ดังนั้นส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปี 2554 
เพ่ือรำยงำนผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ซึ่งมีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำร          
ด ำเนินงำนตำมค ำชี้แนะจำกผลกำรประเมินของกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ปี 2553 

 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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สำรบัญ 
 

 

โครงร่ำงองค์กร  P-1 

1. กำรน ำองค์กร  1-1 

2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  2-1 

3. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ  3-1 

4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้  4-1 

5. กำรมุ่งเน้นบุคลำกร  5-1 

6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  6-1 

7. ผลลัพธ์  7-1 

ภำคผนวก ก ช้อตกลงตัวชี้วัดหลักตำมกรอบคุณภำพ TQA  ก-1  
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โครงร่ำงองค์กร 

1. ลกัษณะองค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรเป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้
ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เดิมมีชื่อว่ำหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวี
สุนทรก่อตั้งขึ้นจำกนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยที่นพ.สวัสดิ์สกุลไทยเป็นอธิกำรบดี(พ.ศ. 2516-
2518)  โดยกำรรวมห้องสมุดคณะต่ำงๆอันได้แก่ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์
เข้ำด้วยกันเป็นหอสมุดกลำงและตั้งชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรซึ่งเป็นผู้บริจำคที่ดิน
เริ่มต้นจ ำนวน690 ไร่แก่มหำวิทยำลัยส ำหรับกำรก่อสร้ำงวิทยำเขตหำดใหญ่ 

หอสมุดคุณหญิงหลงฯเปิดด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่24 พฤศจิกำยน2521  ได้รับกำรปรับ
ฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรสังกัดส ำนักวิทยบริกำรในวันที่21 มิถุนำยนพ.ศ. 2532 
ต่อมำในวันที่5 พฤศจิกำยน2550  มหำวิทยำลัยได้รวมฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯและหอสมุดวิทยำศำสตร์
สุขภำพเข้ำด้วยกันและประกำศจัดตั้งเป็นส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรโดยให้เป็น
หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะมีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

1ก(1)ส ำนักฯมีภำรกิจในกำรจัดหำจัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสำรสิ่งพิมพ์สื่อ
โสตทัศน์สื่อวีดิทัศน์และสื่อดิจิตอล(วำรสำรออนไลน์ฐำนข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำนักฯส่งมอบบริกำรต่ำงๆด้วยหลำกหลำยวิธีกำรดังนี้ 

i) ให้บริกำรโดยผ่ำนระบบยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศก ำกับดูแลโดยฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
ii) จัดสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรอ่ำนของผู้รับบริกำรโดยเป็นพื้นที่กระจำยอยู่ภำยในอำคำร

ของส ำนักฯมีห้องศึกษำส ำหรับกลุ่มจ ำนวน4 ห้อง 
iii) ให้บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยโดยมีทั้งที่จ ำกัด

กำรใช้เฉพำะภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยและที่ใช้บริกำรได้จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทั่วไป 
1ก(2)ส ำนักฯได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังนี้ 

วิสัยทศัน์ 

 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ 

พนัธกจิ 

✤ เป็นแหลง่สะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัและศนูย์กลางการให้บริการสารสนเทศสือ่การเรียนรู้ทกุ
รูปแบบเพื่อสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัในการพฒันาระบบการเรียนการสอนแบบE-learning การ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการและการพฒันาไปสูส่ากล 
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✤ เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นกัศกึษาอาจารย์บคุลากรและประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถสบืค้นข้อมลู
ได้อยา่งกว้างขวางไร้ขอบเขตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ย 

✤ เป็นศนูย์กลางการศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหลง่บริการองค์ความรู้ใหมแ่ก่สงัคมในลกัษณะการ
ให้บริการสารสนเทศที่ทนัสมยัและสมบรูณ์เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวติและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในชมุชน 

เพ่ือให้ส ำนักฯ บรรลุเป้ำหมำยตำมทิศทำงท่ีก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้ “ซื่อสัตย์ 
พัฒนำ สำมัคคี เพื่อเป้ำหมำยองค์กร” เป็นค่ำนิยมที่ทุกคนต้องยึดถือเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมที่“มุ่งเน้น
ผู้รับบริกำร” โดยมี “ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรควำมรู้และเทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
เพื่อกำรเรียนรู้” เป็นควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 

1ก(3)ส ำนักฯประกอบด้วยบุคลำกรหลักๆ4 กลุ่มคือบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดฝ่ำยสนับสนุนงำน
บริหำรและนักวิทยำศำสตร์โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงP 1-1, P 1-2, P 1-3  และP 1-4 

ตำรำงP 1-1 ประเภทและหน้ำที่ของบุคลำกร 
บุคลากร หน้าที่หลัก ระดับการศึกษา จ านวน 

บรรณำรักษ์ จัดหำวิเครำะห์จัดเก็บและบริกำรสำรสนเทศ ตรี-โท 24 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด สนับสนุนกำรจัดหำและกำรจัดเก็บกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

ตรี-ต ่ากวา่ 30 

สนับสนุนงำนบริหำร สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนบริหำรของ
ส ำนักฯเช่นด้ำนนโยบำยและแผนด้ำนคลังและ
พัสดุด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด้ำนธุรกำรทั่วไปและ
ด้ำนอำคำรสถำนที่ 

ตรี-ต ่ากวา่ 22 

นักวิทยำศำสตร์ ดูแลระบบไอทีของส ำนักฯ ตรี 3 

ตำรำงP 1-2 อำยุบุคลำกร 

อำยุ จ ำนวน % 

< 30 9 16.36 

30-40 3 5.46 

40-50 15 27.27 

> 50 28 50.91 

 

ตำรำงP 1-3 อำยุงำนของบุคลำกร 

อำยุงำน จ ำนวน % 

< 10 ปี 13 23.64 

10-20 ปี 8 14.54 

20- 30 ปี 23 41.82 

> 30 ปี 11 20.00 
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ตาราง 1-4 ความต้องการ ความคาดหวงั และปัจจยัผกูพนัของบคุลากร 

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยผูกพัน 

บรรณำรักษ์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ

ความมัน่คง 

มีความสขุในการท างาน

ได้รับการพฒันาอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

ได้รับการยอมรับและการ

ยกยอ่งชมเชย 

ผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมุด 

ความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร

งานและความมัน่คง 

มีความสขุในการท างาน ความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ง

บคุลากร 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

ความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร

งานและความมัน่คง 

มีความสขุในการท างาน ความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ง

บคุลากร 

นักวิทยำศำสตร์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ

ความมัน่คง 

มีความสขุในการท างาน

และได้ท างานท่ีท้าทาย 

ได้รับการยอมรับและการ

ยกยอ่งชมเชย 

 

 แม้ว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯไม่มีข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพแต่ผู้บริหำรส ำนักฯก็ได้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพจึงได้จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้กับบุคลำกร
ทุกคน 

1ก(4)ปัจจุบันส ำนักฯมีอำคำรหอสมุดคุณหญิงหลงฯและอำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพส ำหรับ
กำรให้บริกำรของส ำนักฯและมีรำยละเอียดของเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญดังนี้ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

(1) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
(3) ทรัพยำกรสำรสนเทศเช่นต ำรำวำรสำรระบบE-Database, E-Journal, E-Book, Digital 

Library, Open Access Links, PSU Knowledge Bank,  etc. 
(4) อุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆเช่นระบบประตูอัตโนมัติระบบจ ำหน่ำยคูปองอัตโนมัติเพ่ือเข้ำใช้

ห้องสมุดระบบกำรเติมโควตำกำรพิมพ์อัตโนมัติ(รวมทั้งตรวจสอบโควตำกำรพิมพ์ประวัติกำร
เติมเงินและประวัติกำรพิมพ์ผ่ำนเว็บไซต์) และOnline Reference: Ask a Librarian ฯลฯ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกทีส่ าคัญ 

(1) อินเตอร์เน็ตโซน(Internet Zone) 
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(2) ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
(3) พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ 
(4) ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม(Group Study Rooms) 
(5) ห้องฉำยภำพยนตร์ 

1ก(5)ส ำนักฯมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กฎหมำยข้อบังคับและระเบียบต่ำงๆที่ส ำคัญดังนี้ 

ตารางP 1-5 กฎหมาย/ระเบียบข้อบงัคบั/ข้อก าหนดและเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ด้ำน กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับข้อก ำหนดและเกณฑ์ 
1.ด้ำนกฎหมำย  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์พ.ศ. 2551 

 พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติปี2542 
 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
 พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

2.ด้ำนรับรองระบบงำน  ข้อบังคับระเบียบสภำมหำวิทยำลัย 
 ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 

3.ด้ำนกำรเงิน  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 ระเบียบ/ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

4. ด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ 

ระบบสำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร 

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมดุ 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับ 

สนุนงำนบริหำร 

อธิกำรบด ี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

และพัฒนำบุคลำกร 

คณะกรรมกำร 

ประจ ำส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

คณะกรรมกำร 

ด ำเนินงำนส ำนักฯ 

รองผู้อ ำนวยกำร 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร -ก-3 

 

 

 

 

 

 

รูปP 1-1 ผงัโครงสร้างการบริหารงาน 

ส ำนักฯด ำเนินนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำบุคลำกรมี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯเป็นผู้บริหำรสูงสุดมีรองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำฝ่ำย4 ฝ่ำยคือหัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนงำน
บริหำรหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศและหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์
สุขภำพเป็นผู้น ำระดับสูงเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพส ำนักฯได้มอบฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของคณะแพทยศำสตร์ 

1ข(2) ส ำนักฯได้จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญไว้ดังตำรำงP 1-6 และตำรำงP 1-7 

ตารางP 1-6ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทีเ่ป็นผู้ รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการหลกั ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

1. นกัศกึษามอ.ระดบั
ปริญญาตรี 
 

ใช้บริการทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต ารา

เพื่อการเรียนรู้ 

1. ได้รับทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการ 

2. ได้รับการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

2. นกัศกึษามอ.ระดบั
บณัฑิตศกึษา 

ใช้บริการต าราวารสาร

และฐานข้อมลูเพื่อการ

ค้นคว้า 

1. มีวารสารและฐานข้อมลู
ที่สบืค้นได้สะดวกและ
รวดเร็วทกุที่ทกุเวลา 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

3. อาจารย์มอ. สอน
ระดบัปริญญาตรี 

ใช้บริการต าราเพื่อ

ประกอบการสอน 

1. ได้รับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

2. มีต าราที่ตรงกบัความ
ต้องการ 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

4. อาจารย์มอ. สอน
ระดบับณัฑิตศกึษา 

ใช้บริการต ารา วารสาร 

และฐานข้อมลูเพื่อ

1. ได้รับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการหลกั ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

ประกอบการสอน และ

การวจิยั 

2. มีต ารา วารสาร และ
ฐานข้อมลูที่ตรงกบั
ความต้องการ 

 website 
 โทรศพัท์ 

5. นกัวิจยัมอ. ใช้บริการต ารา วารสาร 

และฐานข้อมลูเพื่อ

ประกอบการค้นคว้า 

และวิจยั 

1. ได้รับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

2. มีต ารา วารสาร และ
ฐานข้อมลูที่ตรงกบั
ความต้องการ 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

6. บคุลากรสาย
สนบัสนนุของมอ. 

ใช้บริการค้นคว้าข้อมลู 1. ได้รับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

2. มีต ารา วารสาร และ
ฐานข้อมลูที่ตรงกบั
ความต้องการ 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

7. นกัเรียน และบคุคล
ทัว่ไป 

ใช้บริการศกึษาค้นคว้า 1. ได้รับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

2. มีต ารา วารสาร และ
ฐานข้อมลูที่ตรงกบั
ความต้องการ 

 เคาน์เตอร์บริการ 
 e-mail 

 website 
 โทรศพัท์ 

 

ตารางP 1-7ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทีเ่ป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของส านกัฯ 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมของส านักฯ 

บริการที่ให้ ความต้องการ/  

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

1. มหาวิทยาลยั/คณะ
ตา่งๆ 

2. บริษัทห้างร้าน/

ส านกัพิมพ์ 
3. ห้องสมดุ
สถาบนัการศกึษา/

หนว่ยงานอื่นๆ 

1. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามทีต้่องการ 

2. ให้บริการสารสนเทศ 
3. ให้บริการผา่นระบบ
เครือขา่ย 

4. ประชมุ/อบรม/สมัมนา/ดู
งาน(เป็นบริการท่ีให้แก่

1. ความครบถ้วนครอบคลมุ
ของทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

4. สวสัดิการท่ีด ี

1. การประชมุ 
2. โทรศพัท์ 

3. e-mail 
4. website 
5. ไปรษณีย์ 
6. อื่นๆ 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร -ก-5 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมของส านักฯ 

บริการที่ให้ ความต้องการ/  

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 

บคุลากรของส านกั) 5. การเลอืกใช้บริการของ
ส านกัพิมพ์ฯ 

 

 1ข(3) เพื่อให้การสง่มอบบริการของส านกัฯ ไปยงัผู้ รับบริการได้รับความพึงพอใจสงูสดุ ส านกัฯ ตระหนกัเป็น

อยา่งดีวา่ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศต้องสอดคล้องกบัความต้องการหรือภารกิจของมหาวิทยาลยั และการให้บริการ

ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

 

2. สภาวะการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพการแข่งขัน 

2ก(1)องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับส ำนักฯคือห้องสมุดหรือหอสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศที่มีมำกกว่ำ147 แห่งอย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมตำรำงP 
1-5 และตำรำงP 1-6 แล้วจะพบว่ำกลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมเป็นอิสระจำกกันคู่แข่งขันในเชิงของส่วนแบ่งตลำด
(หรือจ ำนวนลูกค้ำ)จึงไม่เป็นประเด็นส ำคัญแต่อย่ำงใดแต่ประเด็นของกำรแข่งขันคือคุณภำพของกำรให้บริกำร
และควำมครบถ้วนของสำรสนเทศท่ีตอบสนองต่อภำรกิจของมหำวิทยำลัยดังแสดงไว้ในตำรำงP 2-1 

ตารางP 2-1คูแ่ขง่ขนัและสภาพการแขง่ขนั 

คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขนั 

ผลการด าเนินงานใน

ปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบ

ความส าเร็จ 

 ส านกัหอสมดุมช. 
 หอสมดุและคลงั

ความรู้มม. 
 ส านกัวิทยบริการมข. 

1. บริการท่ีเป็นเลศิ 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่
ทนัสมยั 

ยงัขาดข้อมลูเปรียบเทียบ

ที่ชดัเจน 

1. บคุลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
ระบบการให้บริการของห้องสมดุ
สมยัใหม ่

2. เคร่ืองมือที่พร้อมส าหรับการ
ให้บริการสารสนเทศ 

 

2ก(2)ปัจจัยส ำคัญท่ีก ำหนดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯคือกำรให้บริกำรสำรสนเทศท่ี
ครบถ้วนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและด้วยวิธีกำรที่ผู้รับบริกำรคำดหวังควำมเปลี่ยนแปลงหลักๆที่



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร -ก-6 

ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯประกอบด้วยพัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต
พัฒนำกำรของอุปกรณ์ด้ำนไอทีกำรให้บริกำรขององค์กรด้ำนกำรสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มไปสู่สิ่งพิมพ์ดิจิตอลหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ตลอดจนรสนิยมกำร
ใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีทำงเลือกที่หลำกหลำยมำกข้ึนควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้มี
ส่วนอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนให้ส ำนักฯต้องมีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำรรวมทั้งกำรพัฒนำสำรสนเทศใหม่ๆที่ตรงกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริกำร 

2ก(3)ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน เพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้แก่สถิติ
กำรใช้บริกำรต่ำงๆและควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำนต่ำงๆทั้งของส ำนักฯเองและของคู่แข่งขันกำรได้มำซึ่ง
ข้อมูลเหล่ำนี้ของคู่แข่งขันยังเป็นเรื่องที่มีข้อจ ำกัดอย่ำงมำกและส ำนักฯจ ำเป็นต้องแสวงหำควำมร่วมมือกับ
ห้องสมุดอ่ืนๆเพื่อให้มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเหล่ำนี้เช่นควำมร่วมมือด้ำนกำรเทียบเคียงสมรรถนะกับ
ส ำนักหอสมุดมช. และหอสมุดและคลังควำมรู้มม. รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับส ำนักวิทยบริกำรมข. 
เป็นต้นตัวอย่ำงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันที่ส ำคัญแสดงในตำรำงP 2-2 

 

ตารางP 2-2 ข้อมลูเชิงเปรียบเทยีบและข้อมลูเชิงแขง่ขนั 

คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

และข้อมูลเชิงแข่งขนั 
ข้อจ ากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูล 

ห้องสมดุมหาวิทยาลยั

อื่นๆ 

1. สถิติการใช้บริการตา่งๆ
ของส านกัฯ 

2. ความพงึพอใจตอ่บริการ
ด้านตา่งๆของส านกัฯ 

1. ยงัขาดระบบการเก็บข้อมลูที่เป็นระบบ 
2. การส ารวจความพงึพอใจเป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการท า
ให้การเก็บข้อมลูกระท าได้คอ่นข้างยาก 

3. ระบบห้องสมดุมีทัง้แบบรวมศนูย์และแยกสว่น 

 

 ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 ส านกัฯได้สรุปความท้าทายเชิงกลยทุธ์ในด้านตา่งๆที่ส าคญัไว้ดงัแสดงในตารางP 2-3 

ตารางP 2-3 ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ของส านกัฯ 

ด้าน สิ่งที่ท้าทาย 
กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความท้าทาย

เชิงกลยทุธ์ 

ด้านธุรกิจ - ผู้ รับบริการมีทางเลอืกในการเข้าถึงสารสนเทศที่
เป็นความรู้มากขึน้เช่นอินเตอร์เนต็ทีวีและสือ่
ทางเลอืกอื่นๆฯลฯ 

- พฒันาการบริการท่ีมคีวามเป็น
เอกลกัษณ์สอดคล้องกบัความต้องการ 

- ปรับปรุงการให้บริการ 
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ด้าน สิ่งที่ท้าทาย 
กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความท้าทาย

เชิงกลยทุธ์ 

- พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ รับบริการท่ี
เปลีย่นไป 

- ระบบการบริหารจดัการท่ีมีความเข้มแขง็ 
- การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มคา่ 

 

- พฒันาบคุลากร 

- จดักิจกรรมแนะน า และสง่เสริม 

ด้านปฏิบตัิการ - การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วถกูต้องทนัสมยั 
- การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทีส่อดคล้องกบั
ภารกิจความต้องการผู้ รับบริการ 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
 

- ศกึษาแนวทางการวดัความสอดคล้อง
ของสารสนเทศกบัภารกิจของ
มหาวิทยาลยั(หลกัสตูรสาขาการวิจยั
ฯลฯ) 

ด้านทรัพยากรบคุคล - บคุลากรท างานอยา่งมีประสทิธิภาพและมี
ความสขุ 

- ขาดทกัษะการท างานเป็นทีม 
- ขาดวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- พฒันาบคุลากร และจดักิจกรรมสมัพนัธ์ 
- อบรมอยา่งเป็นระบบ 
- จดักิจกรรมสง่เสริม 

 

ตารางP 2-3 ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ของส านกัฯ 

ด้าน  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

ด้านธุรกิจ - ห้องสมดุเป็นแหลง่ทรัพยากร
สารสนเทศด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

- มีความพร้อมของระบบเครือขา่ย
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเข้าถงึ
สารสนเทศ 

- มีเครือขา่ยความร่วมมือที่เข้มแขง็ 

- ทบทวน และปรับปรุงการบริการให้ดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

 

- ปรับปรุงระบบการให้บริการผา่นเครือขา่ยให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

- ผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของผู้ รับบริการ
ให้มากยิง่ขึน้ 

ด้านปฏิบตัิการ - ความพร้อมของอปุกรณ์สิง่อ านวย
ความสะดวกงบประมาณ 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมยั 

- ใช้อปุกรณ์และงบประมาณอยา่งคุ้มคา่ที่สดุ 
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- ความนา่เช่ือถือ - ดแูลติดตามให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
- ให้บริการท่ีมคีณุภาพอยา่งสม า่เสมอ 

ด้านทรัพยากรบคุคล - ความรู้ความสามารถของบคุลากร - สง่เสริมให้บคุลากรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 

 ค. ระบบการปรับปรุงการด าเนินการ 

แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสทิธิภาพของส านกัฯได้แก่ 

1) จดักิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 
2) สง่เสริมให้ผู้ รับบริการมีทกัษะด้านการรู้สารสนเทศ 
3) ประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 
4) ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิโดยใช้แนวคิดของ Lean และด้วยหลกัการ PDCA 
5) ใช้การจดัการความรู้เพื่อสง่เสริมให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง 
6) สง่เสริมการท าวจิยัสถาบนั และน าผลการวจิยัมาใช้พฒันางาน/บริการ 
7) ใช้หลกัการตลาดสง่เสริมงานบริการห้องสมดุ 
8) ทบทวนและปรับปรุงวิธีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริง 
9) สร้างศกัยภาพของบคุลากรทกุคน ทกุระดบัให้ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงด้านวิชาการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
10) การหลอ่หลอมบคุลากรให้มจิีตส านกึด้านคณุภาพ รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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1. กำรน ำองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพนัธกจิ 

1.1ก(1)ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์เมื่อเดือน
มีนำคม 2553 โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(หรือผู้รับบริกำร) ตลอดจนกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นหลำยครั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ได้
ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ของส ำนักฯ โดยค ำนึงถึงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ต้องกำร และมี
ควำมเห็นตรงกันว่ำ “เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ” คือ เป้ำหมำยสูงสุดที่ส ำนักฯ ต้องกำร 

หลังจำกกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์แล้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้ประชุมบุคลำกรเพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ค่ำนิยมขององค์กร ตลอดจนกำรจัดท ำค ำอธิบำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ และ
ค่ำนิยมเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติ 

ในกำรสัมมนำเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติประจ ำปี 2555 ได้มีกำรทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกำรสัมมนำ และได้ข้อสรุปว่ำ กำรน ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยในทิศทำงท่ีก ำหนดโดยวิสัยทัศน์ จ ำเป็น
สร้ำงวัฒนธรรมที่”มุ่งเน้นผู้รับบริกำร” ที่ขับเคลื่อนด้วยค่ำนิยม “ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี เพื่อเป้ำหมำย
องค์กร” 

1.1ก(2)ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำถึงกำรยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมกับทุก
ฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรด้วยกัน ต่อผู้รับบริกำร ควรจะด ำรงไว้ซึ่งควำมเสมอภำค หลีกเลี่ยงกำร
ปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน  นอกจำกนั้น ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก็ได้เน้นให้ด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นธรรมกับทุกคน 

