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ค ำน ำ 

 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มีนโยบำยชัดเจนที่จะยกระดับคุณภำพมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล  
เพ่ือให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้ำหมำย “ยกระดับคุณภำพ
อุดมศึกษำไทย เพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสู่ตลำดแรงงำน   และพัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำร
สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในโลกำภิวัตน์ รวมทั้งกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย...” โดยใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรเพ่ือให้องค์กรพัฒนำ และประสบ
ควำมส ำเร็จ ดังนั้น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์จึงได้ใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำดังกล่ำว ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของหน่วยงำนสนับสนุนเทียบเท่ำคณะ กำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  (TQA) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
ของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซึ่งครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 1 สิงหำคม 
2557 ถึง 31 กรกฎำคม 2558 ได้มีกำรแต่งตั้งคณะด ำเนินงำนเพ่ือร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
ประมวลสรุปผลกำรประเมินตนเองในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรในหมวด 7 โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยในกำรจัดเตรียม จัดหำ และรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำประกอบกำรรำยงำน  
 
 ในกำรนี้ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณะ
ด ำเนินงำน ตลอดจนบุคลำกรทุกท่ำนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกัน จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2557 เล่มนี้จน
ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยต่ำงมีจิตส ำนึกตระหนักว่ำผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรร่วมก้ำว
ไปสู่มำตรฐำนสำกลและรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้ในที่สุด  
  
 
 
 
        
       (นำยเจษฎำ  โมกขกุล) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
               7  กันยำยน 2558  
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โครงร่ำงองค์กร 
(Organizational Profile) 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  (ซึ่งต่อไปนี้จะแทนด้วยค ำว่ำ ส ำนักฯ) เป็น
แหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เดิมมีชื่อ
ว่ำ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก่อตั้งขึ้นตำมนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยที่  นพ.สวัสดิ์ 
สกุลไทย เป็นอธิกำรบดี (พ.ศ. 2516 – 2518) โดยกำรรวมห้องสมุดคณะต่ำงๆ อันได้แก่ ห้องสมุดคณะ
วิทยำศำสตร์และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์เข้ำด้วยกันเป็นหอสมุดกลำง  และตั้งชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่
คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นผู้บริจำคที่ดินเริ่มต้น จ ำนวน 690 ไร่ แก่มหำวิทยำลัยส ำหรับกำรก่อสร้ำง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เปิดด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำร  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2521 ได้รับกำรปรับ
ฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร สังกัดส ำนักวิทยบริกำรในวันที่  21 มิถุนำยน พ.ศ. 2532 
ต่อมำ ในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2550  มหำวิทยำลัยได้รวมฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหอสมุดวิทยำศำสตร์
สุขภำพเข้ำด้วยกัน และประกำศจัดตั้งเป็น ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร โดยให้เป็น
หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ  มีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรและกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย  
 ส ำหรับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพซึ่งให้บริกำรสำรสนเทศกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
มหำวิทยำลัยให้ปรับกำรบริหำรงำนฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ จำกควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ มำอยู่ภำยใต้กำรดูแลรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะแพทยศำสตร์ และให้มีอ ำนำจ
กำรบริหำรบุคลำกรที่สังกัดภำยใต้ฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพและงบประมำณได้อย่ำงเต็มรูปแบบ  เพ่ือให้
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด (ตำมที่ระบุไว้ใน MOU ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2553)  

ก. สภำพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment) 

 1ก(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)  ส ำนักฯ มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรสำรสนเทศทั้งใน
รูปแบบของเอกสำรสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อดิจิตอล (วำรสำรออนไลน์  ฐำนข้อมูลออนไลน์  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 ส ำนักฯ ส่งมอบกำรบริกำรด้วยหลำกหลำยวิธีกำร ดังนี้ 
 1) ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ณ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร อำคำรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (Learning Resource Center : LRC)  
 2) ให้บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย โดยมีทั้งที่จ ำกัดกำรใช้
เฉพำะภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลออนไลน์/วำรสำรออนไลน์ ต ำรำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่
บอกรับเป็นรำยปี และมีสัญญำให้ใช้เฉพำะภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น และที่ใช้บริกำรได้จำกเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตทั่วไป 
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 1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)  ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดับชำติ ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ ภำยในปี 2560 
 