1.1ก(3)ในด้ำนกำรบริหำรส ำนักฯ ให้มีควำมยั่งยืน และมีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่ง 
ผู้อ ำนวยกำร และทีมบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำของบุคลำกรโดยกำรจัดให้มีกำรทัศน
ศึกษำเพ่ือดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน Blog และในสังคมออนไลน์ 
ส่งเสริมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ จัดให้มีกำรอบรมในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม จิตบริกำร
กับกำรให้บริกำรของห้องสมุด ชุมชนนักปฏิบัต(ิCoP)เป็นต้น นอกจำกนั้น ยังมีกำรถ่ำยทอดข่ำวสำรเกี่ยวกับ
ควำมเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจในวงกำรห้องสมุดผ่ำนmailing listรวมทั้งกำรกระตุ้นให้บุคลำกรจัดท ำโครงกำร
พัฒนำงำนในลักษณะ R2R สร้ำงผลงำนด้วยกำรพัฒนำงำนประจ ำที่รับผิดชอบ และท ำงำนเป็นทีม 
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ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการขององค์การ 

1.1ข(1)ผู้อ ำนวยกำรและทีมบริหำรสื่อสำรกับบุคลำกรด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย ดังแสดงในตำรำง 
1.1-1 

ตาราง 1.1-1 ช่องทางการสือ่สาร 

ช่องทางการสื่อสาร ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ กิจกรรม/ผลลัพท์ 

ที่ประชมุหวัหน้าฝ่าย(ทีม

บริหาร) 

ผอ. รอง ผอ. หวัหน้า

ฝ่าย 

ทกุเดือน พิจารณาและตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ท่ี

เก่ียวกบัการด าเนินงานของส านกัฯ  

ประชมุบคุลากร บคุลากรทกุคน ทกุ 1-3 

เดือน 

สือ่สารเร่ืองตา่งๆ จากทมีบริหารสูบ่คุลากร 

และรับฟังความคดิห็นจากบคุลากร 

ประชมุคณะท างานตา่งๆ คณะกรรมการตา่งๆ 

เช่น กรรมการประกนั

คณุภาพ กรรมการ 5ส 

กรรมการจดัการ

ความรู้ ฯลฯ 

1-2 เดือน พิจารณาและตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ที่

เก่ียวข้อง 

Group mail บคุลากรเฉพาะกลุม่ 

หรือบคุลากรทกุคน 

ไมแ่นน่อน สือ่สารเร่ืองตา่งๆ ทัง้กรณีเร่งดว่น หรือ

เร่ืองราวที่นา่สนใจ 

ระบบ e-office บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง

(บางสว่นหรือทัง้หมด) 

ทกุวนั แจ้งขา่วสาร สัง่การ ฯลฯ 

 

1.1ข(2) ผู้อ ำนวยกำรและทีมบริหำรให้ควำมส ำคัญกับควำมเข้ำใจในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักฯ โดยได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลกำรด ำเนินกำร ส่งเสริมและกระตุ้นให้ท ำโครงกำรพัฒนำงำน หรือ
งำนวิจัยสถำบันที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงำนที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
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1.2 การก ากบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 

ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 

1.2ก(1)ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบธรรมำภิบำลในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ดังแสดงในตำรำง 1.2-1 
ดังนี้ 

ตาราง 1.2-1 แนวทางในการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามระบบธรรมภิบาล 

เร่ืองที่ส าคัญในระบบธรรมาภบิาล แนวทางในการก ากับดูแล 

ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้น า

ระดบัสงู 

✤ ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ทกุ 6 เดือน และทกุ 2 ปีโดยคณะกรรมการท่ีมีอธิการบดีเป็น
ประธาน 

✤ ผลการปฏิบตัิงานของผู้น าระดบัหวัหน้าฝ่ายได้รับการประเมินทกุ 6 

เดือนโดยคณะกรรมการท่ีมีผู้อ านวยการเป็นประธาน 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน ✤ การใช้จา่ยเงินของส านกัฯ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงิน
ของส านกัฯ กองคลงั และหนว่ยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 

ความโปร่งใสในการด าเนินการ ✤ มีการสือ่สารแนวทางการด าเนินการแก่บคุลากร เช่น แนวทางการสรร
หาหวัหน้าฝ่าย แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี  

✤ มีการรายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน 
ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากหนว่ยงานระดบัคณะ 

✤ มีนโยบายในการพฒันาระบบรายงานข้อมลู และสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีให้ครอบคลมุมากที่สดุ 

 

1.2ก(2)คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรซึ่งเป็นผู้น ำสูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดย
ใช้ข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้อ ำนวยกำร ข้อมูลจำกกำรสอบถำมบุคลำกร ข้อมูลจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผล
กำรประเมินได้รับกำรป้อนกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
นอกจำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรได้รับกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีอธิกำรบดีเป็น
ประธำนทุกรอบ 6 เดือน 

ข. การประพฤติปฏิบัตติามกฎหมายและจริยธรรม 

1.2ข(1) และ 1.2ข(2) ในด้ำนของกำรด ำเนินกำรต่อกรณีที่บริกำรของส ำนักฯ มีผลกระทบในทำงลบ
ต่อสังคม โดยส ำนักฯ ได้จัดให้มีช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ทำงโทรศัพท ์ กระดำน
ข่ำว และe-mail โดยได้เปิดเผย e-mail addresses ของผู้บริหำรทุกคน และบุคลำกรทุกฝ่ำยไว้บน website 
ของส ำนักฯ ที่ http://www.clib.psu.ac.th 

http://www.clib.psu.ac.th/
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ค. ความรับผดิชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

1.2ค(1) ส ำนักฯ ตระหนักถึงบทบำทท่ีพึงมีต่อกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมตำมศักยภำพของส ำนัก
ฯ เช่น กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดอ่ืนๆ ในชุมชน ดังตัวอย่ำงกิจกรรมในตำรำง 
1.2-2 

ตาราง 1.2-2 แนวทางในการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามระบบธรรมภิบาล 

ชุมชน กิจกรรม 

ห้องสมดุโรงเรียน ✤ การบริจาคหนงัสอื 

ห้องสมดุชมุชน ✤ การจดัอบรมความรู้ใหม่ๆ  แก่บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบตัิงานของห้องสมดุ
ชมุชน 

นกัศกึษาของสถาบนัตา่งๆ ✤ การรับเข้าฝึกงาน 

นกัเรียน ✤ ใช้บริการของส านกัฯ โดยไม่เสยีคา่ใช้จา่ย   

ประชาชนในชมุชน ✤ ใช้บริการของส านกัฯ ทัง้ในรูปของสมาชิก หรือเป็นผู้ รับบริการเป็นครัง้
คราว 
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2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
2.1ก(1)ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯมอบหมำยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

(ตำรำง 2-1-1) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรทบทวน/จัดท ำแผนกลยุทธ์ 2554-2558 เมื่อเดือนกรกฎำคมคม 
2554 และให้มีกำรตรวจประเมินควำมก้ำวหน้ำของกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพทุกวันอังคำรสัปดำห์ที่สองของเดือนคู่  ในกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ก ำหนดให้มีขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนดังนี้ 

1) กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ 
2) กำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของส ำนักและระบุผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูล

(ตำรำง 2.1-1) 
3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
4) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
5) กำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำร กำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบเวลำและดัชนีชี้วัด 

(KPIs)  
6) กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 
7) กำรตรวจประเมินควำมก้ำวหน้ำ และนวัตกรรม 
8) กำรปรับแผน 

ตำรำง 2.1-1 ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องในกำรท ำแผนกลยุทธ์ 
กิจกรรม / กำรรวบรวมข้อมูล/ ช่วงเวลำรวบรวมข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

ก. กำรท ำแผนกลยุทธ์  กรรมกำรประกัน
คุณภำพ 

ข. ข้อมูลควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
1) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม 
2) เก็บข้อมูลจำกปัญหำและกำรสังเกต 

บรรณำรักษ์ฝ่ำย
บริกำร 
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กิจกรรม / กำรรวบรวมข้อมูล/ ช่วงเวลำรวบรวมข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 
ค. ข้อมูลสัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่นๆถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำนเทคโนโลยี 

1) เก็บข้อมูลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสำรสนเทศ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของห้องสมุด Technology developmentและควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี 

2) เก็บข้อมูลจำกพัฒนำกำรของกำรให้บริกำรของส ำนักพิมพ์ กำรด ำเนินธุรกิจของ
ส ำนักพิมพ์ กำรให้บริกำรของห้องสมุดอ่ืนๆ บริกำรของ Google และ  
Institutional Repository เป็นต้น 

นักวิทยำศำตร์  
 

ง. ข้อมูลสัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่นๆถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำนผู้ส่งมอบ (ส ำนักพิมพ์)
โดยรวบรวมข้อมูลจำกข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวของส ำนักพิมพ์ 

บรรณำรักษ์จัดหำ 

จ. ข้อมูลสัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่นๆถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำนควำมชอบของลูกค้ำ 
1) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม 
2) เก็บข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินกำร (แบบประเมิน) 
3) เก็บข้อมูลจำกรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรค้นหำควำมรู้ของผู้ใช้บริกำร  
4) - เก็บข้อมูลจำกพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีที่อ ำนวยควำมสะดวก 

ฝ่ำยบริกำร 

ฉ. ข้อมูลสัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่นๆถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของสภำพแวดล้อมด้ำน
กฎระเบียบข้อบังคับ โดยใช้ข้อมูลจำกประกำศ และข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร 

ช. กำรรวบรวมข้อมูลภำยในส ำนักฯ 
1) จุดแข็ง จุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคของส ำนักฯ 
2) เก็บข้อมูลจำกข้อมูลเชิงประจักษ์และกำรท ำปฏิบัติกำร SWOT 

 
ทีมบริหำร 
 

ซ. ข้อมูลบุคลำกร 
- เก็บข้อมูลจำกฐำนข้อมูลบุคลำกร 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน 

ฌ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทรัพยำกร 
- เก็บข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทรัพยำกร 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน 

ญ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควำมยั่งยืนของส ำนักฯในระยะยำว 
1) เก็บข้อมูลจำกนโยบำย และโครงสร้ำงองค์กร (มหำวิทยำลัย)พันธกิจของ

มหำวิทยำลัย 
2) ข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน 

ทีมบริหำร 
 

ฎ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควำมสำมำรถพิเศษท่ีจ ำเป็นของส ำนักฯในระยะยำว 
1) เก็บข้อมูลจำกนโยบำยส ำนักฯ ฐำนข้อมูลบุคลำกร ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสภำวะ

แวดล้อม ควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและประสบกำรณ์ของบุคลำกร 

ทีมบริหำร 

ฏ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควำมสำมำรถขององค์กรในกำรน ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
1) เก็บข้อมูลจำกควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับหน้ำที่ควำมพร้อมด้ำน

ทรัพยำกรของส ำนัก งบประมำณ กำรสื่อสำร 

ทีมบริหำร 
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จุดบอดที่อำจเกิดขึ้นได้ในกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ คือ กำรวิเครำะห์โดยปรำศจำกข้อมูลที่เชื่อถือได้  
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ จึงมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
น ำเสนอข้อมูล    นอกจำกนี้กำรสื่อสำรและให้ผู้ปฏิบัติงำนทั้งส ำนักฯ มีส่วนในกำรเสนอแผนปฏิบัติกำรจะ
ป้องกันจุดบอดที่เกิดจำกกำรรู้และเข้ำใจงำนเฉพำะของตนเองและฝ่ำย แต่ขำดควำมเข้ำใจภำพรวมของแผน
กลยุทธ์ ทุกคนจะได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเห็นเป้ำหมำยเดียวกันกำรตรวจประเมินควำมก้ำวหน้ำตำมกรอบเวลำจะ
ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ และปรับเปลี่ยนแผนกำรท ำงำนได้ทันเวลำ  ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่
หยุดชะงัก  

ส ำนักฯเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยโดยได้ก ำหนดเป้ำหมำย/วิสัยทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจนในกำรที่จะเป็น
แหล่งสำรสนเทศและเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศบุคลำกรของส ำนัก 4 กลุ่มคือบรรณำรักษ์
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดสนับสนุนงำนบริหำรและนักวิทยำศำสตร์บุคลำกรเหล่ำนี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงกับ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยมีควำมรับผิดชอบผูกพันกับสถำบันในขณะที่ส ำนักฯมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรอัน
ได้แก่ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและด้วยวิสัยทัศน์พันธ
กิจของส ำนักฯจึงก ำหนดให้ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้เป็นควำมสำมำรถ
พิเศษของส ำนักฯ 

ส ำนักฯเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริกำรและไม่ได้แสวงหำก ำไรงบประมำณในกำรด ำเนินภำรกิจได้รับ
กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพันธกิจควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจจึง
มุ่งเน้นให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำส่วนควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนปฏิบัติกำรจะมุ่งเน้นให้มี
กำรบริกำรที่สะดวกรวดเร็วถูกต้องทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทรัพยำกรบุคคลเป็น
กลไกส ำคัญในกำรด ำเนินภำรกิจควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงมุ่งเน้นให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพและมีควำมสุขท ำงำนเป็นทีม เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในภำคใต้และมีชื่อเสียงในกลุ่มวิจัยติดอันดับ 1 
ใน 5 ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยบรรณำรักษ์และนักวิทยำศำสตร์ของส ำนักฯมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
บริกำรของห้องสมุดสมัยใหม่และมีเครื่องมือที่พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรสำรสนเทศผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร มีควำมรู้ควำมช ำนำญในงำนที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ส ำนักฯ ยังมี
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับหอสมุดมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ  รวมถึงส ำนักพิมพ์ ร้ำนค้ำ ส ำนักฯจึงมีควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัยบริกำรที่เป็นเลิศและควำมน่ำเชื่อถือ 

          แผนปฏิบัติกำรที่เป็นควำมต้องกำรระยะยำว จะถูกก ำหนดให้ด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 4-5 ปี  
ส่วนแผนปฏิบัติกำรที่เป็นควำมต้องกำรระยะสั้นจะถูกก ำหนดให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 1-2ปีเนื่องจำก
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำรต้องด ำเนินกำรเป็นปีต่อปี 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกรอบเวลำ คณะกรรมกำรคุณภำพจึงก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติ
กำรนั้นและท ำปฏิทินด ำเนินงำน พร้อมทั้งก ำหนดกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยหัวหน้ำฝ่ำยทุก1-3  เดือน 
หำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำ ให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลหรือปัญหำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แก่
ทีมบริหำร  เพื่อแก้ไขปัญหำ 
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ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1ข(1)คณะกรรมกำรฯได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ข้อ คือ 
1) กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2) กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร 
3) กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ 
4) กำรบริหำรให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและยั่งยืน 
5) กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นี้จะน ำไปสู่เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ฯ 5 ข้อคือ 
1) ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรสำรสนเทศท่ีทันสมัย 
2) ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3) ส ำนักฯ สนับสนุนมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ 
4) ส ำนักฯ สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย 
5) ส ำนักฯ สนับสนุนมหำวิทยำลัยสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ตำรำง 2.1-3วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป้ำประสงค์ และเวลำที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ ปีที่บรรลุวัตถุประสงค ์

 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 
1. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ / / / / /   / / / 
2. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร / / / / /  / / / / 
3. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ / / / / /   / / / 
4. กำรบริหำรให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและยั่งยืน / / / / /   / / / 
5. กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน / /  / /   / / / 

2.1ข(2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) ก ำหนด หำข้อมูลและวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก ที่มีผลต่อด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
2) ก ำหนด หำข้อมูลและวิเครำะห์ปัจจัยภำยในส ำนักฯ ที่ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ฯ 
3) ก ำหนด หำข้อมูลและวิเครำะห์ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯโอกำส

กำรสร้ำงนวัตกรรมให้บริกำรและกำรปฏิบัติกำรควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต 

4) ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยได้จำกผลกำรวิเครำะห์ขั้นตอน  1- 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ได้มีลักษณะดังนี้ น ำไปสู่เป้ำประสงค์ท้ัง 5 ข้อ (ตำรำง 2.1-3)  ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯตอบสนองโอกำสกำรสร้ำงนวัตกรรมให้บริกำรและกำร
ปฏิบัติกำรและสอดคล้องกับควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนำคต (ตำรำง 2.1-4
และ และโครงร่ำงองค์กร)   

ตำรำง 2.1-4กำรตอบสนองด้ำนต่ำงๆ ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ควำมท้ำทำย ควำม โอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม ควำมสำมำร
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เชิงกลยุทธ ์ ได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ ์

กำรให้บริกำร กำรปฏิบัติกำร 
ถพิเศษของ

องค์กร 
1. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำร

จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
/ /  / / 

2. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำร
ให้บริกำร 

/ / / / / 

3. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
คุ้มค่ำ 

/ / / / / 

4. กำรบริหำรให้เกิดผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีและยั่งยืน 

/ / / / / 

5. กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรสนับสนุนชุมชน 

    / 

2.2 กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
2.2ก(1)กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว ระยะแผนสั้น (1-2 ปี ) / ยำว (1-2 ปี / 3-5 ปี)ของส ำนักฯ แสดงใน
ตำรำง2.2-1 

2.2ก(2)ทีมบริหำรด ำเนินกำรแปลงวัตถุประสงค์ไปสู่แผนปฏิบัติกำร และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรตำม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรของส ำนักฯได้แก่ บุคลำกร กำรเงิน อำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ 
2) กำรวิเครำะห์กฎระเบียบ 
3) กำรวิเครำะห์กระบวนกำรหลักของส ำนักฯ 
4) กำรแปลงวัตถุประสงค์เป็นแผนปฏิบัติกำร โดยใช้ผลกำรวิเครำะห์ 1-3 
5) กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ (ตำรำง 2-2-1แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำร

ปฏิบัติ) โดยมีกำรถ่ำยทอดสู่ระดับองค์กรผ่ำนที่ประชุมบุคลำกร ถ่ำยทอดสู่ระดับกระบวนกำรงำน
ที่ส ำคัญผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำย และถ่ำยทอดสู่ระดับปฏิบัติผ่ำนที่ประชุมฝ่ำย  

ผู้อ ำนวยกำรได้ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำร แก่บุคลำกรส ำนักฯโดยแจ้งในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯและให้
บุคลำกรส ำนักฯ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติกำร พร้อมทั้งมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบน ำไปปฏิบัติ  
ส ำหรับแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณจะต้องน ำเสนอเอกสำรโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติกำรด ำเนินกำรและงบประมำณต่อผู้อ ำนวยกำรก่อนกำรด ำเนินโครงกำรนอกจำกนี้ทีมบริหำรได้
ก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและแจ้งที่ประชุมทีมบริหำรทุก 2 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนและเพ่ือกำรประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรหำกมีสภำวกำรณ์
เปลี่ยนแปลง 
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ตำรำง 2.2-1 แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  1. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ปี) 
ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลำด ำเนินกำร 

สั้น ยำว  55 56 57 58 59 

1.1 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน 

  หน. ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

     

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
1.1.1 ลดขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกร  
         สำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ท ำอยู่     
         ในปัจจุบัน 
1.1.2 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับกำรเรียน

กำรสอน 
- วิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรสำรสนเทศกับ 
สำขำวิชำหรือหลักสูตรที่เปดิสอน 
- วิเครำะหต์ ำรำหลักท่ีมีอยู่ในปจัจุบนัในทุกรำยวิชำ 
และด ำเนินกำรจดัหำเพิม่เตมิ 

 

   
หน. ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 
 
สุดำ 
 
สุดำ 
 
สุดำ 
 

     

1. 2 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
สนับสนุนงำนวิจัย  

        

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
1.2.1 ลดขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ สนับสนุนงำนวิจัย ที่ท ำอยู่ในปัจจุบัน 
1.2.2 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับกำรวิจัย 

-วิเครำะห์ฐำนข้อมลูและวำรสำรทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน
กับงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำกำรจัดหำ 
และด ำเนินกำรจดัหำเพิม่เตมิ 

   
หน. ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 
ประไพ 
 

     

1.3 กำรออกแบบกระบวนกำรจดักำรสำรสนเทศข้อมูลภำคใต ้
 

  หน. ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

     

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
1.3.1 ลดขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศข้อมลู

ภำคใต ้

   
พรทิพย์ 
 

     

1.4 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลยั 

  คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ฯ 

     

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
1.4.1 ลดขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของ

มหำวิทยำลยั 

   
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  2. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร 

แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ปี) 
ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลำด ำเนินกำร 

สั้น ยำว  55 56 57 58 59 

2.1 กำรออกแบบกระบวนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ให้ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

        

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
2.1.1 กำรป้องกันไม่ให้เกดิของเสียควำมผิดพลำดของกำร
ให้บริกำรและกำรท ำงำนซ้ ำ 
2.1.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหอ้งสมุด 
2.1.3 หำรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรทุกเดือน 
2.1.4 ตั้งกลุ่มQCCเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

        

2.2 กำรออกแบบกระบวนกำรบริกำรอื่นๆ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแกผู่้รับบริกำร 

        

กำรถำ่ยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
2.2.1 ประชุมบุคลำกร และสื่อสำรผ่ำน Morning Talk 
2.2.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่ำนเครือข่ำยควำมร่วมของ
ข่ำยงำนห้องสมุดฯ 

        

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  3. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ 

แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ปี) 
ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลำด ำเนินกำร 

สั้น ยำว  55 56 57 58 59 

3. 1กำรออกแบบกระบวนกำรณรงค์กำรศึกษำค้นคว้ำ   หน. ฝ่ำยบริกำร      

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
3.1.1ให้กำรอบรมกำรใช้ห้องสมดุแก่ลูกค้ำ 
3.1.2 สื่อสำรด้วยสื่อหลำยรูปแบบตำมกลุม่เป้ำหมำย 

   
รตนำ 
รตนำ 

     

3.2 กำรออกแบบกำรออกแบบกระบวนกำรสื่อสำรและรับฟัง
ลูกค้ำกระบวนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

  หน. ฝ่ำยบริกำร      

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
3.2.1 แผนประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผูร้ับบริกำรไดร้ับ

ข่ำวสำรที่ทันสมัย 
3.2.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของ

ส ำนักโดยระบบสมำชิกให้ดึงข้อมูลจำกALISTได้ 
3.2.3 กำรแสดงผลข้อมลูสมำชิกสำมำรถแก้ไขและปรับปรุงใน

ส่วนของกำรยืนยันกำรรับสมัครขำ่วสำรได ้
3.2.4 จัดให้มีโปรแกรมFeedbackถ้ำผู้รบับริกำรไม่สำมำรถ

เข้ำถึงสำรนิเทศ 

   
รตนำ 
 
รตนำ 
 
หน. ฝ่ำยบริกำร 
 
หน. ฝ่ำยบริกำร 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  4. กำรบริหำรให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและยั่งยืน 

แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ปี) 
ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลำด ำเนินกำร 

สั้น ยำว  55 56 57 58 59 

4.1 กำรออกแบบกระบวนกำรน ำองค์กร   ผอ.      
กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
4.1.1 สื่อสำร มอบหมำย และติดตำมในที่ประชุมทีมบริหำร 
4.1.2 สื่อสำรในท่ีประชุมบุคลำกร 

        

4.2 กำรออกแบบกระบวนกำรสรำ้งควำมผูกพันกับบุคลำกร   รอง  ผอ      
กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
4.2.1 กำรเสริมสรำ้งวัฒนธรรมองค์กร 
4.2.2 กำรจัดกำรระบบกำรเรียนรูแ้ละกำรพัฒนำบคุลำกรและ
ผู้น ำ  
4.2.3 กำรเตรียมบุคลำกรให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
4.2.4 กำรสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

   
หัวหน้ำฝ่ำย 
หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุน 
หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุน 
หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุน 

     

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  5. กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน 

 

แผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
ระยะแผน

(ปี) 
ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลำด ำเนินกำร 

สั้น ยำว  55 56 57 58 59 

5.1 กำรออกแบบกระบวนกำรสรำ้งควำมผำสุกและ
ประโยชน์ของสังคม 

  รอง ผอ.       

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
5.1.1 สื่อสำร และติดตำมในท่ีประชุมทมีบริหำร 
5.1.2 สื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจในที่ประชุมบุคลำกร 

   
หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุนฯ 

     

5.2กำรออกแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงควำมรูสู้่
ชุมชน 

  รอง ผอ      

กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิ
5.2.1มีกำรบริกำรวิชำกำร 
 

  หัวหน้ำฝ่ำย
พัฒนำ 
 

     

2.2ก(3)ส ำนักฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไร รำยรับจะได้รับกำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัยในรูปแบบ
ของงบประมำณแผ่นดินประจ ำปีและงบประมำณเงินรำยได้ส ำนักฯ จะต้องน ำเสนอประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักฯ ต่อมหำวิทยำลัยฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำรเป็นฝ่ำยจัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหมวดต่ำงๆโดยประมำณกำรจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยรับ-รำยจ่ำยในปีที่
ผ่ำนมำ  ประกอบกับประมำณกำรที่จะต้องใช้ในแผนปฏิบัติกำรแล้วขอควำมเห็นชอบจำกทีมบริหำรเพ่ือ
น ำเสนอต่อกองแผนงำน  
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ส ำนักฯ จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มี ผอ. ส ำนักฯ เป็นประธำน 

2.2ก(4)ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์บังคับผู้อ ำนวยกำรจะเรียกประชุมทีมบริหำรเพ่ือพิจำรณำปรับเปลี่ยน
แผนและถ่ำยทอดผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยซึ่งเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งในที่ประชุมเพ่ือถ่ำยทอดต่อผู้ปฏิบัติงำนต่อไป 

2.2ก(6)ตัวชี้วัดของกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญที่ใช้ติดตำมผลส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร
แสดงในตำรำง2.2-2 

ตำรำง 2.2-2ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร  

1. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรจดักำรทรัพยำกรสำรสนเทศ - มีทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนทุก
ระดับในมหำวิทยำลยั 

1.1 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน 

- ใช้ระยะเวลำทั้งกระบวนกำรลดลง 
- จ ำนวนรำยวิชำที่มีต ำรำหลักเพิ่มขึน้ 
- จ ำนวนต ำรำทีไ่ม่เคยถูกยืมลดลง 
- จ ำนวนหลักสตูรที่มตี ำรำ(ช่ือเรื่อง) สอดคล้อง   

1.2 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
สนับสนุนงำนวิจัย  

- ฐำนข้อมูลและวำรสำรสอดคล้องกับกำรวิจัย 
- มีทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนงำนวิจัยทุกสำขำใน

มหำวิทยำลยั 
1.3 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศข้อมลูภำคใต้ - กำรบริกำรสำรสนเทศข้อมูลภำคใต้ 

1.4 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลยั 

- จ ำนวนนวัตกรรมกำรจดัเก็บและเผยแพรผ่ลงำนวิจัยของ
มหำวิทยำลยั 

2. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร  
2.1 กำรออกแบบกระบวนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ - จ ำนวนลูกค้ำท่ีเข้ำรับกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดตำม

ก ำหนดกำรในแผน 
- จ ำนวนครั้งท่ีลูกค้ำแจ้งว่ำหำต ำรำไม่พบบนช้ัน  
- จ ำนวนนวัตกรรมกำรบริกำร 
- จ ำนวนควำมผดิพลำดของกำรให้บริกำรยมื-คืน ลดลง 
- บริกำรที่ลูกค้ำเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทุกท่ี   ทุก

เวลำ 
- จ ำนวนบริกำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงมี

นวัตกรรม 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 

2.2 กำรออกแบบกระบวนกำรบรกิำรอื่นๆ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแกผู่้รับบริกำร 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 

2.3 กำรออกแบบกระบวนกำรสรำ้งนวัตกรรม      - จ ำนวนนวัตกรรมกำรบริกำร 
3. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอยำ่งคุ้มค่ำ  
3.1 กำรออกแบบกระบวนกำรสื่อสำรและรับฟังลูกค้ำ - จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสมัพันธ์และควำมผูกพันกับ

ผู้รับบริกำร 
- ข้อร้องเรียนที่ไดร้ับกำรแกไ้ข 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร  

- จ ำนวนบริกำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงมี
นวัตกรรม 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 
- ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้(cost per use)ฐำนข้อมูล 

3.2 กำรออกแบบกระบวนกำรณรงค์กำรศึกษำค้นคว้ำ - จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นกำรตลำดเชิงรุก 
4. กำรบริหำรให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและยั่งยืน  

4.1 กำรออกแบบกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  
4.2 กำรออกแบบกระบวนกำรน ำองค์กร  
4.3 กำรออกแบบกระบวนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร   - บุคลำกรมีศักยภำพ ควำมช ำนำญ หรือเช่ียวชำญในสำขำ 

วิชำชีพ 
- มีสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริมคณุภำพชีวิต 
- จ ำนวนกิจกรรมที่เพิ่มคณุค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร 
- ร้อยละของควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร 

4.4 กำรออกแบบกระบวนกำรวัดผล กำรวเิครำะห์และกำร
จัดกำรควำมรู ้

 

4.5 กำรออกแบบกระบวนกำรจดักำรกระบวนกำร  
4.6  กำรออกแบบกระบวนกำรปรับเปลีย่นแปลงแผนปฏิบตัิ

กำร 
 

5. กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน  
5.1 กำรออกแบบกระบวนกำรสรำ้งควำมผำสุกและประโยชน์

ของสังคม 
- จ ำนวนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสังคม 

5.2กำรออกแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงควำมรูสู้่
ชุมชน 

 

 

 

3. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
3.1 ความผูกพันของลูกค้า 

ก. ผลิตภัณฑ์ และกำรสนับสนุนผู้รับบริกำร 

3.1ก(1)ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ มีวิธีกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรจ ำแนกควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร กลุ่มต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 1 
โดยค ำนึงถึงวิสัยทัศน์พันธ์กิจ ค่ำนิยม เป็นพ้ืนฐำน ประกอบกับข้อมูลสำรสนเทศของผู้รับบริกำร สัมมนำ
บุคลำกร แล้วทีมบริหำรจะระดมควำมคิด เพ่ือจัดท ำแผน เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของกำร โดยใช้ประเด็นมีค่ำ
ประเมินน้อย โดยพยำยำมด ำเดินกำรให้ผลออกมำดีท่ีสุด เพ่ือให้เหนือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  โดยมี
แผนประเด็นที่ส ำคัญดังนี้ 
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- จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของต ำรำกับหลักสูตร เพ่ือศึกษำควำมสอดคล้องของเนื้อหำ
หนังสือต ำรำที่มีให้บริกำรกับรำยวิชำตำมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดหำหนังสือต ำรำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งข้ึน ในปีนี้ด ำเนินไป
ได้ 2 หลักสูตร 

- โครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำร
ตัดสินใจบอกรับวำรสำรและฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำรวิจัยให้ครบทุกสำขำท่ีเป็นยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

- กระบวนกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก ำหนดให้มีกำรศึกษำร้อยละที่ลดลงของค่ำใช้จ่ำยใน
กำรสืบค้น/ดำวน์โหลดฐำนข้อมูลต่อครั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือพิจำรณำควำม
คุ้มค่ำของกำรเข้ำใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลซึ่งในปี 2554 ผลกำรวิเครำะห์ลดลงได้เฉพำะบำงฐำน 
ยังลดลงได้ค่อนข้ำงน้อย 

- จัดท ำ application กำรจ่ำยค่ำปรับหนังสือค้ำงส่งด้วยตนเองผ่ำนเครื่องเติมเงิน Happy print เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร ซึ่งด ำเดินกำรได้ประมำณ 95 % 

- กำรขยำยเวลำบริกำรของส ำนักในช่วงสอบ และดูแลกำรจองโต๊ะ 
- ตั้งกลุ่ม COP กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือพัฒนำกำรให้ผู้รับบริกำรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
- นโยบำยยกเลิกกำรเก็บเงินผู้รับบริกำรบุคคลทั่วไปเป็นต้น 
- จัดให้มีบริกำรในลักษณะ One Stop Service มำกขึ้น เช่น บริกำรตอบค ำถำมออนไลน์ บริกำรท่ำน
ขอมำเรำจัดให้ บริกำรหนังสือด่วน ยืมต่อและจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บ ฯ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เช่น บริกำรตำมตัวเล่ม บริกำรเพื่อน
ช่วยหำหนังสือ ออกบูธประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตำมคณะต่ำงๆ 

จำกกำรปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเข้ำถึงลูกค้ำในเชิงรุก ส่งผลต่อกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริกำรปัจจุบันและผู้รับบริกำรใหม่ 

ตำรำง3-1(ก)-1สำรสนเทศผู้รับบริกำรที่ใช้ในกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรและท ำให้เหนือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มผู้รับบริกำร 
สำรสนเทศเพ่ือใช้
ประกอบกำรสร้ำง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

ประชุมฝ่ำยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ผู้เกี่ยวข้องกลไกใน

กำรสนับสนุน 

อำจำรย ์  แบบส ำรวจควำมพึง
พอใจและควำม
แตกต่ำงจ ำแนกตำม
ประเภทสมำชิก 

 ผู้ปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ 

 น ำขอเสนอแนะ
มำวิเครำะห์
ปรึกษำหำรือเพื่อ
ปรับปรุง/
ออกแบบ

 บริกำรท่ำนขอมำ
เรำจัดให ้

 สื่อสำรสนเทศ
ใหม่ๆที่ผูร้ับบรกำร
เสนอแนะ 

 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร -ก-24 

กลุ่มผู้รับบริกำร 
สำรสนเทศเพ่ือใช้
ประกอบกำรสร้ำง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

ประชุมฝ่ำยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ผู้เกี่ยวข้องกลไกใน

กำรสนับสนุน 

Front 
 กำรสนทนำกับลูกค่ำ

ในโอกำสต่ำงๆ 
 แบบบันทึกรำยงำน

บัญหำที่พบจำกกำร
ปฏิบัติงำน 

 กำรประชุมบคุลำกร 
 ข้อร้องเรียน 

นวัตกรรม 
 

บุคลำกร รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

  บริกำรท่ำนขอมำ
เรำจัดให ้

 กำรอบรมกำร
สืบค้นเพื่อกำรท ำ
ผลงำน 

 

นักศึกษำป.โท รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

 - Happy print  

นักศึกษำป.ตร ี รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย์ และเชิญตัวแทน
นักศึกษำมำประชุมหำรือ 

  Happy print 
 โครงกำรขอขวัญ

ส ำหรับนักอ่ำน 
 บูธประชำสัมพันธ์

เคลื่อนที ่

 

บุคคลทั่วไป รูปแบบเหมือนกลุ่ม
อำจำรย ์

  มีนโยบำยยกเลิก
กำรเก็บเงินเข้ำ
ห้องสมุด 

 

3.1ก(2)ส ำนักฯ ก ำหนดกลไกท่ีส ำคัญ โดยพิจำรณำจำก พันธกิจของส ำนัก กระบวนกำรที่ส ำคัญของ
ส ำนัก ข้อมูลสำรสนเทศของผู้รับบริกำร กลไกเหล่ำนี้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้รบบริกำร ควำมคุ้มค่ำ 
และควำมประหยัด เพ่ือสนับสนุนให้ผู้รับบริกำรมำใช้บริกำร ให้ได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรส ำนักฯให้
มำกที่สุด โดยมีกลไกที่ส ำคัญดังนี้ 

1) ด้ำนอำคำรสถำนที่ เน้นในควำมปลอดภัย โดยมีระบบตรวจสอบผู้เข้ำใช้ระบบประตูอัตโนมัติ 
ผู้เข้ำใช้ต้องแสดงบัตรสมำชิก และมีกล้องวงจรปิดทั้งในและนอกอำคำรมีที่จอดรถรองรับผู้
เข้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ภำยในมีเก้ำอ้ี มำกพอท่ีรองรับผู้เข้ำใช้บริกำรในช่วงปกติ อำคำร
ห้องสมุด น้ ำไหล ไฟสว่ำง แอร์เย็น ห้องน้ ำ และบริกำรพื้นที่ภำยในสะอำด และมีจัดวำง
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สิ่งของอย่ำงเป็นระเบียบ มีระบบ WiFiครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภำยในอำคำร ผู้รับบริกำรสำมำรถ
น ำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวมำใช้ได้อย่ำงสะดวกสบำย 

2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย สนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดี นับตั้งแต่เดินเข้ำมำภำยในส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง
ฯ จะ มีระบบประตูอัตโนมัติ โดยสแกนบำร์โคดเพ่ือแสดงตัวตนของผู้ใช้ ส ำหรับผู้รับบริกำรที่
เป็นสมำชิก ส่วนผู้รับบริกำรที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสำมำรถซ้ือคูปองกำรเข้ำใช้ผ่ำนระบบจ ำหน่ำย
คูปองอัตโนมัติ และมีเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรฝึกเป็นอย่ำงดีประจ ำที่ประตูทำงเข้ำออก คอยให้ค ำ 
แนะน ำ และตรวจดูควำมถูกต้องเรียบร้อยของกำรยืมสื่อสำรสนเทศเม่ือเดินออกจำกส ำนักฯ 
ว่ำได้ยืมสิ่งพิมพ์ออกไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง โดยยึดตำมระเบียบกำรใช้บริกำรของส ำนักฯ 
เป็นเกณฑ์ ส ำหรับกำรด ำเนินกำร ในกำรให้บริกำรมีระบบอัตโนมัติใช้ ครอบคลุมทุก 
Module ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ บรรณำรักษ์สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และกำรให้บริกำรผู้ใช้ในกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศได้
อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ ตลอดสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเองได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว มี
บรรณำรักษ์คอยให้ ควำมช่วยเหลือ บริกำรสืบค้นข้อมูล ที่เคำน์เตอร์บริกำรช่วยกำรค้นคว้ำ
ตลอดเวลำที่ห้องสมุด เปิดท ำกำร มี Internet ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60 เครื่อง 
คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรในกำรสืบค้นข้อมูล ซอฟแวร์กับกำรใช้งำนของ
ผู้รับบริกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของส ำนักฯ และผู้รับบริกำรสำมำรถพิมพ์งำนได้อย่ำง
ง่ำยดำย ซึ่งก ำกับโดยโปรแกรม Happy Print ในรำคำที่ถูก แผ่นละ 75 สตำงค์ และ
ผู้รับบริกำรสำมำรถเติมเงินเพ่ือสั่งพิมพ์งำนได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้รับบริกำรที่อยู่ตำมคณะ 
หน่วยงำนหรือที่บ้ำน สำมำรถสืบค้นผ่ำนระบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักฯ มีระบบ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ 
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำโดยผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

3) ด้ำนบุคลำกร มีกำรฝึกอบรมให้มุ่งเน้นผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศจะมี
กำรพูดคุยถึงปัญหำในกำรให้บริกำรทุกวันศุกร์ กระตุ้นให้ทีมงำนมีจิตบริกำร ในทำงปฏิบัติ
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติได้ดี ดังปรำกฏในรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2554 ในหัวข้อสิ่งที่ท ำได้ดี บุคลำกรมีจิตบริกำร และมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ
ตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ 

4) ด้ำนผลิตภัณฑ์ ส ำนักฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีระบบกำรกลั่นกรอง
กำรจัดหำ และเปิดให้ผู้รับบริกำรเสนอแนะทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีต้องกำร เพ่ือสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในปี 2554 ที่ผ่ำน
มำ ส ำนักฯ ได้ลงทุนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับกำรให้บริกำร เช่น วำรสำรและ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 35.55 ล้ำนบำท 
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5) ด้ำนกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศให้กับ
ผู้รับบริกำรมีทักษะด้ำนสำรสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรค้นสื่อและสืบค้น
ข้อมูล ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ จ ำนวน 91 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วม 
1,808 คน ส ำหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ กำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษำใหม่ อบรม
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมกำรใช้โปรแกรมEndNote/Zoteroโครงกำรให้
ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศแก่นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 ที่ลงเรียนวิชำสัมมนำ 

จำกกลไกดังกล่ำวข้ำงต้น จำกสถิติของส ำนักฯ พบว่ำมีผู้รับบริกำรเข้ำมำใช้บริกำรที่ส ำนักฯ และกำร
เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2552-2554 ดังตำรำง 3.1 ก (1)-2 

ตำรำง 3.1 ก (1)-2สถิติจ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุด 
ปีพ.ศ. 2552 2553 2554 

จ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุด (คน) 698,891 732,272 479,699 

กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(ครัง้) 1,986,108 1,123,103 1,371,966 

ส ำนักฯ สื่อสำรถึงผู้รับบริกำรหลำกหลำยรูปแบบ ดังนี้ 
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 

a) ป้ำยประกำศ โปสเตอร์ 
b) ข่ำวมหำวิทยำลัย 
c) คู่มือกำรใช้ห้องสมุด ฯลฯ 

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ห้องสมุด ชำนชำลำแห่งกำรเรียนรู้ (share.psu.ac.th) 
3) สื่อโสตทัศน์ โดยให้ควำมส ำคัญของสื่อประเภทป้ำยผ้ำ เสียงตำมสำยในห้องสมุด และสถำนี

วิทยุ มอ. 
4) สื่อสำรโดยจัดท ำกิจกรรมต่ำงๆ โดยให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมตำมล ำดับ ดังนี้ 

a) จัดกิจกรรมช่วง มอ.วิชำกำร 
b) กำรอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
c) ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 

5) สื่อสำรจำกเจ้ำหน้ำที่บริกำรโดยตรง เช่น เคำน์เตอร์ยืม-คืน เคำน์เตอร์ให้บริกำรช่วยกำร
ค้นคว้ำ โดยเป็นกำรสื่อสำรสองทำงที่ผู้ใช้ได้รับควำมกระจ่ำงมำก 

กำรประชำสัมพันธ์ข้ำงต้นทั้งหมด อยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ โดยจัด
ประชำสัมพันธ์เพ่ือสื่อสำรให้ผู้ใช้ตลอดปี 

ส ำหรับกลไกกำรสื่อสำรถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจตรงกันถึงแนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
Mail group ซึ่งสำมำรถส่งถึงผู้ปฏิบัติงำนได้ทั่วถึงโดยเร็ว กำรประชุมทีมบริหำรส ำนักฯ เดือนละครั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรจะประชุมบุคลำกรทั้งหมดเฉลี่ย 2 เดือนต่อครั้ง นอกเหนือจำกกำรแขวนแนวปฏิบัติต่ำงๆ ไว้ใน 
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Intranet ของส ำนักฯ แล้ว บำงเรื่องที่ซับซ้อนจะจัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน ซึ่งมั่นใจได้ว่ำผู้ปฏิบัติมีควำมเข้ำใจ
ตรงกันถึงนโยบำยแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริกำรของส ำนักฯ 

ส ำนักฯ ก ำหนดกลไกท่ีส ำคัญที่จะสนับสนุนลูกค้ำแต่ละกลุ่ม มำใช้ผลิตภัณฑ์ในรอบปี 2554  ส ำนักฯ 
ได้จัดกิจกรรมใหม่นอกเหนือจำกปี 2553 เพ่ิมหลำยกิจกรรม  เช่น กำรจัดบูธสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตำมคณะ
ต่ำงๆจัด Focus Group ส ำหรับนักศึกษำระดับปริยญำตรี ส ำหรับกลุ่มบุคคลภำยนอก จัดโครงกำรแข่งขัน
ตอบค ำถำมเกี่ยวกับพระรำชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชส่วนผู้รับบริกำร
ประเภทนักศึกษำ กิจกรรมที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำรอยู่ประจ ำทุกปี ได้แก ่ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรออกหนังสือ
สอบถำมควำมต้องกำร กำรอบรบกำรสืบค้นสำรสนเทศไปตำมคณะต่ำงๆ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง
ทีห่ลำกหลำยเป็นต้น 

3.1ก(3)ส ำนักฯใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรก ำหนดหรือสร้ำงนวัตกรรม โดยยึดกรอบแนวคิด 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่ำนิยมของส ำนักฯ เป็นแนวทำงหลัก กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรใช้เทคโนโลยี่สำรสนเทศ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค ใช้ข้อมลูสำรสนเทศของกลุ่มลูกค้ำต่ำงๆ ข้อมูลผลประเมินตนเองของรำยงำนประจ ำปีที่ผ่ำนมำจำก
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของสำนักฯ ข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อเสนอแนะด้วยกำรสอบถำมจำกกลุ่ม
ผุ้รับบริกำร กำรระดมควำมคิดจำกบุคลำกรของส ำนักฯ ทั้งหมด เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนวัตกรรม 
แนวทำงในกำรสนับสนุนผู้รับบริกำรให้ทันต่อทิศทำงของธุรกิจ ประกอบกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ปีงบประมำณ 
2554-2558 

ภำยใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และกรอบแนวคิดในระบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ส ำนักฯ ได้ก ำหนด
เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 4 เป้ำประสงค์ ดังนี้ 

1) ส ำนักฯ มีศักยภำพในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่  

2) นักศึกษำและบุคลำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ มีทักษะด้ำน
สำรสนเทศ และทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ อันจะส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) ส ำนักฯ มีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลำ และสอดคล้องกับ
หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ และสถำนที่ 

4) ส ำนักฯ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ  
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ในปีงบประมำณ 2554 ส ำนักฯ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรต่ำงๆซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้ทันต่อทิศทำงธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้รับบริกำรสำรสนเทศทันต่อทิศทำงและควำมต้องกำร 

ข. กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร 

3.1ข(1)ส ำนักฯ ได้ก ำหนดค่ำนิยมชององค์กรไว้ว่ำ "ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี เพ่ือเป้ำหมำยองค์กร"
เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่“มุ่งเน้นผู้รับบริกำร” มีกำรถ่ำยทอดแก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กรให้เห็นถึง
ควำมส ำคัญและยึดถือปฏิบัติ มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ
เช่น ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน กำรพัฒนำผู้ให้บริกำรเช่น โครงกำรประกวดขวัญใจผู้รับบริกำร โครงกำรจัด
ชั้นดีเด่น ฯลฯ และน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจผลประเมินกิจกรรมต่ำงๆของส ำนักฯ มำ
ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่ดีที่สุด และได้รับประสบกำรณ์ที่ดี 

ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้ กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลัก(Core 
Competency)ของบุคลำกรทุกคนที่จะต้องได้รับกำรประเมิน มีระบบพัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ด้ำนเหล่ำนี้ เช่น จัดอบรมเรื่อง จิตบริกำร กำรสื่อสำรด้วยหัวใจ โครงกำรประกวดขวัญใจผู้รับบริกำร
ผู้รับบริกำร กิจกรรมที่ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนปัญหำต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำนทุกวันศุกร์
และมีกำรเน้นย้ ำปลูกเรื่องของวัฒนธรรมมุ้งเน้นผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

3.1ข(2)ส ำนักฯ มีวิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ โดยศึกษำควำมต้องกำร
ของลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ เช่นกำรส ำรวจเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของลูกค้ำแต่ละกลุ่มดังที่กล่ำวไว้แล้วที่3.2ข(1)มี
กำรศึกษำส ำรวจควำมคำดหวังในทรัพยำกรสำรสนเทศ และคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด เช่น ศึกษำ
เฉพำะกรณีผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก ฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ (ปี2544) ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้
ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ (ปี 2548) วิจัยเรื่องปัญหำและสำเหตุกำรไม่ใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ (ปี 2551) วิจัยเรื่องกำรรับรู้และควำมต้องกำรข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ห้องสมุดของ
นักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ศึกษำกำรใช้ฐำนข้อมูลดัชนีวำรสำร
ภำษำไทยของผู้ใช้บริกำร ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ปี 2553)มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรทุกปี น ำผลกำรศึกษำที่ได้มำวำงแผนในกำรให้บริกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับค้ำกลุ่มต่ำงๆ จัดท ำฐำนข้อมูลควำมสนใจเฉพำะกลุ่มเพ่ือ
จัดบริกำรตรงกับควำมต้องกำร  ส ำหรับนักศึกษำใหม่ที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมื่อผ่ำน
ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำแล้ว หรือบุคลำกรใหม่มีชื่อในฐำนข้อมูลของกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยแล้ว ระบบจะถ่ำยโอนข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลสมำชิกของส ำนักฯ โดยอัตโนมัติ และ
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำใหม่และบุคลำกรใหม่ ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมให้กำรศึกษำแก่
ผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักฯ ทุกปีเช่น กิจกรรม Road Show กำรปฐมนิเทศ กำรอบรมกำรใช้
ฐำนข้อมูล กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลงเรียนวิชำสัมมนำ กำรอบรมกำรสืบค้นเพ่ือท ำวิจัยให้กับ
บุคลำกรสำยสนับสนุน กิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ ฯลฯ 
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ส ำนักฯ ตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของ
กำรเป็นผู้รับบริกำรโดยด ำเนินงำนบริกำรให้ดีที่สุด ตำมแผนงำนที่ว่ำงไว้ มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เริ่มเข้ำมำศึกษำจนจบกำรกำรศึกษำ และนักศึกษำที่จบกำรศึกษำแล้วยังสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกของ
ส ำนักฯ ได้โดยสมัครเป็นสมำชิกประเภทสมทบ และบุคลำกรที่เกษียณจะได้รับสิทธิเป็นสมำชิกประเภทเกษียณ
โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น  

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร ส่งผลให้ผู้รับบรกิำรไม่น้อยมีควำมผูกพันกับองค์กร หลำย
คนที่จบไปแล้ว และท ำงำนในจังหวัดสงขลำ หรือละแวกใกล้เคียง ยังคงแวะเวียนมำใช้บริกำรของส ำนักฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง และนักศึกษำจ ำนวนไม่น้อยที่เลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ และกลับมำใช้บริกำรของส ำนักฯ ในที่สุด 

3.1ข(3)ส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ำ บุคลำกรทุกคนจะถูก
ประเมินสมรรถนะหลักด้ำน“มุง่เน้นผู้รับบริกำร” น ำผลกำรส ำรวจกรณีต่ำงๆ มำปรับปรุง ก ำหนดเป็นแผนใน
กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ที่ส ำคัญ
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์สูงสุดในกำรมำใช้บริกำรของ
ส ำนักฯ และได้พยำยำมสื่อสำรให้บุคลำกรในทุกโอกำส เช่น กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรพบบุคลำกรเฉลี่ย 2 
เดือน/ครั้ง Morning Talk, KM น ำเรื่องตัวอย่ำงขององค์กรอ่ืนที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรมำพูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมเห็นในเวทีต่ำงๆ สอดแทรกในกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักฯ ในเรื่องกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร เช่น เปิดประตูสู่
ผู้ใช้ เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมรู้แก่ผู้รับบริกำรของ
หอ้งสมุด กิจกรรมยอดนักอ่ำน มอบของขวัญให้ผู้รับบริกำรที่ยืมหนังสือมำกเป็นยอดนักอ่ำน กิจกรรม Road 
Show ไปยังคณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุดให้ได้มำกท่ีสุด จัดบริกำรท่ำนขอมำเรำจัดให้ เป็นบริกำรที่เตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ผู้รับบริกำรต้องกำรล่วงหน้ำ แล้วแจ้งให้ผู้รับบริกำรมำรับได้โดยไม่เสียเวลำมำก บริกำรสั่งซื้อหนังสือตำม
ต้องกำร เป็นบริกำรสั่งซื้อหนังสือส่วนตัวให้กับผู้รับบริกำร โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และ
ผู้รับบริกำรจะได้รับส่วนลด 10% ของรำคำหนังสือ ระบบตรวจเช็ค URL (Web Link) เป็นบริกำรที่ช่วยให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถได้รับควำมสะดวกในเข้ำถึงบริกำรของเว็บไซต์ และกิจกรรมอ่ืนอีกมำกท่ีแสดงให้เห็น
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ เมื่อบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมข้ำงต้นได้รับกำรปลูกฝัง
ให้มีวัฒนธรรมในกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร ส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรในที่สุด 

3.2เสียงของผู้รับบริการ 
ก. กำรรับฟังผู้รับบริกำร 
3.2ก(1) ส ำนักฯ รับฟังควำมเห็นของผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำง ๆ จำกหลำกหลำยช่องทำงดังรำยละเอียด 

ในตำรำง P 1-6 และ ตำรำง P 1-7 ซึ่งวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มต่ำง ๆ มีควำมคล้ำยคลึงกัน กำร
ติดตำมควำมเห็นของผู้รับบริกำรเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร นอกเหนือกำรรับฟังผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่
กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส ำนักฯ ยังได้วำงแผนศึกษำคุณภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศในประเด็นต่ำง ๆ เช่น ควำม
สอดคล้องกับหลักสูตร ควำมสอดคล้องกับภำรกิจด้ำนกำรวิจัย และมีกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรใช้ 
เพ่ือให้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดหำมำให้บริกำรมีคุณภำพทันกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ 
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 3.2 ก(2) ส ำนักฯ รับฟังเสียงจำกผู้รับบริกำรในอดีตโดยกำรส ำรวจ เช่น ศึกษำปัญหำและสำเหตุของ
อำจำรย์ที่ไม่ใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักฯ ส ำหรับผู้รับบริกำรในอนำคต ส ำนักฯ รับฟังโดย
ออกไปพบปะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำในพ้ืนที่ เช่น ผ่ำนโครงกำร OpenLibrary@yourLibrary ส่วนกำร
รับฟังเสียงจำกผู้รับบริกำรของคู่แข่งท ำได้เพียงกำรรับฟังผ่ำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
คู่แข่ง ข้อมูลที่รวบรวมได้ ส ำนักฯ ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่อไป 

 3.2ก(3) ส ำนักฯได้ขั้นตอนการด าเนินงานด้านข้อร้องเรียนดังนี้ 

1) รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น ตู้รับฟังควำมคิดเห็น e-mail เว็บไซต์ห้องสมุด 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ เป็นต้น 

2) หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำร 
3) บันทึกข้อร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบกำรแก้ไขข้อร้องเรียน 
4) วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและข้อร้องเรียน โดยจ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อร้องเรียนที่อยู่

นอกเหนือกำรควบคุมและไม่สำมำรถแก้ไขได้  และข้อร้องเรียนที่สำมำรถแก้ได้  
5) กำรแก้ไขปัญหำจะต้องมีกำรสืบค้นข้อเท็จจริง เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม หำกปัญหำไหนเร่งด่วน

และต้องแก้ไขทันที น ำเสนอข้อมูลผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
6) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน มีระบบกำรสื่อสำรกับผู้ร้องเรียน ทั้งกำรแจ้งเจ้ำตัวโดยตรง กรณีผู้

ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ หรือ e-mail address รวมทั้งกำรติดประกำศท่ีบอร์ดเสียงสะท้อน
กลับจำกผู้รับบริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรทั่วไปทรำบ 

7) มีกำรทบทวนข้อปฏิบัติด้ำนข้อร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรให้บริกำรส ำนักฯ 
มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร โดยมีแผนปฏิบัติ
งำนตลอดปี  

 
ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 
3.2ข(1)ส ำนักฯ มอบให้ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 

(เทียบจำกค่ำ 5 ระดับ)ของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ปีละ 1 ครั้ง กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
จัดท ำโดยใช้แบบสอบถำม ทั้งแจกถึงมือผู้รับบริกำรโดยตรง และแขวงไว้หน้ำเว็บส ำนักเพ่ือให้ตอบมำทำง
ออนไลน์ จะถำมควำมพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก คือ 1.ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด 2.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 3.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ 5.ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  
โดยใช้แบบสอบถำมเหมือนกันในทุกกลุ่มประเภทผู้ใช้ แต่จ ำแนกตำมประเภทกลุ่มผู้ใช้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
ควำมพึงพอใจระหว่ำงกลุ่ม ซึ่งมีผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำง 3.2ข(1)-1ซึ่งมี ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะรำยงำน
ต่อผู้บริหำรและบุคลำกร ของส ำนักฯ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปท ำแผนพัฒนำเพื่อให้ได้ควำมพึงพอใจที่
สูงขึ้น 

ตำรำง 3.2ข(1)-1ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ  

จ ำแนกเป็นรำยข้อ 
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ควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร 

น
ศ.

ปริญญำ
ตรี 

นศ.
บัณฑิตศึกษำ 

อ
ำจำรย์ 

บุค
ลำกรสำย
สนับสนุน 

บุคคล
ภำยนอก 

ร
วมทุก
กลุ่ม 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด
และกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

2. ด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรบริกำรของ
ห้องสมุด 

3. ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำร 

 

3.72 

 

 

4.05 

 

 

4.01 

 

4.07 

 

3.82 

3.51 

 

 

4.01 

 

 

3.93 

 

3.97 

 

3.70 

3.51 

 

 

4.22 

 

 

4.19 

 

4.05 

 

3.94 

3.69 

 

 

4.29 

 

 

4.18 

 

4.00 

 

3.87 

 

3.97 

 

 

4.60 

 

 

4.43 

 

4.42 

 

4.39 

3.87 

 

 

4.19 

 

 

4.24 

 

4.13 

 

4.05 

เฉลี่ยทุกด้ำน และทุกกลุ่ม 4
.09 

 

นอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
สำรสนเทศ เช่น โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โครงกำรอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศแก่นักศึกษำที่ลงเรียน
วิชำสัมมนำ และโครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม EndNote หลังจำกสิ้นสุดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ จะมีกำร
สรุปผลกำรประเมินกิจ/โครงกำร และน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไป
ปรับปรุงงำนในครั้งต่อๆ ไป 

3.2ข(2)ส ำนักฯ เปรียบเทียบควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกับคู่เทียบ 2 แห่ง ทีอนุเครำะห์
ข้อมูลมำคือ หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล และส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
แบบสอบถำมไม่เหมือนที่เดียว ซึ่งมีประเมินระดับควำมพ่ึงพอใจในภำพรวมตำมล ำดับมำกดังนี้ มข. 90.40% 
ม.อ. 81.4 ม.มหิดล 80.4 

3.2ข(3) ส ำนักฯ มีส ำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยน ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมำปรับ
ใช้ให้ผู้รับบริกำรเสนอและประเด็นควำมไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง จะพิจำรณำ 5 ประเด็น
หลัก ดังตำรำง 3.2 ข(1)-1 หลังจำกนั้นจึงน ำข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกด้วย Microsoft excel โดยหัวหน้ำฝ่ำย
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บริกำรสำรสนเทศจะวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ หำกปัญหำนั้นเร่งด่วนและต้องแก้ทันทีก็จะด ำเนินกำทันที กรณี
ปัญหำเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจะหำรือผู้เกี่ยวข้องก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติสื่อสำรให้ทรำบโดยทั่วกัน พร้อม
มอบหำยให้ผู้เกี่ยวข้องน ำไปถือปฏิบัติ พร้อมบันทึกปัญหำที่เกิดข้ึนน ำมำทบทวนทุกสัปดำห์ เพ่ือให้กำร
ให้บริกำรเหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค่ำ มีกำรปรับปรุงทั้ง 5 ด้ำนทั่วทั้งองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

 ก. การวัดผลการด าเนินการ 
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4.1ก(1)ส านกัฯใช้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นยิมและวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เป็นแนวทางในการก าหนดตวัชีว้ดัผล

การด าเนินงานส านกัฯ(KPIs) โดยทีมบริหารร่วมกบัคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในร่วมกนัคดัเลอืกและรวบรวม

ตวัชีว้ดัของส านกัฯ ซึง่ใช้ข้อมลูจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาก าหนดเป็นเกณฑ์ตวัชีว้ดั มีการถา่ยทอดตวัชีว้ดัสูบ่คุลากร

โดยการจดัประชมุบคุลากรทัง้องค์กร มีผู้อ านวยการส านกัฯ เป็นประธานที่ประชมุ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบ

ข้อมลูย้อนกลบั หลงัจากนัน้มีการทบทวนตวัชีว้ดัในทีมงานบริหารอีกครัง้ก่อนน าไปจดัเก็บและเผยแพร่ในฐานข้อมลู

อินทราเน็ตเพื่อให้บคุลากรใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจท าโครงการพฒันางานหรือพฒันานวตักรรมหรือจดัท า

แผนปฏิบตัิการระยะสัน้ประจ าปี 

ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของส านกัฯ ได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากผลการด าเนินงานของฝ่ายตา่ง ๆ (หมวด 6) ซึง่แต่

ละฝ่ายจะมตีวัชีว้ดัระดบักลุม่กิจกรรมที่สนบัสนนุตวัชีว้ดัของส านกัฯข้อมลูและสารสนเทศทีใ่ช้สนบัสนนุตวัชีว้ดัทัง้ 2 สว่น 

ได้จากการรวบรวมผลการปฏิบตังิานประจ าวนัผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร เช่น ข้อมลูความพงึพอใจ ความไมพ่งึ

พอใจความต้องการและข้อร้องเรียนของผู้ รับบริการ การสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ รวมทัง้ผลจากการ

ด าเนินงานในโครงการตา่ง ๆ ตลอดปี 

การติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนั รับผิดชอบโดยหวัหน้าฝ่ายฯ การติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั

ของส านกัฯ ติดตามโดยทีมบริหารมีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัเป็นรายเดือน 2-3 เดือน 6 เดือน 

หรือหนึง่ปี บรรจเุป็นวาระการประชมุทีมบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน เพื่อให้มีผลการ

ปฏิบตัิงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและสอดคล้องวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์(หมวด 2)  

4.1ก(2)การก าหนดคูแ่ขง่เชิงเปรียบเทียบ ส านกัฯ พิจารณาจากห้องสมดุทีม่ีสภาพแวดล้อมและลกัษณะงานท่ี

ใกล้เคยีงกนั หรือห้องสมดุที่มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ ส าหรับแนวทางการเปรียบเทยีบข้อมลู ส านกัฯ เลอืกข้อมลูผล

การปฏิบตัิงานประจ าวนัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตวัชีว้ดัหลกัขององค์กรและมุง่เน้นผู้ รับบริการตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

การซึง่แยกเป็น 2 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 การปฏิบตัิงานประจ าของฝ่ายตา่ง ๆ โดยใช้ข้อมลูสถิติการปฏิบตังิานประจ าวนัของบคุลากรในแตล่ะ

ทีมงาน ข้อมลูสถิติปฏิบตังิานกบัระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ALISTของส านกัฯ เปรียบเทียบกบัข้อมลูห้องสมดุของส านกัวิทย

บริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการให้บริการห้องสมดุ และด้านงบประมาณตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2551-ปัจจบุนั 

สว่นท่ี 2 การจดัหาและการใช้วารสาร/ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์ ซึง่ใช้งบประมาณสว่นใหญ่ของส านกัฯจดั

เทียบเคยีงระดบั (Benchmarking) กบัส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และหอสมดุและคลงัความรู้

มหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อพิจารณาความคุ้มคา่และสง่เสริมการใช้ตามนวตักรรมบริการท่ีมีอยูแ่ละที่จดัท าขึน้มาใหม ่
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นอกจากนีพ้ฒันางานบริการและงานประจ าสูค่วามเป็นเลศิ หวัหน้าฝ่ายฯ ติดตามจ านวนกิจกรรมที่ส าเร็จ 

จ านวนนวตักรรมและพิจารณาจ านวนรางวลัใช้ข้อมลูเทียบเคียงของห้องสมดุมหาวิทยาลยัที่มีแนวปฏิบตัิเป็นเลศิ เช่น

ห้องสมดุในเครือขา่ย ThaiLISและ PULINETและมาตรฐานห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเปรียบเทียบกบัข้อมลูผลลพัธ์/ผล

การด าเนินงานของส านกัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ทกุ 1-3 เดือน (ตาราง 4.1ข -1) 

4.1ก(3)ส านกัฯ มีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้ รับบริการหลายช่องทาง เช่น 

โทรศพัท์ อีเมล์ Facebook และกระดานถาม-ตอบมีบรรณารักษ์ตอบค าถามรับผิดชอบช่องทางการสือ่สารเหลา่นีแ้ละ

รายงานข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้ รับบริการตอ่หวัหน้าฝ่ายทกุสปัดาห์น าเข้าทบทวนในท่ีประชมุทีม

บริหารทกุเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยเฉพาะด้านการจดับริการให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้ากลุม่ตา่ง ๆและก าหนดเป็นนโยบายในระดบัองค์กรแจ้งหรือประกาศให้บคุลากรรับทราบและน าไป

ปฏิบตัิทางเมล์กรุ๊ปส านกัฯจดัเก็บนโยบายไว้ในฐานข้อมลูให้บคุลากรใช้ประกอบการวเิคราะห์ปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป 

ส านกัฯ มวีิธีการทีท่ าให้มัน่ใจวา่ระบบการวดัผลการด าเนินการคลอ่งตวั สามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงที่

จะเกิดขึน้อยา่งไมค่าดคิด โดยจดัท าระบบการวดัผลตดิตามประเมินผลการท างานให้ทนัตอ่ความต้องการโดยก าหนด

ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน(ตาราง 2.2-1)มีการสือ่สารสร้างความเข้าใจตวัชีว้ดัและติดตามจ านวนการบรรลเุป้าหมายทัง้ในท่ี

ประชมุและเมล์กรุ๊ปส านกัฯเพิ่มประสทิธิภาพการวดัผลและติดตามแผนปฏิบตัิงานในระยะสัน้ในทีป่ระชมุกลุม่กิจกรรม

ของฝ่ายตา่ง ๆ ชมุชนนกัปฏิบตัิการบริหารความเสีย่งการเฝ้าระวงัตดิตามผลการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ฐานข้อมลู เคร่ืองแมข่า่ยและเนต็เวิร์คเป็นต้น 

ข. การวิเคราะห์ และการทบทวนผลการด าเนินการ 

4.1ของค์กรมีวิธีการวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการที่ครอบคลมุทัง้ส านกัฯ อยา่งเป็นระบบในด้านบริการ

สารสนเทศที่ทนัสมยัสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพ สนบัสนนุมหาวิทยาลยัให้เป็น

มหาวิทยาลยัทีมุ่ง่เน้นการวิจยั บริหารองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ/ประสทิธิผล และบริการวิชาการสูช่มุชน เพื่อให้มัน่ใจวา่

ผลสรุปนัน้สามารถประเมินผลความส าเร็จขององค์กร ทีมบริหารได้ก าหนดให้แตล่ะฝ่ายฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัและ

ทีมงานกิจกรรมชดุตา่ง ๆ ร่วมกนัทบทวนผลการด าเนินงานตามรอบเวลาซึง่ใช้เป็นข้อมลูและสารสนเทศเพื่อน ามาวางแผน

และปรับปรุงหรือสร้างนวตักรรมในปีตอ่ไป ดงันี ้

ตำรำง4.1ข -1กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ตัวช้ีวัดที่วิเครำะห์ รอบเวลำ 
ข้อมูลที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์

และทบทวน 
ผลการด าเนินงานที่ได้รับ 

1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
1.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ทกุปี - ข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ ทั้งสิ่งพิมพ์และ

- แผนกำรปรับปรุงและ
พัฒนำคอลเลคชัน
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ตัวช้ีวัดที่วิเครำะห์ รอบเวลำ 
ข้อมูลที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์

และทบทวน 
ผลการด าเนินงานที่ได้รับ 

สอดคล้องกับกำรเรียน
กำรสอน(ร้อยละ) 

1.2 ฐำนข้อมูลและวำรสำร
สอดคล้องกับกำรวิจัย
(ร้อยละ) 

 

 อิเล็กทรอนิกส์ 
- รำยชื่อวำรสำรฐำนข้อมูลที่

บอกรับ 
- ข้อมูลสำขำวิจัยที่มหำ

วิทยำก ำหนด 
- สถิติกำรใช้วำรสำร

ฐำนข้อมูล 
- รำยงำนงบประมำณกำร

บอกรับวำรสำรฐำนข้อมูล 

ห้องสมุด ตำมควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

- บริกำร/ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
ผู้รับบริกำร 

2.1 จ ำนวนบริกำรใหม่ที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
อย่ำงมีนวัตกรรม 

2.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 

2.3 จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำม
ผูกพันกับผู้รับบริกำร 

2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไข 

 

ทกุสปัดาห์ 

 

3-6เดือน 

 

 

ทกุปี 

 

6เดือน 

 

 

ทกุเดือน 

 

- ข้อมูลบริกำรใหม่ที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
อย่ำงมีนวัตกรรม 

- ข้อมูลควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

- ข้อมูลกิจกรรมที่สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำม
ผูกพันกับผู้รับบริกำร 

- ข้อมูลของข้อร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไข 

 

- แผนกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกิจกรรมบริกำร
วิชำกำรท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

- นวัตกรรมใหม่ 
- กิจกรรมRoad Show 
- ยอดนักอ่ำน 
 

3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและ
ตลำด 
3.1 ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของ

กำรใช้(cost per use)
ฐำนข้อมูล 

3.2 จ ำนวนกิจกรรมที่เป็น

ทกุเดือน 

 

3-6 เดือน 

 