  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดับชำติ หมำยถึง หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดที่จะเป็น
แหล่งควำมรู้เมื่อผู้ใช้ทั่วไปคิดถึง เมื่อต้องกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหอสมุดในประเทศ   
  ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ หมำยถึง ให้บริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ด้วยจิตบริกำร บริกำรที่เกินควำม
คำดหวัง) 
 
พันธกิจ  
 เป็นองค์กรที่ให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย  
 
เป้ำประสงค์ 
 1. เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อกำรเรียนรู้
ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 
 2. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำง
กว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย  
 3. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. จัดสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

 
ค่ำนิยมองค์กร 
 ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี มีจิตบริกำร เพ่ือเป้ำหมำยองค์กร  
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 มุ่งเน้นผู้รับบริกำร  
 
สมรรถนะหลักขององค์กร  

มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

 1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce Profile)  ส ำนักฯ ประกอบด้วยบุคลำกรหลักๆ 2 ฝ่ำย 
คือ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยปฏิบัติกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง 1-1, 1-2 และ 1-3  
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 ตำรำง 1-1 ประเภทของบุคลำกร 

บุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม (คน) 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตรี 

ฝ่ำยบริหำร 0 3 2 5 
ฝ่ำยปฏิบัติกำร 7 32 9 48 
รวม 7 34 11 53 

  
 ตำรำง 1-2 อำยุบุคลำกร        ตำรำง 1-3 อำยุงำนของบุคลำกร 

อำยุ จ ำนวน % 

 

อำยุงำน จ ำนวน % 
<30 9 16.67 < 10 ปี 13 24.07 

31 – 40 3 5.56 11 – 20 ปี 8 14.82 
41 – 50 15 27.77 21 – 30 ปี 19 35.18 

> 51 27 50.00 > 31 ปี 14 25.93 
 
ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร  ประกอบด้วย  

- กำรได้รับกำรพัฒนำ  ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในวิชำชีพ และหน้ำที่กำรงำน 
- กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
- กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม  
- กำรได้รับมอบหมำยงำนตำมควำมเชี่ยวชำญ  
- กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร 
- ควำมรักและควำมภูมิใจในองค์กร 
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 ผลลัพธ์ ดูตำรำง 7.3-7.4 
 
 ส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภัยของบุคลำกร ดังนี้  
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ   
  - จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
  - ท ำประกนัอุบัติเหตุให้แก่บุคลำกร  
ด้ำนควำมปลอดภัย   
  - มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด และมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย    
  - จัดให้มีกำรซ้อมกำรหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ เป็นประจ ำอย่ำงน้อย  2 ปี/ครั้ง    

 1ก(4) สินทรัพย์ (Assets) ปัจจุบันส ำนักฯ มีอำคำรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร ซึ่งมรีำยละเอียดของเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  ทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น ต ำรำและวำรสำร
ที่เป็นฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และที่เป็นระบบ E-Database, E-Journal, E-Book, Digital Library, 
Open Access Links และ PSU Knowledge Bank เป็นต้น  

อุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น ระบบประตูอัตโนมัติ  ระบบจ ำหน่ำยคูปองอัตโนมัติเพ่ือเข้ำใช้ห้องสมุด  
ระบบกำรเติมโควตำกำรพิมพ์อัตโนมัติ (รวมทั้งตรวจสอบโควตำกำรพิมพ์ ประวัติกำรเติมเงิน และประวัติกำรพิมพ์
ผ่ำนเว็บไซต์) และ Online Reference:  Ask a Librarian ฯลฯ  

ตำรำง 1-4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญ จ ำนวน 
พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ 752  ที่นั่ง 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ห้อง 50  เครื่อง 
ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Group Study Room) ขนำดควำมจุ 1-2 คน, 8 คน และ 16 คน 37  ห้อง 
ห้องประชุม ขนำดควำมจุ 40 คน และ 80 คน 2  ห้อง 
อินเทอร์เน็ตโซน (Internet Zone) 94  เครื่อง 
แท็ปเล็ตส ำหรับอ่ำน E-Book 10  เครื่อง 
ห้องสื่อโสตทัศน์ มีคอมพิวเตอร์ส ำหรับศึกษำสื่อต่ำง ๆและภำษำ 30  เครื่อง 
ห้องภำพยนตร์ 3 มิติ  โทรทัศน์รำยกำรต่ำง ๆ และเคเบิลทีวี 8  เครื่อง 
ห้องละหมำด 1  ห้อง 
ห้องปฐมพยำบำล 2  เตียง 
ห้องฉำยภำพยนตร์ 112  ที่นั่ง 
ห้องสันทนำกำร 1  ห้อง 
ห้องเรียนรู้ส ำหรับเด็ก 1  ห้อง 
ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 1  ร้ำน 