- ข้อมูลแผน/รำยงำนกำรใช้
เงิน 

- ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วย
ของกำรใช้วำรสำร/
ฐำนข้อมูล (cost per use) 

- ได้สำรสนเทศเพ่ือใช้
ปรับปรุงกระบวนกำร
จัดสรรงบประมำณ 

- โปรแกรมบริหำร
ระบบกำรเงิน 
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ตัวช้ีวัดที่วิเครำะห์ รอบเวลำ 
ข้อมูลที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์

และทบทวน 
ผลการด าเนินงานที่ได้รับ 

กำรตลำดเชิงรุก  

6 เดือน 

 

 

 

4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร 
4.1 จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิม

คุณค่ำและควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 

4.2 ร้อยละของควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันต่อ
องค์กร 

ทกุเดือน 

 

ทกุปี 

 

 

ทกุปี 

- ข้อมูลกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำ
และควำมผูกพันของ
บุคลำกร 

- ข้อมูลควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันต่อองค์กร 

- แผนกำรฝึกอบรม
ประจ ำปี 

- แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

- แผนกิจกรรม 5ส 
- แผนกิจกรรมสัมพันธ์ 

5 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของ
กระบวนกำร 
5.1 จ ำนวนกระบวนกำร

ท ำงำนที่ส ำคัญที่มีกำร
จัดท ำข้อก ำหนด 

5.2 จ ำนวนควำมผิดพลำด
ของกำรให้บริกำรยืม-คืน 

 

 

ทกุเดือน 

 

 

ทกุสปัดาห์ 

 

กระบวนการท างานท่ีส าคญัที่มี

การจดัท าข้อก าหนด 

- บริหำร 
- สนับสนุนบริหำร 
- กำรจัดกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ 
- กำรบริกำรสำรสนเทศ 

- ได้สำรสนเทศเพ่ือใช้
ในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

 

6 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร 
6.1 รอ้ยละของกำรบรรลุ

เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ของ
ผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้ำน 

6.2 จ ำนวนกิจกรรมที่แสดง
ถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1 ปี 

 

 

 

1 ปี 

- ข้อมูลตัวบ่งชี้ของผลลัพธ์
ทั้ง 6 ด้ำน  
 
 

- ข้อมูลกิจกรรมที่บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

- ได้สำรสนเทศเพ่ือใช้
ในกำรปรับแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรคู่ควำม
ร่วมมือ ผู้ส่งมอบ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

4.1คส านกัฯ ทบทวนและจดัล าดบัความส าคญัของการปรับปรุงผลการด าเนินงาน นวตักรรมรวมทัง้แผนปฏิบตัิ

การอยา่งสม า่เสมอ ผา่นท่ีประชมุทีมบริหาร ที่ประชมุฝ่ายฯ และกลุม่กิจกรรมการจดัการความรู้ ( KM) กิจกรรม 5ส และ

กิจกรรมสมัพนัธ์โดยพิจารณาจากการด าเนินงานท่ีให้ผลลพัธ์สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการหลกัดีขึน้ ได้แก่ ด้านการบริการ

ห้องสมดุ มีการสร้างนวตักรรมการบริการท่ีเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าถงึสารสนเทศด้านการปฏิบตังิาน

ประจ าวนัมีการติดตามผลการด าเนินงานและทบทวนตวัชีว้ดัอยูเ่ป็นประจ าเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร ความพร้อมด้าน

อาคารสถานท่ี การเงินงบประมาณ การคลงัและพสัด ุ  มีการใช้น าผลมาปรับปรุงลดเวลาและขัน้ตอนการท างานท่ีซ า้ซ้อน

เกินความจ าเป็นพร้อมทัง้มุง่สง่เสริมการปฏิบตัิที่ยัง่ยืนด้วยการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ในชมุชนนกัปฏิบตัิ CoPจ านวน 8 

กลุม่ (4.2ก(3))หรือการแลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิเพือ่ให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องและสง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ในระดบัองค์กร 

ทกุปีส านกัฯ จะน าเอาสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานขององค์กรที่ส าคญัทัง้ด้านการ

บริการ การเงินและการจดัการทรัพยากร ที่ได้จากการเทียบเคยีงกบัห้องสมดุมหาวิทยาลยัคูเ่ทยีบมาระบจุดุออ่นจดุแข็ง

ของส านกัฯ และใช้เป็นข้อมลูน าเข้าในกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์และวางแผนปฏิบตัิการระยะสัน้ประจ าปีในปีถดัไป 

โดยก าหนดให้มกีารท าแผนปฏิบตัิการท่ีร่วมกนัท าทัง้องค์กรนอกสถานท่ีปีละ 1 ครัง้ ในปีการศกึษา 2554 มีแผนปฏิบตัิ

การระยะสัน้เพื่อพฒันาส านกัฯ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงกบังานปฏิบตัิงานประจ าและให้การบริการห้องสมดุที่สะดวก 

รวดเร็วและตรงกบัความต้องการของผู้ รับบริการและผู้สง่มอบมากยิ่งขึน้ ในปีการศกึษา 2555 ก าหนดให้มีโครงการและ

แผนปฏิบตัิการท่ีรวม 6 ด้าน  เช่น วิเคราะห์ความสอดคล้องของต ารากบัหลกัสตูรวิเคราะห์ความสอดคล้องของวารสาร/

ฐานข้อมลูกบัสาขาการวิจยั โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของส านกัฯ ให้เป็นช่องทางการเข้าถึงการบริการอยา่งยัง่ยืนแผนและ

คูม่ือการปฏิบตัิงานของระบบดแูลอปุกรณ์ไอที แผนป้องกนัความปลอดภยัของส านกัฯผงัและข้อก าหนดของกระบวนการ 

Cataloging ก าหนดติดตามผลการด าเนินงานในทมีบริหาร ทกุ 3 เดือน 

ส านกัฯ ร่วมกบัทีมงาน ALIST จากศนูย์คอมพิวเตอร์ จดัให้มกีารประชมุประมาณ 2 เดือน/ครัง้ซึง่ประกอบด้วย

บรรณารักษ์ พนกังานห้องสมดุ จากฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ ผู้ดแูลห้องสมดุจากห้องสมดุคณะและสถาบนั

ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ข้อมลูย้อนกลบัและความต้องการใหม ่ ๆ ของผู้ รับบริการส าหรับพฒันาโปรแกรมระบบ

ห้องสมดุอตัโนมตัิ ALISTให้มีความทนัสมยั ใช้ง่าย และนวตักรรมใหม ่ ๆเพื่อเป็นแนวทางให้กบัทีมงาน ALISTในการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงานและยกระดบัคณุภาพบริการ เพื่อการแขง่ขนัในอนาคต 
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4.2กำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

4.2ก(1) ส านกัฯ ก าหนดผู้ รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมลู สารสนเทศส าหรับการให้บริการและข้อมลูในการ

ปฏิบตัิงานท่ีมกีารจดัการอยา่งมรีะบบ โดยเน้นความแมน่ย า ถกูต้อง นา่เช่ือถือ ทนักาล ปลอดภยัและเป็นความลบั    เชน่  

มีระบบตรวจสอบความถกูต้องของเส้นทางเว็บไซต์ตา่งๆ แบบอตัโนมตัิและแบบแจ้งมาจากผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ รับผิดชอบ

ด าเนินการแก้ไขทนัที  หรือในสว่นข้อมลูการให้บริการยืม-คืนหนงัสอืนัน้  ผู้ปฏิบตัิงานจะบนัทกึสถิติข้อผิดพลาด และทกุ

เช้าวนัศกุร์  หวัหน้าฝ่ายบริการจะน าข้อมลูที่บนัทกึ หารือในรายการ Morning Talk เพื่อพิจารณาแก้ไข  แล้วสรุปแจ้ง

เวียนแนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน    เป็นต้น ส าหรับการควบคมุความปลอดภยัทัง้ในด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และ

ฐานข้อมลูนัน้    จะก าหนดสทิธ์ิในการเข้าถึงและการใช้ นอกจากนีย้งัมกีารส ารองข้อมลูด้วยตนเองลงบนฮาร์ดดิสก์ให้

ทนัสมยัทกุเดือนและใช้งานควบคูก่บัระบบคูข่นานท่ีบนัทกึข้อมลูจ านวน 2 ชดุทกุครัง้ที่มีการจดัเก็บสว่นข้อมลูที่ไมม่ีการ

เคลือ่นไหวจะเก็บส ารองไว้ในฮาร์ดดิสก์จ านวน 1 ชดุแล้วน ามาเก็บไว้ในท่ีที่เหมาะสม 

4.2ก(2)ผู้อ านวยการส านกัฯ ก าหนดให้ตอนเช้าของทกุวนั ผู้ รับผิดชอบจะต้องดแูลข้อมลูและสารสนเทศที่จ าเป็น

ให้พร้อมใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบตัิงาน   ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ด้วย PSU passport ผา่นระบบเครือขา่ยทกุ

ที่ ทกุเวลา     โดยข้อมลูและสารสนเทศที่จ าเป็นซึง่อยูใ่นรูปอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นใหญ่ จะจดัเก็บในเคร่ืองแมข่า่ย   และ

จะท าส าเนาเป็นสองชดุทกุครัง้ทีม่ีการจดัเก็บ เมื่อข้อมลูใดช ารุด ข้อมลูส ารองจะท าหน้าที่โดยอตัโนมตัิ พร้อมทัง้สง่

ข้อความเตือนผู้ดแูลระบบ     มีการตัง้เวลาท าส าเนาข้อมลูไปยงัอกีสถานท่ีหนึง่เพื่อป้องกนัข้อมลูปัจจบุนัศนูย์หาย  รวมทัง้

มีการตรวจสอบอายกุารใช้งานของอปุกรณ์และปรับเปลีย่นตามวงรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัปัญหาทีเ่กิดจาก

ความเสือ่มสภาพของอปุกรณ์ มีระบบส ารองไฟฟ้าให้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือขา่ยสามารถให้บริการอยา่ง

ตอ่เนื่องและปิดระบบเมื่อหมดพลงังาน 

4.2ก(3)การจดัการความรู้ (Knowledge Management (KM)) ส านกัฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบชดัเจน มกีารท าแผนการจดัการความรู้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อพฒันากระบวนการท างานท่ีมุง่เน้นลกูค้าเป็น

ส าคญัในเวทชีมุชนนกัปฏิบตัิ (CoP) โดยมีการน าประสบการณ์การท างานท่ีส าเร็จมาแลกเปลีย่นเรียนรู้และค้นหา Good 

Practices ในองค์กร กลุม่ CoPที่มีการด าเนินงานอยูข่ณะนีไ้ด้แก่ กลุม่การคลงัและพสัด ุ กลุม่เกง่จดัชัน้ กลุม่การยืม-คืน 

กลุม่บริการตอบค าถาม กลุม่หวัเร่ือง กลุม่ไอที กลุม่ CoPCAT&ALIST และกลุม่จดัหาทรัพยากร พร้อมทัง้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานที่บอร์ด (KM) ทกุเดือนและเปิดเวทีสนทนาT-Talk-CoPทกุ 2 เดือน นอกจากนีม้กีาร

แลกเปลีย่นเรียนรู้ผา่น Blog KM ส านกัฯ บน Facebook เพื่อให้มีความรวดเร็วและแบง่ปันข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยัด้าน

ห้องสมดุหรือสาระนา่รู้ตา่ง ๆ หรือแม้แตเ่ร่ืองราวตา่ง ๆ ที่บคุลากรสนใจและสง่ผลกระทบตอ่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

กนัในองค์กรสว่นกลุม่ Morning Talk ทีด่ าเนินการตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ 3 ปี ซึง่เปิดเวทีสนทนากนัทกุเช้าวนัจนัทร์ เพื่อ
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แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ให้ทนัเวลากบัการให้บริการกบัผู้ใช้โดยตรง การท า After Action Review (AAR)“เลา่สูก่นัฟังทกุครัง้ที่

ไปดงูาน ประชมุวชิาการ หรือฝึกอบรม”ตามนโยบายผู้อ านวยการส านกัฯ ที่ก าหนดให้บคุลากรสรุปสาระความรู้หลงัการไป

ร่วมประชมุหรือสมัมนาเพื่อถา่ยทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้ ผา่นระบบอีเมล์และ share.psu.ac.th ส านกัฯ ได้สง่เสริมให้มี

การจดัเก็บสารสนเทศผลการด าเนินกิจกรรม (KM) และการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่อยูใ่นอินทราเน็ตขององค์กรได้

ตลอดเวลา ในเดือนสงิหาคม 2555 มีแผนจดักิจกรรมวนั KM’s Day และมอบรางวลัผลงานเชิงพฒันาหรือสร้างวตักรรม

ใหมใ่นกลุม่ CoPเพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากร และน าผลการเดินงานไปประกอบการวางแผนกลยทุธ์ในปี

ตอ่ไป 

ข. กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.2ข(1)ส านกัฯ ได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบดแูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายในส านกัฯ   มีการติดตาม ทบทวน

และปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพื่อให้มัน่ใจในระบบที่เก่ียวข้องวา่มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้งานงา่ย ดงั

แสดงในตาราง 4.2-1 

ตาราง 4.2-1วิธีการท าให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้งานงา่ย 

วิธีการท าให้เชื่อถอืได้ วิธีการท าให้ปลอดภยั 
วิธีการท าให้ใช้ 

งานง่าย 

บุคลากร 

ที่รับผิดชอบ 

ฮาร์ดแวร์ 

1) มีกำรตรวจสอบดูแล
และบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) มีคอมพิวเตอร์ส ำรอง
ในกรณีที่คอมพิวเตอร์
ที่ใช้งำนเกิดขัดข้อง 

3) มีกำรเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์ตำมอำยุ
กำรใช้งำนผ่ำนระบบ
กำรเช่ำของส ำนักฯ 
ทุก 3 ปี 

1) มีเครื่องส ำรองไฟและมี
ระบบส ำรองข้อมูล 

2) มี Password ในกำร
เข้ำใช้เครื่อง 

3) ท ำกำรตรวจสอบดูแล
รักษำเครื่องมือเป็น
ประจ ำก่อนเปิดเทอม 
และมีแบบบันทึกปัญหำ
ในแต่ละห้องที่มี
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 

4) มีระบบป้องกันผู้ไม่หวัง
ดีกับระบบข้อมูล  

5) จ ำกัด IP address ใน
กำรเข้ำระบบเครือข่ำย 

1) พิมพ์ป้ำยวิธีใช้
งำน ณ จุดที่มี
เครื่องมือติดตั้งอยู่ 

2) มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้
ค ำแนะน ำในกำร
ใช้งำน 

ทีมงานไอท ี
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วิธีการท าให้เชื่อถอืได้ วิธีการท าให้ปลอดภยั 
วิธีการท าให้ใช้ 

งานง่าย 

บุคลากร 

ที่รับผิดชอบ 

ซอฟต์แวร์ 

1) ใช้ Software มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

2) ใช้ Software open 
source เพ่ือ
ให้บริกำรกับผู้ใช้  

3) พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและ
โปรแกรมกำร
ประยุกต์ใช้งำนเพ่ือ
จัดเก็บและสะดวก
ต่องำนประจ ำทุก6 
เดือน 

4) ร่วมมือกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ในกำร
พัฒนำโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

1) Update software ให้
เป็น version ปัจจุบัน 
เพ่ือลดปัญหำ
ข้อผิดพลำดของ
โปรแกรม 

2) ระบบกำรเข้ำรหัสด้วย
โปรแกรม PSU Ticker, 
pGina 

3) มีโปรแกรมป้องกัน 
ไวรัสคอมพิวเตอร์และ
ระบบป้องกันภัย
คุกคำมทำงอินเตอร์เน็ต 
(Firewall) 

4) ประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่ำง
สม่ ำเสมอในกำรดูแล
ระบบเครือข่ำยและกำร
ป้องกันควำมปลอดภัย 

1) ออกแบบ Website 
ให้มีลักษณะง่ำยต่อ
กำรใช้งำน  

2) มีระบบตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
เส้นทำงเว็บไซต์
ต่ำงๆ แบบอัตโนมัติ
และแบบแจ้งมำจำก
ผู้ใช้บริกำร 

3) มีกำรจัดท ำคู่มือกำร
ใช้งำนระบบต่ำงๆ 
ซึ่งสำมำรถดำวน์
โหลดผ่ำน Website 
ของส ำนักฯ ได้ เช่น 
กำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุด 

ทีมงานไอท ี

 

ส าหรับระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ALIST นัน้ ศนูย์คอมพวิเตอร์ มีกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็นมาตรฐาน มี

ขัน้ตอนท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัท าผลติภณัฑ์ ของระบบ ISO9001:2008  โดยระบคุวบคมุถึงขัน้ตอนทกุ

ขัน้ตอนในการท างาน เช่น 

การรับความต้องการ  จะรับความต้องการจากกรรมการระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ ซึง่ สกอ แต่งตัง้จาก

บรรณารักษ์ผู้ทรงคณุวฒุิทัว่ประเทศที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์ของบรรณารักษ์และประสบการณ์ใช้งานระบบห้องสมดุชัน้

น าจากตา่งประเทศ  นอกจากนัน้ยงัรับความต้องการจากผู้ใช้ระบบผา่นการสมัมนา User group ซึง่จดัขึน้ทกุปี สว่นนีจ้ะ

มีความต้องการปรับปรุงการใช้งานและเง่ือนไขเพิ่มเตมิให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้งา่ยตรงตามต้องการ 
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การพัฒนาระบบมีทีมพฒันาทีม่ีประสบการณ์ในการพฒันาระบบ ดแูลโดยศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยั ซึง่มี

กระบวนการในการจดัการบคุลากรที่ดี มีกระบวนการถา่ยทอดความรู้และพฒันาระบบสารสนเทศเกือบทัง้หมดของ

มหาวิทยาลยัมาเป็นเวลานาน 

กระบวนการตรวจสอบระบบ  จะมีขัน้ตอนการตรวจสอบระบบ  คือ Unit test ซึง่ผู้พฒันาสว่นตา่งๆ จะ

ทดสอบระบบสว่นท่ีตนพฒันาก่อนท่ีจะสง่ให้ทีม Support เพื่อท า Acceptance test การใช้งานอีกครัง้ในมมุมองของ

ระบบและผู้ใช้งาน จากนัน้สง่ข้อมลูกลบัให้ทีมพฒันาปรับปรุงตอ่ไป 

กระบวนการส่งมอบระบบ  จะมีข้อผกูพนักบั สกอ.ตามเง่ือนไขวา่ จะต้องพฒันาและสง่มอบตามข้อก าหนด

ความต้องการตา่งๆ ตามเวลาที่ก าหนดโดยแผนการปฏิบตัิงาน 

มีการวางแผนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ปี การตรวจรับจะมีการทดสอบตามข้อก าหนดทีก่รรมการก าหนดขึน้เป็นข้อๆ 

มีเอกสารก ากบั ทัง้ในทางเทคนคิและคูม่ือการใช้งานระบบ มีบริการหลงัการติดตัง้ คือ มีทีม Support ที่คอยรับความ

ต้องการ รับทราบปัญหาและแก้ไข โดยก าหนดตวัชีว้ดัในการตอบกลบัผู้ใช้บริการภายใน 2 วนั ข้อค าร้องเรียนหรือความ

ต้องการท่ีแจ้งมาทางทมี Support จะถกูบนัทกึเข้าระบบรับค าร้องเรียนและมกีระบวนการตดิตามที่ชดัเจนเพื่อให้ปิดหรือ

แก้ปัญหานัน้ๆได้ครบถ้วน 

กระบวนเฝ้าระวังและการตรวจสอบ ทกุกระบวนการท่ีให้บริการท่ีศนูย์คอมพิวเตอร์ จะถกูตรวจสอบด้วย

ระบบการควบคมุคณุภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยมีแผนการตรวจประเมนิชดัเจน พร้อมสง่ข้อมลู

ย้อนกลบัเมื่อพบปัญหาการให้บริการเพื่อให้ทีมบริหารศนูย์คอมพวิเตอร์ปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการตอ่ไป 

4.2ข(2)ส านกัฯ มีระบบการจดัเก็บข้อมลูเพื่อป้องกนัข้อมลูสญูหาย มีการส ารองข้อมลูไปยงัศนูย์คอมพวิเตอร์

และเคร่ืองแมข่า่ยของส านกัฯ โดยจะมกีารตรวจสอบระบบทกุ 2 เดือน ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าภายในส านกัฯ ขดัข้อง ระบบ

สารสนเทศจะสามารถท างานได้ตอ่เนื่องด้วยเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาทีส าหรับระบบห้องสมดุ

อตัโนมตัิ ALIST นัน้ ศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั มีทีมบริการ Server และผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนในการ Back up 

ข้อมลู  รวมทัง้มีการเฝ้าระวงัการให้บริการของระบบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว ในกรณีฉกุเฉิน 

ศนูย์คอมพวิเตอร์มีแผนฉกุเฉินในการเฝ้าระวงัดแูลบริการตา่งๆ โดยมีระบบการ Back up ข้อมลูไว้ 3 ฉบบั คือ ที่คณะ

เภสชัศาสตร์ ทนัต-แพทยศาสตร์ และที่วิทยาเขตตรัง และมีแผนฉกุเฉินกรณีเพลงิไหม้ เคร่ืองปรับอากาศเสยี ไฟฟ้าขดัข้อง

UPS ใช้งานไมไ่ด้ ซึง่คอ่นข้างครอบคลมุและท าให้ลกูค้ามัน่ใจได้ 

4.2ข(3)ส านกัฯ มีแผนบริหารความเสีย่ง มีผู้ดแูลระบบและมกีารตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อ

ความพร้อมในการใช้งาน มีการUpgrade คอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานอยา่งสม ่าเสมอและทีมบริหารจะ

เป็นฝ่ายวเิคราะห์/พิจารณาทบทวนและตดัสนิใจในการท่ีจะท าให้มีกลไกที่สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง/
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พฒันาการท่ีรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ข้อมลูจากการศกึษาดงูาน ข้อมลูจาก

บริษัท/ส านกัพิมพ์ตา่งๆ หรือการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะเป็นข้อมลูในการ

ตดัสนิใจอนัจะน าความส าเร็จในการด าเนินงานมาสูส่ านกัฯ 
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5. กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
5.1 ควำมผูกพันของบุคลำกร 

ก. กำรเพิ่มคุณค่ำแก่บุคลำกร 

5.1ก(1)ส ำนักฯได้ก ำหนดปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร โดยเฉพำะกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรส ำนึกและตระหนักในภำระกิจกำรหลักในกำรให้บริกำรของส ำนักฯ เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริกำร และมีกำรมอบหมำยและกระจำยงำน สร้ำงควำมมีส่วนร่วมให้บุคลำกร
ทุกคน ในฐำนะเป็นเจ้ำภำพร่วมรับผิดชอบงำนทุกฝ่ำยและทุกกิจกรรม ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่องำน  

ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยใช้แบบสอบถำมแจกให้บุคลำกรตอบ 
จึงด ำเนินกำรส ำรวจ ประมำณเดือนธันวำคม พ.ศ.2554  ที่ต้องกำรประเมินในประเด็นที่เก่ียวกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  

I. กำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรฝึกอบรมโดยส ำนักฯ เป็นผู้จัด 
2) หลักสูตรที่บุคลำกรต้องกำรฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับภำระงำนประจ ำ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

ภำรกิจของส ำนักฯ โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด 
II. ควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำร  
III. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

โดยแบบส ำรวจทั้งหมด 55 ชุด มีอัตรำกำรตอบกลับจ ำนวน 51 ชุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 92.72 อนึ่ง 
ส ำนักฯ ท ำกำรส ำรวจ 1 ครั้งต่อปีซึ่งผลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรส ำนักฯ โดยแบ่งบุคลำกร
ออกเป็น 4 กลุ่ม จำกเอกสำร OP หน้ำ 2 ตำรำงP 1-1 ประเภทและหน้ำที่ของบุคลำกร 

5.1ก(2)ส ำนักฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง โดยจัด
ให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เช่น mail, e-mail, facebookมีกำรประชุมทุกเดือน หรือทุกวัน  กำร
แขวนข้อมูลต่ำง ๆ ที่ให้บุคลำกรรับรู้ไว้บน http://www.clib.psu.ac.th/intranet/, กำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำน e-
office, กำรแจ้งข่ำวสำรและโต้ตอบทำงอีเมล์, Morning Talk ของฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 

ส ำนักฯ ท ำให้มั่นใจว่ำ กำรน ำวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยควำมคิด ในกำร
ท ำแผนทบทวนกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง แก้ไขอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กลุ่ม CoPกิจกรรมสัมพันธ์ 

5.1ก(3)ส ำนักฯใช้ระบบ TOR และ Competency ในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนที่ดี ได้ก ำหนดให้มีงำน
เชิงพัฒนำและสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง ใน TOR ของแต่ละบุคคล เมื่อได้ผลกำรประเมินแล้วก็จะแจ้งให้
บุคลำกรทรำบเพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งน ำจุดด้อยของบุคลำกรน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรต่อไป
จำกผลกำรประเมินในแต่ละรอบผู้บริหำรส ำนักฯสร้ำงแรงจูงใจและจะน ำมำพิจำรณำถึงกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนเงินเดือน กำรจัดสรรโบนัสให้แก่บุคลำกรทุกคนรวมถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทนในส่วนของบุคลำกร
ที่จ้ำงด้วยเงินรำยได้โดยยึดตำมแนวปฏิบัติทั่วไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

http://www.clib.psu.ac.th/intranet/,%20การ
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ส ำนักฯมีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจมีกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเช่น สนับสนุนให้บุคลำกรไป
ศึกษำดูงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศและยังมีกำรให้รำงวัลยกย่องชมเชยซึ่งจัดอยู่ในกิจกรรม KM ของ
ส ำนักฯในรูปแบบกำรน ำเสนอโครงกำรพัฒนำงำน 

ข. กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนและผู้น ำ 

5.1ข(1)ส ำนักฯมีแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถพิเศษ และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
โดยก ำหนดให้บุคลำกรและผู้น ำของส ำนักฯมีควำมพร้อมในด้ำนบริหำร บุคลำกรมีควำมรู้ที่ตรงกับลักษณะงำน
ทุกครั้งที่มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศโดยในปีงบประมำณ 
2554ส ำนักฯได้จัดฝึกอบรมและเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรทุกระดับบุคลำกรสำมำรถน ำนวัตกรรมจำกอบรม
น ำมำใช้ปฏิบัติงำน เช่น กำรอบรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมสมรรถนะของแต่ละสำขำวิชำชีพ หลังจำกนั้นก็น ำมำ
เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินเชิงสมรรถนะของส ำนักฯ  

 ส ำนักฯ มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่มีให้ผู้ใช้บริกำรภำยใน
ส ำนักฯ ในส่วนของกำรจัดระบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำบุคลำกร โดยค ำนึงถึงปัจจัยทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ 
และทำงด้ำนกำรท้ำทำยกลยุทธ์ เพ่ือสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติไปสู่องค์กร และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรมำเป็นแนวทำงในกำรจัดอบรม 

ตาราง 5-1-1ความต้องการ ความคาดหวงั และปัจจยัผกูพนัของบคุลากร 

ด้าน สิ่งที่ท้าทาย 
กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความ 

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ทรัพยากรบคุคล - บคุลากรท างานอยา่งมีประสทิธิภาพและ

มีความสขุ 
- ขาดทกัษะการท างานเป็นทีม 
- ขาดวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถของบคุลากร 

- พฒันาบคุลากร และจดักิจกรรมสมัพนัธ์ 

 
- อบรมการท างานเป็นทีม 
- จดักิจกรรมสง่เสริม (KM) 

- สง่เสริมให้บคุลากรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

5.1ข(2) ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ คือ กระบวนกำรที่เป็นระบบของทั้งองค์กรและ
บุคลำกรในกำรวำงเป้ำหมำยในอำชีพกำรท ำงำนของบุคลำกรควบคู่ไปกับคุณสมบัติควำมรู้ ทักษะของบุคลำกร
ที่องค์กรต้องกำร ดังนั้น กำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพจึงนับว่ำเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ำย เพรำะส ำนักฯ จะมั่นใจ
ได้ว่ำมีทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ ทักษะที่ต้องกำรในกำรด ำเนินงำนในอนำคต ในขณะที่บุคลำกรก็ได้เติบโต
และพัฒนำตนเองตลอดเวลำ โดยกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพนับว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ำย โดย
องค์ประกอบของกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพประกอบด้วยบุคลำกรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
เป้ำหมำยอำชีพของตนเอง ส ำนักฯ ประเมินทักษะควำมรู้ ก ำลังคนที่ต้องกำรในอนำคต กำรจัดท ำเส้นทำง
อำชีพ กำรสื่อสำรทำงเลือกเส้นทำงอำชีพให้บุคลำกรทรำบ กำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ 
และกำรทบทวนควำมก้ำวหน้ำของอำชีพ 
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ส ำนักฯ  สำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถของบุคลำกรที่รับเข้ำมำโดยวิธีกำรฝึกอบรมและพัฒนำ อีกทั้ง
กิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีแก่บุคลำกร กำรฝึกอบรมและพัฒนำส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำร
ท ำให้บุคลำกรอยู่กับองค์กรในระยะยำว โดยเฉพำะบุคลำกรรุ่นใหม่ที่ต้องกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำ คือสิ่งเดียวกัน แต่ในแง่กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลนั้น ทั้งสองอย่ำงไม่
เหมือนกันทีเดียว กำรฝึกอบรม คือควำมพยำยำมขององค์กรที่ช่วยให้บุคลำกรได้เรียนรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่กำรพัฒนำ หมำยควำมว่ำ ควำมพยำยำมขององค์กรที่ให้ควำมรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรมแก่บุคลำกร เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะรับงำน ควำมรับผิดชอบใหม่เพ่ิมเติมในกำรเติบโตใน
อำชีพดังนั้น กำรฝึกอบรมในงำน เป็นกำรฝึกอบรมโดยกำรท ำงำนนั้นจริง ๆซึ่งนับว่ำเป็นกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง โดยอำจมีหัวหน้ำหรือเพ่ือนร่วมงำนที่มีประสบกำรณ์ช่วยดูแล ให้ค ำแนะน ำในกำรท ำงำนนั้น ผู้
ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จำกกำรท ำงำนจริง จึงเป็นวิธีกำรฝึกอบรมที่ช่วยให้แนใ่จว่ำผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่จ ำเป็น
ในกำรท ำงำนนั้น และได้ลองปฏิบัติ เรียนผิดเรียนถูกจำกงำน โดยรูปแบบของกำรฝึกอบรมในงำนที่ส ำนักฯ
ด ำเนินกำร เช่น กำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน กำรสอนงำน (ในส่วนของกำรเกษียณส ำนักฯ มีกำรเรียนรู้งำน
ล่วงหน้ำ 1 ปี) พ่ีเลี้ยง  คู่มือกำรปฏิบัติงำน (เน้นบุคลำกรที่เกษียณทุกคนต้องมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน) ระบบ KM 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรลำออกหรือเกษียณอำยุของบุคลำกรได้  อนึ่ง ส ำนักฯ มีแนวทำง แจ้งบุคลำกร 

5.1ข(3)ส ำนักฯ ก ำหนดให้ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง หลังจำกฝึกอบรมกลับมำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ที่รับจำกกำรฝึกอบรม โดยวิธี แจ้งทำง mail รูปแบบประชุม และระบบ KM เพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยหัวหน้ำฝ่ำย จะประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่สืบเนื่องมำจำกกำรได้รับกำรอบรม ใน
รูปแบบกำรสังเกต  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมินประมำณ 6 เดือน ปรำกฏว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น มี
ข้อผิดพลำดน้อยลง 

5.1ข(4)ส ำนักฯสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกรอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรเน้นกำรมีสมรรถนะของ
บุคลำกรที่สูงขึ้นโดยกำรแสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเช่น กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนผลงำน
ตีพิมพ์ทำงวำรสำรในส่วนของกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งของผู้น ำจะพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและส่งเสริมให้มีอบรมและเรียนรู้งำนสม่ ำเสมอ 
ส ำนักฯ มีกำรดูแลควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนซึ่งวิธีกำรจะล้อไปตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยซึ่งมี
ระเบียบรองรับอยู่ในส่วนของส ำนักฯก็มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมในด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่ถึงเวลำที่ควรจะ
พัฒนำในเชิงกระตุ้นให้ท ำผลงำนในรูปแบบของกำรแนะน ำ ดูแล 
ส ำนักฯ มีแผนกำรจัดท ำตำรำงทะเบียนประวัติบุคลำกร โดยพิจำรณำทุกปี กระตุ้นและส่งสัญญำณแจ้งไปยัง
เจ้ำตัวเพ่ือรับทรำบ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำผลงำน ส ำนักฯ สนับสนุนให้มีกำรท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งแต่ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 

ตาราง 5-1-2แสดงแนวทางการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบคุลากร 
กลุ่มบุคลากร แสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

บรรณำรักษ์ ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำต่อและต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักฯ ได้เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนใน
กำรด ำเนินกำรส ำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้เป็นผู้รู้แจ้ง ช ำนำญ
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กลุ่มบุคลากร แสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

กำรและช ำนำญกำรพิเศษตำมควำมถนัด เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

ผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมุด 

ส ำนักฯ เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ และสนับสนุนงบประมำณ กำร
ฝึกอบรม ดูงำนและน ำเสนอผลงำนเพื่อเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ ทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน
ส ำหรับบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำน และน ำ
ผลงำนวิจัยไปเสนอขอผลงำนวิขำกำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนต่อไป 
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

ส ำนักฯ เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ และสนับสนุนงบประมำณ กำร
ฝึกอบรม ดูงำนและน ำเสนอผลงำนเพื่อเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ ทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน
ส ำหรับบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำน และน ำ
ผงวำนวิจัยไปเสนอขอผลงำนวิขำกำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนต่อไป 
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

นักวิทยำศำสตร์ ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำต่อและต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักฯ ได้เปิดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และยังให้กำรสนับสนุนใน
กำรด ำเนินกำรส ำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้เป็นผู้รู้แจ้ง ช ำนำญ
กำรและช ำนำญกำรพิเศษตำมควำมถนัด เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 

 ส ำนักฯ ได้เตรียมกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำร โดยกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในด้ำนกำรมีภำวะผู้น ำและมอบหมำยงำนให้ผู้ที่มีศักยภำพเพ่ือฝึกทักษะในกำรท ำงำนที่ยำกข้ึน และ
ให้หัวหน้ำฝ่ำยมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในฝ่ำย  

ค. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร 

5.1ค(1)ส ำนักฯด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อส ำนักฯ โดยใช้แบบสอบถำม 

ผลที่ได้จะน ำมำประมวลจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิผลมำกขึ้น ซึ่งจะท ำ
ส ำรวจประมำณเดือนกันยำยน ปีละ 1 ครั้ง  โดยใช้ตัวชี้วัดด้ำนบรรยำกำศในที่ท ำงำน และก ำหนดปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร เช่น ลักษณะงำนที่ท ำโอกำสในกำรก้ำวหน้ำกำรฝึกอบรมและ
กำรพัฒนำที่ได้รับหัวหน้ำงำนกำรรับกำรยอมรับและค่ำตอบแทน 

 5.1ค(2)ส ำนักฯ มีวิธีกำรน ำผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรมำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ โดยกำร
น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพ TQA และจำกกำรประเมิน TOR จำก
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ผู้ปฏิบัติงำนมำพิจำรณำร่วมกันในที่ประชุมทีมบริหำร และที่ประชุมประกันคุณภำพ เพ่ือได้ข้อสรุปและ
แนวทำงปรับปรุงและวำงแผนกำรประเมินครั้งต่อไป พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ น ำมำปรับปรุง 

5.2 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง 

5.2ก(1)ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมจ ำเป็นด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหำร และหัวหน้ำฝ่ำยที่เก่ียวข้อง โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2) ประเมินจำกผลส ำเร็จของงำนของแต่ละบุคคล 

ทีมบริหำรประชุมเพ่ือประเมินอัตรำก ำลังบุคลำกรที่สอดคล้องกับปริมำณงำนทั้งในปัจจุบันและใน
อนำคตทีมบริหำรก ำหนด/ทบทวนจ ำนวนและคุณสมบัติของบุคลำกรใหม่หรือทดแทนโดยพิจำรณำจำกภำระ
งำนและ Job Description ที่ต้องกำรแล้วก ำหนดคุณสมบัติ ระดับกำรศึกษำสำขำวิชำ และควำมสำมำรถ
พิเศษในแต่ละต ำแหน่งรวมถึงกำรประเมิน Competency ขีดควำมสำมำรถ 

5.2ก(2)ส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำว่ำจ้ำง และบรรจุตำมระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ของมหำวิทยำลัยเริ่มจำกกำรขออนุมัติสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบจำกนั้นก็
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครผ่ำนช่องทำงต่ำงๆรับสมัครและด ำเนินกำรคัดเลือกทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำนเชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบื้องต้นโดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในเบื้องต้นจะถูกสัมภำษณ์
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบเพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเชิงอำรมณ์ของผู้สมัครเมื่อผ่ำนกำรทดสอบทุก
กระบวนกำรแล้วเป็นขั้นตอนกำรทดลองปฏิบัติงำนซึ่งจะมีพ่ีเลี้ยงสอนงำนให้แก่บุคลำกรใหม่โดยส ำนักฯและ
ทดลองกำรปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 6 เดือนเมื่อผ่ำนกำรประเมินก็จะด ำเนินกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงต่อไป 

ในด้ำนกำรธ ำรงรักษำพนักงำนใหม่นั้นส ำนักฯ มีแผนพัฒนำบุคลำกรจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบริหำรค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมและส ำนักฯ เปิดรับบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถซึ่งมีควำมหลำกหลำย เช่นทำงศำสนำ วัฒนธรรม ภูมิล ำเนำและสถำบันกำรศึกษำรวมทั้งระดับ
กำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกันตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพจนถึงระดับปริญญำโทซึ่งท ำให้ส ำนักฯ มั่นใจว่ำ
บุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถสะท้อนควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดทำงวัฒนธรรม ได้เป็นอย่ำงดีโดย
วัดได้จำกสถิติกำรลำออกของบุคลำกรของส ำนักฯ 

5.2ก(3)ส ำนักฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ 1) ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 2) ฝ่ำย
บริกำรสำรสนเทศ 3) ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 4) ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพโดย 3 ฝ่ำยแรกมุ่งเน้น
บริกำรทำงด้ำนสหศำสตร์ส่วนฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพมุ่งเน้นบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสร้ำงและมุ่งเน้นผู้รับบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรตำมรูป 5.2-1 
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ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร

ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ

ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ
 

รูป 5.2-1 แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนัก 

ส ำนักฯ ด ำเนินกำรมอบหมำยงำน และจัดบุคลำกรให้ตรงกับลักษณะงำน และศักยภำพของบุคลำกร 
สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้บุคลำกรได้ตระหนัก และธ ำรงไว้ซึ่งจุดแข็ง หรือควำมสำมำรถพิเศษของส ำนักฯ ให้มั่นคง 
และยั่งยืนต่อไป เช่น กำรให้บริกำรด้วยไมตรีจิต ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เลือกปฏิบัติ ทุ่มเท และมุ่งม่ันท ำงำนด้วย
ควำมตั้งใจและจริงใจ 

5.2ก(4)ส ำนักฯ ก ำหนดวำงแผนให้บุคลำกรทุกคนต้องพัฒนำตนเองตลอดเวลำในทุกด้ำน เพ่ือให้
สำมำรถรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน และมอบหมำยงำนให้บุคลำกร 1 คน 
สำมำรถท ำงำนได้ 2-3 งำนเป็นอย่ำงน้อย เพื่อบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 

5.2ข(1)ส ำนักฯจัดท ำแผนป้องกันและแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนหนีภัยประจ ำปีทุก
ปีพร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ ำส ำนักฯซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้
จะช่วยผลักดันให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักฯมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนทุกกระบวนกำรและมีส่วน
ร่วมในกำรติดตำมตรวจสอบเช่น สอดส่องดูแลเฝ้ำระวังตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำประจ ำปีติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งหน่วยงำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพร้อมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีกำรท ำกิจกรรม 5 สในหน่วยงำน เพรำะฉะนั้นตัววัดและเป้ำประสงค์
ในกำรปรับปรุงได้แก่ จ ำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้จัดให้มีตู้ยำสำมัญส ำหรับ
บุคลำกร 

ปัจจุบันส ำนักฯ มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักฯ มีสัญญำณเตือนภัย และด้ำนควำมสะอำด 
สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงำม เช่น รณรงค์กำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจน โดยผู้รับผิดชอบดูแลรักษำควำมสะอำดของส ำนักฯ 

5.2ข(2)ส ำนักฯ มีนโยบำยดูแลตำมเกณฑ์ระเบียบของมหำวิทยำลัยโดยมีฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำรเป็น
ผู้รับผิดชอบเช่น กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ส ำนักฯก็สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรบำงส่วนเข้ำร่วมเป็นตัวแทน
ของบุคลำกรเพ่ือรับทรำบข่ำวสำรและสิทธิที่พึงมีพึงได้และมีกองทุนของส ำนักฯรวมถึงในส่วนของค่ำครองชีพ
ส ำนักฯ ให้สวัสดิกำรแต่พนักงำนเงินรำยได้ส ำนักฯเดือนละ 1,000 บำท เฉพำะบุคลำกรที่มีเงินเดือนไม่ถึง 
8,200 บำทและปฏิบัติงำนครบ 1 ปี 
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ส ำนักฯสนับสนุนบุคลำกรด้ำนกำรบริกำรและผลประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนได้จัดอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับส ำนักงำนเช่น พ้ืนที่ปฏิบัติงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่อง ให้อย่ำงเพียงพอเพ่ือสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนล่วงเวลำส ำนักฯมีสวัสดิกำรห้องพักให้จ ำนวน 2 ห้องคือห้องพักชำย และห้องพัก
หญิงเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจรวมถึงควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนล่วงเวลำ 

3) ส ำนักฯ มีสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่บุคลำกร ซึ่งมีโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้แก่บุคลำกร
ทุกคน โดยส ำนักฯ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่นอกเหนือจำกสิทธิ์ของบุคลำกร โดยจัดแบ่งกำรดูแล
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบุคลำกรอำยุมำกกว่ำ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคลำกรอำยุต่ ำกว่ำ 35 ปีขึ้น 
ผลลัพธ์ บุคลำกรพอใจมำกท่ีสุด 

4) ส ำนักฯ มีสวัสดิกำรด้ำนประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลำกรทุกคน เพื่อควำมปลอดภัยของบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

6. กระบวนกำร 
6.1 ระบบงาน 

ก. การออกแบบระบบงาน 

6.1ก(1)ส ำนักฯออกแบบระบบงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยภำยใต้ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์พ.ศ. 2551 แนวคิดในกำรออกแบบระบบงำนก ำหนดเป็น4 ฝ่ำยหรือ4 
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักฯ(รูปOP1-1) และค ำนึงถึงภำรกิจที่สร้ำงคุณค่ำ
แก่ผู้รับบริกำรประเภทต่ำงๆโดยมุ่งสร้ำงคุณค่ำในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ 

ระบบงำนของส ำนักฯประกอบด้วยกำรกระบวนกำรหลักได้แก่กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศกระบวนกำรสนับสนุนบริหำรและกระบวนกำรในฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์
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สุขภำพกระบวนกำรหลักได้แบ่งเป็นกระบวนกำรงำนประจ ำต่ำงๆเช่นกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรและกำรวิจัยทั้งรูปสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโสตทัศน์และฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์ซึ่งมี
กำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศกับหน่วยงำนของรัฐ/เอกชนบริษัท/ตัวแทนจ ำหน่ำยและ
ร้ำนค้ำทั้งในและต่ำงประเทศมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ผ่ำนขั้นตอนกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยกำรด้วยโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติALISTร่วมกับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพและห้องสมุดคณะและกำรจัดเก็บข้อมูล
ในคลังปัญญำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์(PSUKnowledgeBank) ร่วมกับส ำนักวิทยบริกำรวิทยำเขตปัตตำนี
มีกระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศทั้งบริกำรห้องสมุดพ้ืนฐำนบริกำรผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์กำรประชำสัมพันธ์
และกำรให้ศึกษำผู้ใช้หรือกำรรณรงค์กำรใช้สำรสนเทศห้องสมุดส่วนกระบวนกำรสนับสนุนบริหำรมี
กระบวนกำรย่อยเช่นกำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำรพัฒนำบุคลำกรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบประมำณและกำรเงิน
กำรคลังและพัสดุธุรกำรและอำคำรสถำนที่ (รูป6.1-1) 

ในระบบงำนของส ำนักฯมีกระบวนกำรหลักด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรบริกำรสำรสนเทศเป็น
คู่ควำมร่วมมือกับคณะท ำงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ(ThaiLIS) และคณะท ำงำนข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค(Pulinet) ซึ่งต้องใช้ทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอกในลักษณะควำมร่วมมือของ
คณะกรรมกำรควำมร่วมมือชุดต่ำงๆเช่นคณะควำมร่วมมือคณะท ำงำนฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
คณะท ำงำนข้อมูลท้องถิ่นฯลฯมีกำรประชุมสัมมนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรห้องสมุดเพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรให้กับข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเช่นฐำนข้อมูลTDC/ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์
สถำบันอุดมศึกษำไทย เว็บพอร์ทัลข้อมูลท้องถิ่น ฯลฯ 