 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)  ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กฎหมำย
ข้อบังคับและระเบียบต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

ตำรำง 1-5 กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/ข้อก ำหนดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ด้ำน กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับข้อก ำหนดและเกณฑ์ 
ด้ำนกฎหมำย - พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

- พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร - ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยจรรยำบรรณของบุคลำกร

มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยจรรยำบรรณของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
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ด้ำน กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับข้อก ำหนดและเกณฑ์ 
มำตรฐำนห้องสมุด  - มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 

ด้ำนกำรเงิน - ระเบียบกำรเงินและงบประมำณของกระทรวงกำรคลัง 
- ระเบียบพัสดุส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

- พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน พ.ศ. 2554 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

 1ข(1) โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Structure) 

 
 * ส ำนักฯ จัดสรรงบประมำณบำงส่วนเพื่อสนับสนุนกำรจัดซื้อวัสดุทำงกำรศึกษำ 
 

ภำพ 1-1 ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 ส ำนักฯ ด ำเนินนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็น
ผู้บริหำรสูงสุด มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ มีวำระ 4 ปี และหัวหน้ำฝ่ำย 4 ฝ่ำย คือ หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนงำน
บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ และหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์
สุขภำพ เป็นผู้น ำระดับสูง 

 หัวหน้ำฝ่ำย ได้มำจำกกำรสรรหำตำมประกำศส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
เรื่อง คุณสมบัติ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำฝ่ำย และวิธีกำรได้มำซึ่งหัวหน้ำฝ่ำย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556  
และแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่อได้
อีกเม่ือหมดวำระ 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ
ส ำนักฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพ* 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
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 1ข(2) ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) ส ำนักฯ ได้จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส ำคัญไว้ ดังตำรำง 1-6 และ 1-7 

ตำรำง 1-6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้รับบริกำร 
กลุ่มผู้รับบริกำร  ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สมำชิกภำยใน 

นักศึกษำปริญญำตรี - นั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 
- สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆ ออกจำกหอสมุด 
- สำมำรถใช้บริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรค้นคว้ำและพิมพ์   

 เอกสำร 
- สำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ ได้ เช่น วำรสำร ฐำนข้อมูล 
- สำมำรถใช้บริกำรห้องศึกษำด้วยตนเอง 

นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ - สำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ ได้ เช่น วำรสำร ฐำนข้อมูล 
- สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆ ออกจำกหอสมุด 
- สำมำรถใช้บริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรค้นคว้ำและพิมพ์                 

เอกสำร 
- นั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 

อำจำรย์  - สำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ ได้ เช่น วำรสำร ฐำนข้อมูล 
- สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆ ออกจำกหอสมุด 
- สำมำรถใช้บริกำรห้องศึกษำด้วยตนเอง 
- นั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 

บุคลำกรสำยสนับสนุน - สำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ ได้ เช่น วำรสำร ฐำนข้อมูล 
- สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆ ออกจำกหอสมุด 
- สำมำรถใช้บริกำรห้องศึกษำด้วยตนเอง 
- นั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 

บุคคลภำยนอก 
เป็นสมำชิก - สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆออกจำกหอสมุด 

- สำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 
ไม่เป็นสมำชิก - สำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 

 1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) เพ่ือให้กำรส่งมอบบริกำรของส ำนักฯ     ไปยัง
ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด ส ำนักฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศต้อง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือภำรกิจของมหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรต้องมีควำมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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 ตำรำง 1-7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของส ำนักฯ 
พันธมิตร/ผู้ส่งมอบและ

คู่ควำมร่วมมือของส ำนักฯ 
บทบำทท่ีเกี่ยวข้อง 

ในระบบงำน 
ข้อก ำหนดในกำรท ำงำน

ร่วมกัน 
แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

พันธมิตร 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
- ร่วมกันพัฒนำระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

- ระบบยืมอัตโนมัติ 
- ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต 

 
- ใช้งำนง่ำย 
- ถูกต้องตำมมำตรฐำน

ระบบห้องสมุด 
- มีควำมผิดพลำดของ

ระบบน้อยกว่ำ 1 % 
- แก้ไขปรับปรุงกำรใช้

งำนตำมข้อร้องขอ 

 
- กำรสื่อสำรออนไลน์ 
- โทรศัพท์ 
- ประชุม/สัมมนำ 
- หนังสือรำชกำร 
- โปรแกรม Viewer 

ผู้ส่งมอบ 
- บริษัทห้ำงร้ำน/

ส ำนักพิมพ์  

 
- ซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

 
- สินค้ำตรงตำมควำม

ต้องกำร  
- ส่งมอบของตรงตำมเวลำ   
- ช ำระเงินตรงเวลำ   
- รำคำยุติธรรม 

 
- หนังสือรำชกำร 
- กำรสื่อสำรออนไลน์ 
- โทรศัพท์ 

คู่ควำมร่วมมือ 
- ห้องสมุดสถำบัน 

กำรศึกษำ/หน่วยงำน
อ่ืนๆ  

 
- ควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำห้องสมุด  
- ยืมระหว่ำงห้องสมุด 

 
- แนวทำงในกำรพัฒนำ

และใช้ทรัพยำกรร่วมกัน  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
- หนังสือรำชกำร 
- กำรสื่อสำรออนไลน์ 
- โทรศัพท์ 
- กำรประชุม/สัมมนำ 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 

 2ก(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 

 องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับส ำนักฯ คือห้องสมุดหรือหอสมุดของสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศท่ีมีมำกกว่ำ 147 แห่ง อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมตำรำง 1-6 และตำรำง 1-7  แล้ว
จะพบว่ำกำรให้บริกำรและกลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมเป็นอิสระจำกกัน  คู่แข่งขันในเชิงของส่วนแบ่งตลำด หรือ
จ ำนวนลูกค้ำ จึงไม่เป็นประเด็นส ำคัญแต่อย่ำงใด  แต่ควำมท้ำทำยคือ กำรเทียบกับคู่เทียบหรือสถำบันอ่ืน ๆ ที่
ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน  เรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร  ควำมครบถ้วนของสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยดังแสดงไว้ในตำรำง  2-1  
 ในกำรก ำหนดคู่เทียบ คณะกรรมกำรระบบคุณภำพของส ำนักฯ พิจำรณำจำก ขนำดของสถำบันและอำยุ
ของสถำบันที่ ใกล้เคียงกัน ที่ตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภำค เช่น ภำคเหนือ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
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ตำรำง 2-1 คู่เทียบและสภำพกำรแข่งขัน 

คู่เทียบ ประเด็นกำรเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ 
- ส ำนักวิทยบริกำร

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
- ส ำนักหอสมุด  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

- ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร 
- สัดส่วนทรัพยำกรต่อ

จ ำนวนนักศึกษำ 
- จ ำนวนกำรให้บริกำร

เชิงรุก 
- สัดส่วนนวัตกรรมต่อ

จ ำนวนบุคลำกร 
- สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร

ต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
บุคลำกร 

- ในแง่ของคุณภำพกำร
ให้บริกำรมีควำมแตกต่ำง
กันเล็กน้อย  
- ในแง่ของจ ำนวนทรัพยำกร
และงบประมำณที่ใช้ในกำร
จัดซื้อทรัพยำกร ส ำนักฯ มี
น้อยกว่ำมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ และมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น  (ตำรำง 7.1 ก 
(1.3)) 

- บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
ระบบกำรให้บริกำรของ
ห้องสมุดสมัยใหม่  
- มีเครื่องมือที่พร้อม

ส ำหรับกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ  
- มีกำรสร้ำงนวัตกรรม

เพ่ือส่งเสริมกำร
ให้บริกำรและกำร
ปฏิบัติงำน 
- สภำพแวดล้อมที่ดี 

หอสมุดอยู่ในท ำเลที่ดี 

 2ก(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes) ปัจจัยส ำคัญที่
ก ำหนดควำมส ำเร็จและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน/เปรียบเทียบเรื่องกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ คือ กำร
ให้บริกำรสำรสนเทศท่ีครบถ้วนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้วยวิธีกำรที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง  ควำม
เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ประกอบด้วย 

 - พัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 - พัฒนำกำรของอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและกำรให้บริกำรขององค์กรด้ำนกำรสื่อสำร 
 - กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำร  ข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มไปสู่สิ่งพิมพ์
ดิจิตอลหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ตลอดจนรสนิยมกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่ เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีทำงเลือกที่
หลำกหลำยมำกข้ึน   
 ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้มีส่วนอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนให้ส ำนักฯ  ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร รวมทั้งกำรพัฒนำสำรสนเทศใหม่ ๆ ที่ตรงกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของ
ผู้รับบริกำร   
 2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ  เพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบได้แก่สถิติกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ และควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำน
ต่ำง ๆ ทั้งของส ำนักฯ และของคู่เทียบ  กำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ของคู่เทียบ  ส ำนักฯ ใช้วิธีท ำข้อตกลงในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลในรอบ 1 ปี แต่มขี้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ  
 
 - ยังขำดระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 - ระบบห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน มีทั้งแบบรวมศูนย์และแยกส่วน  ห้องสมุดประจ ำคณะและ
หอสมุดมหำวิทยำลัย 
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ข. ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

 ส ำนักฯได้สรุปควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญไว้ดังแสดงใน
ตำรำง 2-2  

ตำรำง 2-2 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้ำนธุรกิจ - กำรพัฒนำกำรบริกำรสำรสนเทศที่
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรที่สูงขึ้น 

- มีควำมพร้อมสูงด้ำนทรัพยำกรสำร 
สนเทศที่สำมำรถสนับสนุนภำรกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัยได้ทุกด้ำน 
- มีควำมพร้อมของระบบเครือข่ ำย

อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรเข้ำถึงสำร สนเทศ 
- มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 

ด้ำนปฏิบัติกำร - กำรบริกำรที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
ทันสมัย 
- กำรจั ดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่

สอดคล้องกับภำรกิจและควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

- ควำมพร้อมของอุปกรณ์สิ่ งอ ำนวย
ควำมสะดวก 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย 
- ควำมน่ำเชื่อถือ 

ด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล 

- บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข 
- ควำมรู้ และทักษะทำงวิชำชีพ  กำร

ท ำงำนเป็นทีม  มีจิตบริกำร 
- วัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 
 

ด้ำนควำมรับผิด 
ชอบต่อสังคม 

- กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำ  

 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System) 

 แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส ำนักฯ  ได้แก่ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติโดย
ใช้แนวคิดของ LEAN และด้วยหลักกำร PDCA กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง TQA Framework  และข้อมูลย้อนกลับจำกกำรประเมินผลคุณภำพภำยใน  เพ่ือน ำมำ
พัฒนำองค์กร  
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หมวด 1 กำรน ำองค์กร 
(Leadership) 

1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง (Senior Leadership) 

ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

 1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม (Vision and Values) 

 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ ำทุกปี โดย
แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบคุณภำพของส ำนักฯ  มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หรือ
ผู้รับบริกำร) ตลอดจนกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น  คณะกรรมกำรระบบคุณภำพของส ำนักฯ ได้ทบทวนและ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ของส ำนักฯ ใหม่ เพ่ือให้เห็นเป้ำหมำยที่ชัดเจน คือ  “เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดับชำติ ด้วย
บริกำรที่เป็นเลิศ ภำยในปี 2560”  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คณะกรรมกำรระบบคุณภำพของส ำนักฯ ได้ปรับ ค่ำนิยมองค์กรใหม่ เป็น 
“ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี มีจิตบริกำร เพ่ือเป้ำหมำยองค์กร” หลังจำกนั้นได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้ประชุมบุคลำกรเพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ค่ำนิยมขององค์กร 
ตลอดจนกำรจัดท ำค ำอธิบำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและถ่ำยทอดลง
สู่กำรปฏิบัติโดยร่วมกับบุคลำกรจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำระดับสูง ได้สื่อสำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมของ
องค์กรให้บุคลำกร ผู้ส่งมอบ พันธมิตรที่ส ำคัญ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ทุกคนให้รับทรำบในหลำย
วำระ หลำกหลำยวิธีและอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังตำรำง 1.1-1 
 ตำรำง 1.1-1 วิธีถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และค่ำนิยมองค์กร 

รำยกำร วิธีกำรถ่ำยทอด 
1. บุคลำกร - ที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ทุกเดือน 

- สัมมนำประจ ำปี 
- ตอนท้ำยของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกฉบับที่สื่อสำรถึงกัน

ภำยในส ำนักฯ และภำยนอกส ำนักฯ จะมีข้อควำมแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมขององค์กรของส ำนักฯ 