6.1ก(2)ทีมบริหำรส ำนักฯท ำหน้ำที่ทบทวนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมสำมำรถพิเศษกับกระบวนกำร
หลักและสภำวกำรณ์องค์กร ดังนั้นในแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีต้องมีหัวข้อฝึกอบรมที่สัมพันธ์กับ
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนบุคลำกร เช่นกำรใช้โปรแกรมZotero, OPACweb 2.0, ALISTv.4 และกำรสื่อสำร
ด้วยหัวใจ ด้ำนควำมรู้และเทคโนโลยีส ำหรับกำรให้บริกำร มีควำมเชื่อมโยงกับคู่ควำมร่วมมือในลักษณะ
คณะท ำงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ(ThaiLIS) และคณะท ำงำนข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค
(Pulinet)เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรงำนหลักและงำนประจ ำที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัยและมีควำมพร้อมเพ่ือกำร
แข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริการสารสนเทศ 

การบริการและสง่มอบ 

การให้ค าปรึกษา/สบืค้น 

การประชาสมัพนัธ์ 

จดัเก็บ/ติดตามทรัพยากร 

บริการยืม-คืนทรัพยากร 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

การจดัท ารายการ 

การเตรียมตวัเลม่ 

การตรวจสภาพและซอ่มแซม 

กระบวนการหลัก 

 

กระบวนการสนับสนุน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรบัญชีและกำรเงิน 

การวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ 

KM 

5ส 

จิตบริการ 

มืออาชีพ 
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รูป 6.1-1 กระบวนกำรหลัก และกระบวนกำรสนับสนุน 

ข. กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

6.1ข(1) กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญประกอบด้วยกระบวนกำรงำนหลัก (ตำรำง6.1-1) ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ควำมสำมำรถพิเศษที่ท ำให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักฯ ได้แก่ กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทหนังสือ/ต ำรำหลักท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรจัดหำวำรสำร/ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยกระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยต่ำงๆ(3.1 ก(1)) 
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรนอกจำกนี้กระบวนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรกำรเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
เป็นระบบส่งเสริมให้เกิดควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ควำมมั่นคง
ทำงกำรเงินและควำมยั่งยืนขององค์กร 

ตำรำง6.1-1 กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 
กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 

ข้อก าหนด ตัวชีว้ัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม 

✤ กระบวนการ
จดัหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

(5) สารสนเทศครอบคลมุ
สอดคล้องการเรียนการสอน
และการวจิยั 

 

(6) ถกูต้อง 

(7) ทนัเวลา 

(8) ตรงตามความ
ต้องการ 

(9) โปรแกรมสัง่ซือ้วารสาร 

(10) PSUKnowledg
eBank 

(11) โปรแกรมติดตามและ
เฝ้าระวงั 
เคร่ืองแมข่า่ยและเน็ตเวิร์ค 

(12) โปรแกรมสัง่ซือ้หนงัสอื
ออนไลน์ผา่นโปรแกรม

ห้องสมดุอตัโนมตัิ ALIST 
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กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 

ข้อก าหนด ตัวชีว้ัดในกระบวนการ ตัวอย่างนวัตกรรม 

✤ กระบวนการ
บริการ
สารสนเทศ 

(13) ให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

(14) เข้าถงึสารสนเทศอยา่ง
เทา่เทยีมทกุที่ทกุเวลา 

(15) ผู้ รับบริการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 

(16) ถกูต้อง 

(17) ทนัเวลา 

(18) ไมจ่ ากดัเวลา 

(19) ไมจ่ ากดัสถานท่ี 

(20) บริการหนงัสอืดว่น
หน้าเว็บ 

(21) บริการสารบญัวารสาร
ดว่นทนัใจ 

(22) โปรแกรมตรวจสอบ
สถานการเข้าถึง วารสาร 
ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(check link)  
(23) Ask Librarian, 

Chat 
(24) กระดานถาม-ตอบ  

(25) บริการห้องสมดุบน 

Facebook 
(26) สดุยอดนกัอา่นนกั&

นกัยืม 

(27) อา่นให้เต็มอิม่ 
✤ กระบวนการ
สนบัสนนุงาน
บริหาร 

(28) มีระบบแจ้งขา่วสาร
สารสนเทศแหลง่ข้อมลูและ
แหลง่เรียนรู้ 

(29) บคุลากรมีศกัยภาพ
ความช านาญหรือเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาชีพ 

(30) มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ
ตดัสนิใจ 

(31) มีสภาพแวดล้อมที่
สง่เสริมคณุภาพชีวติ 

(32) ถกูต้อง 

(33) ทนัเวลา 

(34) ตรงตามความ
ต้องการ 

(35) ระบบควบคมุการ
ท างานบริการหน้าเว็บ 

(36) พฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิ 

(CoP) 8 กลุม่กิจกรรม 

(37) โปรแกรมการเงิน 

 

6.1ข(2)ข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ได้มำจำกนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และคู่ควำมร่วมมือข้อมูลกำรประเมินผลบุคลำกร ข้อมูลควำมคำดหวังควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศศักยภำพพ้ืนฐำนขององค์กรและบุคลำกรแนวโน้มควำมต้องกำรของ
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ตลำดเช่นข้อมูลจำกคู่ค้ำคู่ควำมร่วมมือทีมบริหำรกับคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในได้ร่วมกันวิเครำะห์
และทบทวนข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลเหล่ำนี้ เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญดังแสดงใน
ตำรำง6.1-1 

ค.  กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

6.1ค (1) ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน เพ่ือ
ด ำเนินกำรก ำกับดูแลในเรื่องควำมเสี่ยงภำวะฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้นได้ โดยคณะกรรมกำรชุดนี้ ก ำหนดให้มี
กำรควบคุมภำยใน 5 เรื่องหลักดังนี้ 1.กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.ด้ำนระบบกำรส ำรองข้อมูล 3. ด้ำนอำชี
วอนำมัย 4. ด้ำนทรัพย์สินของผู้รับบริกำร 5. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนัก โดยวิเครำะห์จำกกำร
ควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ วิธีกำรประเมิน จำกกระบวนกำรดังกล่ำวจึงเชื่อมั่นว่ำมีควำมพร้อมในกำรรับต่อภัยพิบัติหรือภำวะ
ฉุกเฉิน 

6.1ค(2)จำกกำรส ำรองข้อมูลดังกล่ำวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติระบบงำนจะไม่เสียหำย
นอกจำกนี้ส ำนักฯได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกรป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยโดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังตำรำง6.1-2 

ตำรำง6.1-2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ล าดับ เร่ือง บริเวณที่ปฏบิัต ิ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พืน้ท่ีควบคมุ

อคัคีภยั 

ส านกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

8. ก าหนดเขตพืน้ท่ีตรวจ 

9. มอบหมายผู้ รับผิดชอบการ
ตรวจ 

10. ก าหนดหน้าที่ตรวจตรา
พืน้ท่ี 

11. ด าเนินการตรวจ2 เดือน

ตอ่1 ครัง้ 

12. สรุปผลการตรวจและ
รายงานในที่ประชมุ 

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

2 ระบบแจ้งเหตเุพลงิ

ไหม้ 

ส านกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

4. มอบหมายผู้ รับผิดชอบ 

5. ทดสอบระบบท างาน2 

เดือนตอ่1 ครัง้ 

6. สรุปผลการทดสอบและ
รายงานในที่ประชมุ 

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

3 เคร่ืองดบัเพลงิ ส านกัทรัพยากรการ

เรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

3. ส ารวจพืน้ท่ีและจ านวน
เคร่ืองดบัเพลงิที่ต้องจดัให้มี

คณะกรรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 
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ไว้ 

4. จดัหาและติดตัง้เคร่ือง
ดบัเพลงิ 

5. ตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลงิ2 

เดือนตอ่1 ครัง้ 

6. รายงานผลการตรวจสอบ 

นอกจำกนี้จะจัดให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรดับเพลิงขั้นต้นกำรฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงกำรฝึกซ้อมแผนอพยพจัดให้มีอุปกรณ์ถังดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆอย่ำงเพียงพอมีกำรตรวจควำมพร้อมใช้
งำนของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก2 เดือนหำกกรณีเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจะมี
คณะกรรมกำรเข้ำไปประเมินควำมเสียหำยและเสนอแผนซ่อมบ ำรุงจัดหำส่วนที่เสียหำยเพ่ิมเติมเพ่ือให้คืนสู่
สภำพเดิมโดยเร็ว 

6.2 การออกแบบจดัการและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบกระบวนการท างาน 
6.2กส านกัฯออกแบบและสร้างนวตักรรมกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองความความต้องการของ

มหาวิทยาลยัและผู้ รับบริการผา่นกระบวนการการทบทวนการออกแบบในที่ประชมุทีมบริหารมกีระบวนการบริหารจดัการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการท างาน(รูป6.2-1)  ในปี2554 มีการย้ายกิจกรรมเทคโนโลยีทางการศกึษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศไปอยูภ่ายใต้การดแูลของฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการ
หลกัมีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานและเพิ่มความสะดวกความรวดเร็วด้านการบริการ นอกจากนีส้ านกัฯ ได้สง่เสริมให้
มีการใช้เทคโนโลยีใหมด้่านบริการเช่นการยืนยนัตนในการเข้าใช้ห้องสมดุด้วยบตัรRFIDการสือ่สารบนกระดานถาม-ตอบ
ระบบสบืค้นข้อมลูแบบOneSearchetc.พร้อมทัง้ถ่ายทอดการออกแบบและสร้างนวตักรรมกระบวนการท างานสูบ่คุลากร
ทัง้องค์กรมีคณะกรรมการชดุตา่งๆมีหน้าที่ออกแบบปรับปรุงและสร้างนวตักรรมที่ภายใต้ค าแนะน าของทีมบริหาร เช่น 
พฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิ (CoP) 8 กลุม่กิจกรรมโครงการและแผนปฏิบตัิการในปีการศกึษา 2555 รวม 6 ด้าน (4.1 ค)และ
การจดัการความรู้ “เลา่สูก่นัฟังทกุครัง้ที่ไปดงูาน ประชมุวิชาการ หรือฝึกอบรม” 

ตำรำง6.2-2 กระบวนกำรออกแบบและปรับปรุงระบบงำน 
ข้อก ำหนด กิจกรรมกำรออกแบบระบบงำน 

กระบวนกำรใหม ่

-ค่ำใช้จ่ำยลดลง 

-คุณภำพสูงขึ้น 

-เวลำที่ใช้น้อยลง 

1. กำรควบรวมงำนหรือกำรกระจำยงำนหรือกำรรวมงำนสู่ศูนย์กลำง 

2. กำรสร้ำงทักษะใหม่ให้บุคลำกร 

3. ลดควำมซับซ้อนกระบวนงำน 

4. กำรจัดสรรทรัพยำกร 

5. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. กำรจ้ำงคนภำยนอกท ำงำน(Outsourcing) 
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7. กำรประเมินผลที่ด ี

 

ข. กำรจัดกระบวนกำรท ำงำน 

6.2ข(1)ทีมบริหำรทบทวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลกำรให้มีกำรถ่ำยทอดและฝึกอบรมเพ่ือ
สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรมีกำรน ำกระบวนหลักไปปฏิบัติในกำรออกแบบกำรวัดและสร้ำงควำมเป็นไปได้ให้กับ
กระบวนกำรหลักและกระบวนกำรงำนประจ ำตำมข้อก ำหนดของกำรออกแบบดังนี้ 

1) ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมชัดเจนในกำรจ ำแนกกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรงำนประจ ำให้
บรรลุเป้ำประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

2) ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนทุกกระบวนงำนต้องมีมำตรฐำนและผู้รับผิดชอบชัดเจน 

3) บูรณำกำรกระบวนกำรข้อมูลจำกบุคลำกรผู้รับบริกำรผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือทั้งใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และส ำนักหอสมุดสถำบันกำรศึกษำอ่ืนรวมทั้งบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำย
และร้ำนค้ำดังนี้ 

a) กำรร่วมเป็นกรรมกำรต่ำงๆในระดับมหำวิทยำลัยหรือข่ำยงำนของส ำนักฯ 
b) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกันในคณะท ำงำนและน ำมำสู่กำรก ำหนดกระบวนงำน 
c) กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัยรวมทั้งบริษัทหรือตัวแทนจ ำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ 
d) กำรปรับปรุงกระบวนงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรข้อมูลของส่วนงำนและ

ผู้รับบริกำร 
e) การก าหนดให้ทบทวนกระบวนการท างานท่ีส าคญัทกุปี เพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลผุลและสนบัสนนุสร้างคณุคา่แก่ผู้ รับบริการ 

6.2ข(2)การลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรท ำงำนห้องสมุดมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ
คณะกรรมกำรห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์และคณะกรรมกำรจำกคณะต่ำงๆในวิทยำเขตหำดใหญ่ท ำหน้ำที่
บริหำรจัดกำรกระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวำรสำรฐำนข้อมูลและหนังสือโดยควบคุมระบบ
กำรใช้งบประมำณณจุดเดียวลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดหำทรัพยำกรของห้องสมุดแต่ละแห่งโดยให้ห้องสมุด
ตรวจสอบทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนกำรจัดหำมีโปรแกรมในกำรจัดซื้อวำรสำรมีกำรเปรียบเทียบรำคำในกำร
จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศส่งเสริมกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติALISTที่ใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันในกำรจัดเก็บ
สืบค้นสำรสนเทศบริกำรยืมและข้อมูลสมำชิกบนเครื่องแม่ข่ำยเดียวกันเพ่ือลดเวลำกำรท ำรำยกำร
บรรณำนุกรมลดเวลำกำรค้นหำข้อมูลของผู้รับบริกำรสำมำรถใช้OneOPACPSUท ำกำรค้นครั้งเดียวได้ข้อมูล
ห้องสมุดคณะต่ำงๆและมีกำรติดตำมควบคุมกำรท ำงำนของกระบวนกำรท ำงำนที่ใช้โปรแกรมALISTแต่ละ
Moduleจำกผู้แทนห้องสมุดของคณะต่ำงๆซึ่งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของโปรแกรม
ALISTนอกจำกนี้มีกำรน ำระบบประตูอัตโนมัติระบบHappyPrintระบบขำยคูปองเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและ
ระบบป้องกันหนังสือหำยมำใช้เพ่ือในกำรลดต้นทุนทำงด้ำนบุคลำกรตลอดจนลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน
และลดกำรสูญหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ส ำนักฯมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเมื่อพบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนจะน ำปัญหำ
เหล่ำนั้นมำหำรือกันในท่ีประชุมและได้น ำระบบLeanมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือลดขั้นตอนซ้ ำซ้อนลด
รอบเวลำและควำมสูญเสียของวัสดุส ำนักงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้นนอกจำกนี้มีกำรเทียบเคียง
ระดับ(Benchmarking) กับส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และหอสมุดและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลัยมหิดลจัดให้มีกำรเทียบเคียง3 กระบวนกำรคือ(1) กระบวนกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(2) 
กระบวนกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ(3) กระบวนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำร
ใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หำกสถำบันใดได้BestPracticesจะมีกำรไปSiteVisitที่สถำบันนั้นเพื่อแบ่งปัน
บทเรียนให้ระหว่ำง3 หน่วยงำนและน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรให้ดีขึ้น 

ผลกำรตรวจประเมินในรอบปี2552 อยู่ในระดับดีมำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก4.96  แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำนัก
ฯได้น ำข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรภำยในน ำเข้ำหำรือและทบทวนในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยและได้พิจำรณำ
น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯมำปรับปรุงกระบวนกำรในปี2554  เช่น 

3. จัดท ำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่สะท้อนกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
บริกำรเพื่อกำรเรียนรู้และตอบสนองกำรศึกษำ 

4. น ำเครื่องมือคุณภำพหลำกหลำยประเภทมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเช่น5ส, KM,   
Lean, BenchmarkingและTQA 

นอกเหนือจำกนี้ทีมบริหำรของห้องสมุดยังได้ติดตำมน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในข้อ4.1 
มำวิเครำะห์ประเมินเพ่ือปรับกระบวนกำรเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

 

7. ผลลัพธ ์

7.1 ผลลพัธ์ด้านการบริการ 

ก. ผลลพัธ์ของการให้บริการ 

จ ำนวนผลิตภัณฑ์ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส ำคัญ ที่มีกำรจัดหำเพิ่มให้กับผู้รับบริกำรในรอบปี 2554 
ตำมตำรำง7.1-1 และสถิติผู้เข้ำรับบริกำรตำรำง 3.1-1 เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีได้รับกำรจัดหำเพิ่มตำม
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ยกเว้นฐำนข้อมูลวำรสำรที่บอกรับมีกำรปรับลดลงจ ำนวน 2 ฐำน เพรำะมีกำรใช้
งำนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังตำรำง 7.1-2 พบว่ำทั้งด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ และจ ำนวนผู้เข้ำใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
จะน้อยกว่ำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ตาราง7.1-1 สถิติทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภท จ านวน 
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2552 2553 2554 

1. สือ่สิง่พิมพ์/ช่ือเร่ือง(ต ารา หนงัสอื วิจยั วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ สิง่พิมพ์ มอ. ข้อมลูภาคใต้) 

  

 

ภาษาไทย 132,643 136,271 138,120 

ภาษาตา่งประเทศ 112,349 113,637 114,609 

2. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์/ช่ือเร่ือง 20,224 20,455 65,243 

3. สือ่โสตทศัน์/ช่ือเร่ือง(AudioCD, CD Multi, ComFiles, 

DVD, Diskettes, Tape Cassettes, Video CD, Videos)  

   

ภาษาไทย 
3,986 6,486 9.907 

ภาษาตา่งประเทศ 
2,348 3,848 4,928 

4. ฐานข้อมลูวารสารท่ีบอกรับ/ฐาน 
38 38 36 

  (จ านวนวารสารในฐานข้อมลู/ช่ือเร่ือง)   31,534 

5. วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบอกรับ/ช่ือเร่ือง    

ภาษาไทย - 170 206 

ภาษาตา่งประเทศ 69 369 388 

6. ฐานข้อมลู open access 3 45 43 

ตำรำง 7.1-2กำรเทียบเคียงสมรรถนะกับส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2ก(1)ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้วัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรของส ำนัก 5 ด้ำน ดังนี้  

1) ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศ 
2) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด 
3) ด้ำนบุคลำกรห้องสมุด 
4) ด้ำนอำคำรสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
5) ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 

โดยจ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร พบว่ำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในทุกด้ำนอยู่ที่ระดับมำก คือ 4.09, 4.10 
และ 4.07 ในปีกำรศึกษำ 2554, 2553, 2552 ตำมล ำดับ ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับควำมพึง
พอใจกับคู่เทียบในภำพรวม เช่น ห้องสมุดมหำวิทยำลัยมหิดลในปี 2554 พบว่ำ ตัวเลขควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักสูงกว่ำเล็กน้อยที่ 0.07,ดังตำรำง7.2-1 และตำรำง7.2-2 

ตำรำง 7.2-1 ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ แยกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
นศ.

ปริญญา
ตรี 

นศ.
บัณฑิต
ศึกษา 

อาจารย์ 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

บุคคลภาย
นอก 

รวมทุก
กลุ่ม 

6. ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการ
บริการสารสนเทศ 

7. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการ
ของห้องสมดุ 

8. ด้านบคุลากรของห้องสมดุ 

9. ด้านสถานท่ี/สิง่อ านวยความสะดวก 

10. ด้านการสือ่สารกบัผู้ใช้บริการ 

3.72 

 
4.05 

 
4.01 
4.07 

 
3.82 

3.51 
 

4.01 
 

3.93 
3.97 

 
3.70 

3.51 
 

4.22 
 

4.19 
4.05 

 
3.94 

3.69 
 

4.29 
 

4.18 
4.00 

 
3.87 

 

3.97 
 

4.60 
 

4.43 
4.42 

 
4.39 

3.87 

 
4.19 

 
4.24 
4.13 

 
4.05 

เฉลี่ยทุกกลุ่ม และทุกด้าน 4.09 

ส่วนผลกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัดที่ส ำนักฯ ได้ตกลงกับมหำวิทยำลัยตำมกรอบคุณภำพ TQA ด้ำน
มุ่งเน้นผู้รับบริกำรผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมดดังภำคผนวก ก 

7.2ก(2)ปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำรมีดังนี้ 

1) จ ำนวนบริกำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงมีนวัตกรรม จัดท ำ Application เพ่ิมใน
เครื่องเติมเงิน happy print  เพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถช ำระค่ำปรับค้ำงส่งหนังสือได้ด้วย
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ตนเอง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ด ำเนินกำรได้ประมำณ 95%  PSU knowledge Bank ซึ่งเป็นฐำน
ทีพั่ฒนำขึ้นเพ่ือเก็บองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ข้อตกลงตำม
กรอบคุณภำพ  TQAก ำหนดไว้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 

2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในทุกด้ำนในภำพรวมอยู่ที่ระดับ
มำก 4.09(ร้อยละ81.8) ส่วนควำมพึงพอใจรำยด้ำนดูที่ ดังตำรำง7.2ก(1)1 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์
ข้อตกลงตำมกรอบคุณภำพ  TQA ก ำหนดไว้ที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80 

3) จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร มีกำรบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 12 บริกำร มีบริกำรเชิงรุก 12 รำยกำร นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีบริกำร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีก 23 บริกำร กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เช่น  บูธประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่ Rally ห้องสมุดโครงกำรบริจำคหนังสือเพ่ือน้อง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
แก่ อบต.เกำะหมำก  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องเปิดห้องสมุดสู่ชุมชนโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดสงขลำ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

4) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขคิดเป็นร้อยละ 91.66 จัดให้มีช่องทำงรับฟังควำม
คิดเห็นของบริกำร 8 ช่องทำง 

ผลลัพท์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของผู้รับบริกำรอยู่ในระดับน้อยลง จำกสถิติ จ ำนวนผู้เข้ำ
ใช้บริกำรของส ำนักฯ ย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงในตำรำงตำรำง 3.1-1  ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้รับบริกำรสำมำรถ
เข้ำถึงสำรสนเทศผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่ำยขึ้น เช่น Google, Yahoo  และปัญหำที่จอดรถไม่เพียงพอ 

ตาราง 7.2-2ผลส ารวจความพงึพอใจอาจารย์ นกัวจิยั และ นกัศกึษาทีม่ีตอ่บริการห้องสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล 

หัวข้อประเมิน  
(ภาพรวม) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (5 ระดับ) ค่าเฉลี่ย 

รวม อาจารย์ นักวิจัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.00 3.96 3.79 3.82 4.05 3.92 

2. ด้านผู้ให้บริการ 4.61 4.03 4.08 4.35 4.56 4.33 

3. ด้านสถานท่ีและสิง่อ านวยความ
สะดวก 

4.03 3.77 3.69 3.64 3.88 3.80 

ภาพรวม (เฉลีย่) 4.21 3.92 3.85 3.94 4.16 4.02 

7.3 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 

7.3ก(1) ปีงบประมำณ 2554 ส ำนักฯ ได้รับจัดสรรเงินเพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน รวมทุกประเภท
เป็นเงินทั้งสิ้น 63.39 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน 25.85 ล้ำนบำท เงินรำยได้มหำวิทยำลัย
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20.55 ล้ำนบำท และเงินอุดหนุน .37 ล้ำนบำท และได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำกกองทุนวิจัย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ส ำหรับกำรต่ออำยุวำรสำรและฐำนข้อมูล 7.38 ล้ำนบำท และเงินสนับสนุนจำก
คณะแพทยศำสตร์ 9.24 ล้ำนบำท 

ส ำนักฯ ใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังสิ้น 38.69 ล้ำนบำท (รวมส่วนที่สนับสนุน
โดยคณะต่ำงๆ) มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ วิทยำเขตหำดใหญ่ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย และให้ควำม
เห็นชอบในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละประเภท 

กำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ 2554 เป็นไปตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักฯ โดย
ใช้จ่ำยเงินส ำหรับเงินเดือนและค่ำจ้ำง ร้อยละ 32.20 ค่ำวัสดุทรัพยำกรสำรสนเทศร้อยละ 52.12 ค่ำตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุส ำนักงำนร้อยละ 5.82 งบพัฒนำบุคลำกรร้อยละ 1.68 ค่ำครุภัณฑ์ร้อยละ 8.18 รำยงำนกำร
ใช้จ่ำยเงินโดยกำรจัดเก็บเป็นไฟล์ไว้ใน File Server ของส ำนักฯ ที่ทีมบริหำรและบุคลำกรสำมำรถเรียกดูได้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน และเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนขอ
งบประมำณปีต่อไป 

7.4 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 

ก. ผลลพัธ์ด้านบุคลากร 

7.4ก(1)ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลำกร และมีผลกำรด ำเนินงำน
ดังตำรำง 7.4-1 

ตำรำง 7.4-1 กิจกรรมสัมพันธ์ 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมประเพณีและ   

วัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 4โครงกำร คือ 
1) โครงกำรฟังธรรมวันมำฆบูชำ ในวันที่ 27 มีนำคม 2555 
2) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรำนต์ ในวันที่ 11-12 

เมษำยน 2555 
3) ฟังบรรยำยธรรมะกับงำนบริกำร ในวันที่ 29 สิงหำคม 2554 
4) อบรมพัฒนำจิตเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ 4-7 สิงหำคม 2554 

2. กิจกรรมพิเศษระหว่ำงปี 1) กำรจัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่   ในวันที่ 30 ธันวำคม 2554 
2) ซุ้มรับปริญญำส ำหรับบัณฑิต จัดในช่วงวันที่ 19-22 กันยำยน 2554 
3) โครงกำรบริจำคสิ่งของเครื่องใช้ ในวันที่ 10 สิงหำคม 2553 
4) กิจกรรมให้ควำมรู้ส่งเสริมด้ำนอำชีพหรืองำนอดิเรก 
5) โครงกำรปันน้ ำใจร่วมสร้ำงโอกำสเพ่ือน้อง 
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
6) กิจกรรมออกก ำลังกำยเสริมสร้ำงสมรรถภำพให้แก่บุคลำกร ทุกวันพุธ 

– ศุกร์ เวลำ 16.00 – 16.30 น. 
3. โครงกำรห้องคำรำโอ

เกะ 
ปัจจุบันจัดห้องให้บุคลำกรส ำหรับพักผ่อนในยำมพักเที่ยงทุกวัน โดย
จัดเตรียมอุปกรณ์คำรำโอเกะให้ครบชุด 

4. โครงกำรศึกษำดูงำน
และทัศนศึกษำ 

จัดให้บุคลำกรไปศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ในช่วงเดือนตุลำคม 
และเดือนพฤษภำคม ของปีงบประมำณนั้น ๆ 

5. โครงกำรท ำควำม
สะอำดชั้นหนังสือ
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 22-23 มีนาคม 2555 บคุลากรทกุคนให้ความร่วมมือ 
100% ผลการด าเนินงานเป้าหมาย 80% ผลการปฏิบตัิงาน 98% บรรลเุป้าหมาย 

ตำรำง 7.4-2ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร 
ชื่อกิจกรรม จ ำนวนกิจกรรม ปี 2553 จ ำนวนกิจกรรมปี 2554 

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 2 4 

กิจกรรมส่งเสริมควำมผูกพัน 4 6 

กิจกรรมสันทนำกำร 1 1 

เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ 3 6 

7.4ก(2)ส ำนักฯ ก ำหนดให้บุคลำกรและผู้น ำระดับสูงทุกคนต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะใน
วิชำชีพ ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำย 100% 
ดังตำรำง 7.4-3 

ตำรำงที่ 7.4-3ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ปีกำรศึกษำ แผน (ร้อยละ) ผล (ร้อยละ) 

2552 85 100 

2553 90 100 

2554 90 100 

ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยใช้แบบสอบถำมแจกให้บุคลำกรตอบ 
จึงด ำเนินกำรส ำรวจ ประมำณเดือนธันวำคม พ.ศ.2554  ที่ต้องกำรประเมินในประเด็นที่เก่ียวกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ จำกแบบส ำรวจทั้งหมด 55 ชุด บุคลำกรน ำส่งจ ำนวน 51 ชุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ร้อยละ 92.72 สรุปได้ดังนี้ 

1) กำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 
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a. หลักสูตรฝึกอบรมโดยส ำนักฯ เป็นผู้จัดจ ำนวนบุคลำกรมีควำมต้องกำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำ
พัฒนำงำน ตำมล ำดับมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

- หลักสูตร กำรบริกำรที่เป็นเลิศเพื่อสร้ำงควำมประทับใจ 
- หลักสูตร กำรดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
- กำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
- หลักสูตร กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้วย 5 ส 
- หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำน ประเภท

ทั่วไป เข้ำสู่ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ตำมระบบบริหำรงำนบุคคลใหม่ 
b. หลักสูตรที่บุคลำกรต้องกำรฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับภำระงำนประจ ำ หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของภำรกิจของส ำนักฯ โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด สรุป จ ำนวนบุคลำกรมีควำม
ต้องกำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำพัฒนำงำน ตำมล ำดับมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

- หลักสูตร Word, Excel เนื่องจำกที่รู้เดิมไม่ทันกำรณ์เพรำะโปรแกรมเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมมีลูกเล่นเพิ่ม เมื่อน ำมำติดตั้งของใหม่ ก็ใช้งำนไม่เป็น  

- หลักสูตรกำรผลิตชิ้นงำนด้วย เพำเวอร์พอยท์ 
- หลักสูตรสร้ำง Web ง่ำย ๆ ด้วยตัวเอง 
- เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตำมยุคตำมสมัย 
- ควำมสำมัคคีในองค์กร 
- หลักสูตรเกี่ยวกับกำรบริกำรเชิงรุก 
- หลักสูตรเกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นทีม 
- หลักสูตรกำรบริหำรกับคุณธรรมและจริยธรรม 
- อบรมกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
- ควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
- กำรตลำดกับงำนห้องสมุด 
- กำรให้บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
- กำรเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ 
- กำรเขียนโปรแกรมแบบ GUI บน Linux 
- กำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ iPhone, IPad 
- อบรบกำรพัฒนำโปรแกรมบนเว็บไซต์ เช่น php, Mysal,  
- กำรสื่อสำรด้วยหัวใจ 

2) ควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำร  
- ค่ำรักษำพยำบำลนอกเวลำรำชกำรฟรี ตลอดจนรักษำท ำฟันปลอม ครอบฟัน ฯลฯ 
- น้ ำดื่มสะอำดไม่มีตะไคร่น้ ำเกำะก้นขวด 
- สวัสดิกำรเกี่ยวกับด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ 
- ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
- ตรวจสุขภำพประจ ำปีทุกปี 
- ยูนิฟอร์ม 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร -ก-64 

- คอมพิวเตอร์ที่มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยและมีควำมเร็วเหมำะสมกับกำรท ำงำนและ
เครื่องพิมพ์ 

- กำรดูงำน กำรจัดกำรควำมรู้ที่กรุงเทพฯ 
- มีที่จอดรถท่ีสะดวก 
- ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
- ควำมยุติธรรม 
- ประกันชีวิต 
- ช่วยเหลือครอบครัวเมื่อประสบภัยพิบัติ 
- อยำกได้โบนัสของส ำนักฯ ในแต่ละปี 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
- มีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
- อยำกให้หน่วยงำนก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำไปใช้จริง และมีกำรรำยงำน 
- อยำกให้ไปดูงำนห้องสมุดของประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย 

7.4ก(3) ส ำนักฯได้เพ่ิมอัตรำก ำลังบุคลำกรตำมภำระงำนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละฝ่ำย รวมทั้งมีกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยใน โดยโอนย้ำยกิจกรรมสื่อโสตทัศน์ฯ จำกฝ่ำยพัฒนำระบบฯ ไปสังกัดฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ เนื่องจำกมีภำระด้ำนกำรให้บริกำรสูงกว่ำ จ ำนวนบุคลำกรของฝ่ำยต่ำงๆ ในช่วงปี 2551-2554 
แสดงไว้ในตำรำง 7.4-4 

ตำรำง 7.4-4อัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกร 

รำยกำร 
อัตรำก ำลัง 

2552 2553 2554 2555 

1.  ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 13 13 13 13 

2.  ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 11 11 17 18 

3.  ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 31 30 26 23 

รวม 55 54 56 54 
หมำยเหตุเนื่องจำกในปลำยปีงบประมำณ 2553 มีข้ำรำชกำรเกษียณจ ำนวน 1 รำยแต่ในปีงบประมำณ 2554 ส ำนัก

ฯก็ไดร้ับจัดสรรต ำแหน่งทดแทน 1 ต ำแหน่งและขอเพิ่มเนื่องจำกภำระงำนเพิ่มข้ึนอีก 1 ต ำแหน่ง 

ตำรำงที่ 7.4-5  ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ไดรับกำรพัฒนำควำมรู้/ทักษะ 
ปีกำรศึกษำ แผน (ร้อยละ) ผล (ร้อยละ) 

2552 85 100 
2553 90 100 
2554 90 100 
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ตำรำงที่ 7.4-6  ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนระดับของขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะที่องค์กรก ำหนด 
รำยกำร ร้อยละของบบุคลำกรที่ผ่ำนระดับของขดีควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะที่องค์กรก ำหนด 

2552 2553 2554 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. บรรณำรักษ์ 85 100 85 100 85 100 
2. ปฏิบัติงำนห้องสมุด 85 100 85 100 85 100 
3. สนับสนุนงำนบริหำร 85 100 85 100 85 100 
4. นักวิทยำศำสตร์ 85 100 85 100 85 100 

7.4ก(4)ส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยของบุคลำกร โดยมีเป้ำหมำยด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของรำชกำรและบุคลำกร ด้วยดัชนีชี้วัดจ ำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยไม่พบเหตุกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยภำยในส ำนักฯ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ 

ดัชนีชี้วัดด้ำนสุขภำพ ส ำนักฯ สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรสงขลำนครินทร์มหำวิทยำลัย
สุขภำพ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรใสใจในกำรดูแลสุขภำพ โดยใช้ดัชนีมวลกำยเป็นเป้ำหมำย ด้วยกำรตอบแบบ
บันทึก ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง (เพ่ือค ำนวณดัชนีมวลกำย) วัดรอบเอว และวัดควำมดันโลหิต โดยด ำเนินกำร
จ ำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ 2554 ครั้งที่ 2 ประมำณเดือนกรกฎำคม 

ในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนท ำกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี โดย
ส ำนักฯ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่บุคลำกรเบิกไม่ได้ บุคลำกรทั้งหมด 55 คน เข้ำร่วมโครงกำร 37 คน ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำร 18 คน ประกอบด้วย 1) ตั้งครรภ์ 2 คน 2) ตรวจก่อนโครงกำรเริ่ม 5 คน 3) ไป
รำชกำร 3 คน  4) ไม่สมัครใจ 5 คน 5) ลำหยุด 3 คน 

ดัชนีชี้วัดที่ส ำคัญด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน กำรให้บริกำรและสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร ส ำนักฯ 
มีนโยบำยจัดสวัสดิกำรเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 5 ส และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยมีสวัสดิกำรอยู่ 2 ประเภท คือ 

1) จัดหำเสื้อยืดที่เป็นสีเดียวกันพร้อมพิมพ์โลโก้ชื่อส ำนักฯ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 5 ส ส ำนักฯ มี
นโยบำยให้บุคลำสวมเสื้อยืดดังกล่ำวทุกวันศุกร์ โดยสนับสนุนทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 

2) จัดหำเสื้อผ้ำไทย เพ่ือรักษำและสืบทอดวัฒนธรรมไทย มีนโนบำยให้บุคลำกรสวมเสื้อทุกวัน 
พฤหัสบดี สนับสนุนทุก 2 ปี 

7.5 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

ก. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

7.5ก(1) ตัวชี้วัดของผลกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ อยู่ในกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศ และกระบวนกำรสนับสนุน  
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ปี 2554 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำงำนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เพ่ือปรับปรุง
ติดตำมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กรจ ำนวน 5 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

1) ทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

2) ฐำนข้อมูลและวำรสำรสอดคล้องกับกำรวิจัย 

3) ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (costperuse)ฐำนข้อมูล 

4) กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญท่ีมีกำรจัดท ำข้อก ำหนด จ ำนวน 4 กระบวนกำร ได้แก่ 

- กำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักฯ ให้เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรบริกำรอย่ำงยั่งยืน  
- แผนและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบดูแลอุปกรณ์ไอที  
- แผนป้องกันควำมปลอดภัยของส ำนักฯ  
- ข้อก ำหนดของกระบวนกำร Cataloging 

5) กิจกรรมที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศได้
ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต ำรำหลักได้ร้อยละ 35.79 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยของเกณฑ์ข้อตกลง 
ซึ่งก ำหนดไว้เท่ำกับร้อยละ 50 ดังนั้น ปี 2554 จึงจัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของต ำรำกับ
หลักสูตร เพ่ือศึกษำควำมสอดคล้องของเนื้อหำหนังสือต ำรำที่มีให้บริกำรกับรำยวิชำตำมหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญำตรี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดหำหนังสือต ำรำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้
มำกยิ่งขึ้นในปีนี้ด ำเนินไปได้ 2 หลักสูตร 

ส่วนด้ำนฐำนข้อมูลและวำรสำรสอดคล้องกับกำรวิจัย กิจกรรมวำรสำรสำมำรถจัดหำวำรสำร
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำที่มีกำรวิจัยคิดเป็นร้อยละ 100 เกินเป้ำหมำยของเกณฑ์ข้อตกลงที่ก ำหนดไว้เพียงร้อย
ละ 60 ในปี 2554 มีกำรท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัย เพ่ือ
เป็นข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำรและฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำรวิจัยให้ครบทุกสำขำที่เป็น
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ในเบื้องต้นพบว่ำมีบทควำมท่ีเกี่ยวกับจังหวัดชำยแดนใต้
มำกที่สุด รองลงมำเรื่องอำหำรและกำรท่องเที่ยวตำมล ำดับ(เอกสำรอ้ำงอิง) 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (cost per use) ฐำนข้อมูล ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและกิจกรรม
วำรสำรได้เข้ำร่วม Group Benchmarking กับส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับหอสมุดและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลัยมหิดล มีกำรท ำ Benchmarking กระบวนกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก ำหนดให้มี
กำรศึกษำร้อยละที่ลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรสืบค้น/ดำวน์โหลดฐำนข้อมูลต่อครั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรเข้ำใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล หำกฐำนข้อมูลใดมีกำรเข้ำถึง
หรือถูกใช้ประโยชน์มำกขึ้น ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้จะต่ ำลง จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปี 2554 ค่ำใช้จ่ำยต่อ
หน่วยของกำรใช้ฐำนข้อมูล มีค่ำเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ำกับ 93.11(เอกสำรอ้ำงอิง) 

ส ำนักฯ ได้เลือกด้ำนกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่มีกำรจัดท ำข้อก ำหนด มีเป้ำหมำยร้อยละ 80 โดยมี
ผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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1) กำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักฯ ให้เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรบริกำรอย่ำงยั่งยืน โดย
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ของส ำนัก ฯ ได้ง่ำยขึ้น เว็บไซต์มีควำมทันสมัยอยู่
ตลอดเวลำและมีควำมหลำกหลำยของบริกำรห้องสมุด ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศด ำเนินกำรได้
ร้อยละ 45 มีกำรเพิ่มรูปแบบและสีสันที่หน้ำโฮมเพจ เพ่ิมลิงค์วำรสำรฐำนข้อมูลออนไลน์ 
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่มีผู้ใช้งำนบ่อย มี Pop up แจ้งควำมเคลื่อนไหวภำยในส ำนัก ฯ เชื่อมต่อ
ระหว่ำง OPAC กับ Facebook และเพ่ิมช่องทำงกำรค้นหำแบบ One Search (EBSCO 
Discovery Service, Summon)  

2) แผนและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบดูแลอุปกรณ์ไอที กลุ่มกิจกรรมสำรสนเทศเทคโนโลยี
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนและจัดท ำคู่มือได้ร้อยละ 35 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรแก้ไขหรือ
ตรวจสอบปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กำรจัดเครื่องส ำรองไว้ในจุดให้บริกำร
จ ำนวนร้อยละ 5 /เครื่องให้บริกำร เข้ำอบรมกำรใช้กล้องวงจรปิดและกำรติดตั้งจำกผู้รับเหมำ 
ท ำคู่มือกำรดูแลรักษำกล้องวงจรปิด กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับบุคลำกรและผู้รับบริกำร และให้บริกำรข้อมูลภำพวีดีโอย้อนหลัง 

3) แผนป้องกันควำมปลอดภัยของส ำนักฯ เพ่ือกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ปี 2554 ฝ่ำย
สนับสนุนงำนบริหำรและคณะกรรมกำรป้องกันอัคคีภัย มีกำรวำงแผนปรับปรุงอำคำรและ
ควำมปลอดภัยโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีป้ำยเตือนควำมปลอดภัย
ทรัพย์สินของผู้รับบริกำรบริเวณพ้ืนที่อ่ำน เพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรตรวจสอบทำงเข้ำ-ออก
และประสิทธิภำพของระบบสแกนหนังสือ แต่งตั้งกรรมกำรหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแล
ควำมปลอดภัยภำยในอำคำรเป็นประจ ำทุกวัน  สิ่งที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วร้อยละ 40 ได้แก่ 
กำรท ำป้ำยเตือนควำมปลอดภัยของทรัพย์สินตำมจุดต่ำงๆ และจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ดูแลควำมปลอดภัยภำยในอำคำรเป็นประจ ำทุกวัน ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนของเครื่องมือ 
เช่น ถังดับเพลิง ลิฟท์ ระบบไฟฟ้ำ วงจรปิด อุปกรณ์ส ำนักงำน ทุก 3 เดือน  

4) ข้อก ำหนดของกระบวนกำรวิเครำะห์เลขหมู่และท ำรำยกำร (Cataloging) เวลำเฉลี่ยในกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่รับทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำและออกให้บริกำร โดยเพิ่มคุณค่ำกำรวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตอบสนองควำมต้องกำรเป็นอันดับแรก มีกำรเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
ค ำนวณเป็นวันมำใช้เป็นนำที เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบลีน (LEAN) จำกระบบเดิมสิ่งพิมพ์
ประเภทต ำรำและหนังสือทั่วไปใช้เวลำด ำเนินกำร 65 นำที/เล่ม  และวิจัย สำรนิพนธ์ และ
วิทยำนิพนธ์ใช้เวลำ 85 นำที/เล่ม หลังจำกด ำเนินกำรด้วยระบบลีน พบว่ำเวลำเฉลี่ยตั้งแต่รับ
ทรัพยำกรเข้ำและน ำออกให้บริกำรของต ำรำและหนังสือทั่วไปใช้เวลำ 30 นำที เร็วขึ้น 35 
นำที ส่วนวิจัย สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ ใช้เวลำ 60 นำที เร็วขึ้น 25 นำที 

ส ำหรับกิจกรรมที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส ำนักฯ ได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
แหล่งสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้แก่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยจัดท ำโครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศแบบได้
เปล่ำให้กับโรงเรียนและหน่วยงำน กำรสร้ำงฐำนข้อมูลห้องสมุดส ำหรับกำรสืบค้น และกำรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีห้องสมุด ในปี 2554 สำมำรถด ำเนินกำรได้ 5 โครงกำร จำกเป้ำหมำยของเกณฑ์ข้อตกลงที่ก ำหนด
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ไว้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรบริจำคหนังสือเพ่ือน้อง  กำรสร้ำงฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ULibMให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำก กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลำ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ และ Open 
Library@Your Schools 

7.6 ผลลพัธ์ด้านภาวะผู้น า 

ก. ผลลพัธ์ด้านภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 

7.6ก(1)ในปีกำรศึกษำ 2554ส ำนักฯ ได้ทบทวนตัวชี้วัดหลัก และก ำหนดให้ใช้ตัวบ่งชี้จ ำนวน 14ตัว 
ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 10ตัว ไม่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในภำคผนวก ก 

7.6ก(2)ส ำนักฯ โดยทีมบริหำรที่น ำโดยผู้อ ำนวยกำรได้บริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของข้อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรเงิน และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรโดยยึดหลักควำมเป็นธรรมกับทุกคน 

7.6ก(3)ในด้ำนควำมปลอดภัย ส ำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรป้องกันอัคคีภัยเพื่อท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้มีสภำพใช้งำนได้อยู่เสมอ มีกำรอบรมกำรป้องกัน และ
กำรระงับเหตุปีละ 1 ครั้ง และในกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวัน ได้จัดให้มีหัวหน้ำเวรรับผิดชอบดูแลกำรเปิด และ
ปิดอำคำรของส ำนักฯ  

7.6ก(4)ส ำนักฯ เปิดช่องทำงที่หลำกหลำยส ำหรับรับข้อร้องเรียนในด้ำนต่ำงๆ และในระยะเวลำที่ผ่ำน
มำยังไม่ปรำกฏข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ 

7.6ก(5)ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ส ำนักฯ เปิดให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรของส ำนักฯ ในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำอำคำรให้บริกำรของส ำนักฯ เพ่ือใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศ
ต่ำงๆ ของส ำนักฯ โดยเก็บค่ำใช้บริกำรในอัตรำคนละ 10 บำทต่อวันส ำหรับผู้ใหญ่ และ 5 บำทต่อวันส ำหรับ
เด็ก และส ำหรับนักเรียนในเครื่องแบบสำมำรถเข้ำใช้บริกำรภำยในอำคำรของส ำนักฯ ได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด 

ในส่วนของกำรให้กำรศึกษำ ส ำนักฯ รับเป็นสถำนที่ฝึกงำนของนักศึกษำจำกหลำกหลำยสถำบัน ในแต่
ละปีมีนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกงำนจ ำนวน 5-10 คน 

นอกจำกนั้น ส ำนักฯ ยังเปิดโอกำสให้หน่วยงำนต่ำงๆ เยี่ยมชมและดูงำนในส ำนักฯ ได้ตำมควำม
ประสงค์ 
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ช้อตกลงตัวชีวั้ดหลักตามกรอบคุณภาพ TQA 
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