- ป้ำยประกำศ ในบริเวณต่ำง ๆภำยในส ำนักฯ 
- เว็บไซต์ส ำนักฯ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ - ตอนท้ำยของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกฉบับที่สื่อสำรไปภำยนอก
ส ำนักฯ จะมีข้อควำมแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมขององค์กรของส ำนักฯ 

- ตอนท้ำยหนังสือรำชกำร 
- ป้ำยประกำศ ในบริเวณต่ำง ๆ 
- เว็บไซต์ส ำนักฯ 
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 1.1ก(2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
(Promoting Legal and Ethical Behavior) 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำถึงกำรยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรด้วยกัน ต่อผู้รับบริกำร ควรจะด ำรงไว้ซึ่งควำมเสมอภำค หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติใน
ลักษณะของอภิสิทธิ์ชน สำมำรถตรวจสอบได้ เช่น ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรรับข้อร้องเรียนและพิจำรณำแก้ไข
ข้อร้องเรียนพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลดหย่อนค่ำปรับ กรณีผู้รับบริกำรท ำผิด
กติกำ กำรจองหนังสือผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ กำรจองห้องศึกษำด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์   ซึ่งท ำให้เกิด
ควำมเป็นธรรมกับผู้รับบริกำร นอกจำกนั้นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก็ได้เน้นให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม
กับทุกคน โดยให้มีคณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรและเปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถร้องเรียน หำกไม่ได้รับควำม
เป็นธรรม ดังตำรำง 1.1-2 
 ตำรำง 1.1-2 แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมในด้ำนต่ำง ๆ 

รำยกำร กำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำย 
1. ก ำ ร จั ด ซื้ อ ท รั พ ย ำ ก ร

สำรสนเทศและซอฟต์แวร์ 
จั ด ซื้ อ เ ฉ พ ำ ะ ท รั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศและซอฟต์แวร์ที่
ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ โดยจัดซื้อ
จ ำ ก ร้ ำ น / บ ริ ษั ท ตั ว แ ท น
จ ำหน่ำยที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 

ฝ่ำยจัดซื้อของส ำนักฯ ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ถู ก ต้ อ ง ต ำ ม ลิ ข สิ ท ธิ์ 
100 % 

2. กำรปกป้องลิขสิทธิ์จำก
กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลและ
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

มีข้อควำมเตือนเกี่ยวกับกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์และข้อตกลงใน
กำร ใช้  เ พ่ือ ให้ ผู้ ใช้ บริ กำร
รับทรำบและต้องด ำเนินกำร
ยอมรับข้อตกลงจึงจะสำมำรถ
เข้ำใช้วำรสำรและฐำนข้อมูล
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ ส ำ นั ก ฯ 
บอกรับเป็นสมำชิกได้ 

บ ร ร ณ ำ รั ก ษ์ ฝ่ ำ ย
บริกำรฯ 

ไม่มีผู้ละเมิดข้อตกลง/
รอบป ี

3. กำรปกป้องลิขสิทธิ์จำก
กำรท ำ ซ้ ำ ข อง เ อกสำ ร 
ต ำรำ 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำป้ำยประกำศถึงควำม
รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของแต่
ละประเภทของทรัพยำกร
สำรสนเทศ ไว้ที่จุดให้บริกำร 
ทุ ก จุ ด  เ ช่ น  จุ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร 
สื่ อ โ ส ต ทั ศ น์  บ ริ ก ำ ร ถ่ ำ ย
เอกสำร บริกำรสแกนเอกสำร 
บริกำรยืม-คืน เป็นต้น 
 

บ ร ร ณ ำ รั ก ษ์ ฝ่ ำ ย
บริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้ละเมิดข้อตกลง/ ไม่
พบข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง ฯ หน้า 12 

 
4. ควำมเท่ำเทียมในกำรได้ 

รั บบริ ก ำ ร โ ดย ไม่ เ ลื อก
ปฏิบัติ เช่น สิทธิในกำรลด 
หย่ อ นค่ ำ ป รั บ ก ร ณี คื น
ทรัพยำกรสำรสนเทศช้ำ
กว่ำก ำหนดกำรจองเพ่ือใช้
ห้องต่ำง ๆ 

มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน  ผู้ มี
อ ำนำจแก้ปัญหำ คือ หัวหน้ำ
ฝ่ ำยที่ รั บผิ ดชอบและต้ อ ง 
ร ำ ย ง ำ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรทรำบทุก
เดือน 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ ไม่พบว่ำมีข้อร้องเรียน/มี
ข้อร้องเรียนแต่สำมำรถ
ชี้แจงเหตุผลได้ 100 % 

5.  ด้ ำนจรรยำบรรณของ
บุคลำกร โดยเน้นย้ ำให้
บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำม 
“ข้ อ บั ง คั บ ว่ ำ ด้ ว ย
จรรยำบรรณของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย” 

มีกำรยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติ
ดี ด้ ว ยกำรคั ด เลื อกและให้
ร ำ ง วั ล แ ก่ บุ ค ล ำ ก ร ดี เ ด่ น
ประจ ำปี 

กำรเจ้ำหน้ำที่ส ำนักฯ 
และคณะกรรมกำร
คัด เลือกฯบุคลำกร
ดีเด่นฯ 

- ไม่พบผู้กระท ำผิดตำม
“ข้อบังคับว่ำด้วย
จรรยำบรรณของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัย” 

- ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
บุคลำกรดี เด่นฯของ
ส ำนักฯ อย่ำงน้อย 1 
คน/ปี 

 1.1ก(3) กำรสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน (Creating a Sustainable Organization) 

 ในด้ำนกำรบริหำรส ำนักฯ ให้มีควำมยั่งยืน และมีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
และทีมบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้มกีิจกรรมดังตำรำง 1.1-3 
 ตำรำง 1.1-3 กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน 

รำยกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำย 
ส่งเสริมกิจกรรม KM - Morning talk 

- R2R 
- CoPs 

- หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร

กำรจัดกำรควำมรู้ 

- สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
- เกิดผลงำน 2 ชิ้น/ปี 
- เกิด CoPs อย่ำงน้อย 3 

CoPs 
แผนกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม/สัมมนำที่เป็นควำม
ต้องกำรของส ำนักฯ 

- จิตบริกำร 
- กำรท ำงำนเป็นทีม 

กำรพัฒนำตนเอง 
- อบรม/สัมมนำที่ส ำนักฯ 

จัดให้/หน่วยงำนต่ำง ๆ
จัดขึ้น 

 
 

ฝ่ำยสนับสนุนฯ  
 
- ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
- บุคลำกรเข้ำร่วม 100 % 
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รำยกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำย 

พ่ึงพำเทคโนโลยีที่พัฒนำ
ใ น เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
บริษัทเอกชนให้น้อยที่สุด 
และหันมำใช้โปรแกรม  
Opensource  ในกำร
พัฒนำโปรแกรม 

มีกำรใช้โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) 
ที่ร่วมกันพัฒนำโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
บรรณำรักษ์ 

มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ 

วำงแผนกำรพัฒนำผู้น ำ
ในอนำคตขององค์กร 

โดยกำรคัดเลือกบุคลำกรที่
มีศักยภำพ พิจำรณำจำก
รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่ อ เป็ นหั วหน้ ำฝ่ ำยที่ มี
ควำมถี่สู ง  และคัดเลือก
โดยคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ จ ำนวน 8–10 คน 
เป็นกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ จะ
ก ำหนดให้เข้ำร่วมกิจกรรม
ในเชิงพัฒนำผู้น ำทั้งที่จัด
โดยส ำนักฯและจัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก 

คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ 

มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 50 % 

ระบบงำนที่ท ำแทนกัน
ได ้

- กำรท ำงำนแบบ cross 
function ในระบบงำน
ก ำ ร เ งิ น  วั ส ดุ แ ล ะ
ครุภัณฑ์ 

- กำรถ่ำยทอดงำนเ พ่ือ
รองรับกำรเกษียณอำยุ 

- โครงกำรพี่เลี้ยง 

ผู้บริหำรส ำนักฯ มี ร ะ บ บ ง ำ น แ บ บ  cross 
function ในส ำนักฯ ปีละ 2 
ระบบ 

 มีเครือข่ำยห้องสมุดทั้งภำยในมหำวิทยำลัยทั้ง 5 วิทยำเขต (PSULINET) ซึ่งจะมีกำรพบปะกันของแต่ละ
กลุ่มงำน และมีกำรประชุมประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิ ทยำลัยภูมิภำค 
(PULINET) ซึ่งก ำหนดกำรประชุมทุก 3 เดือน ทั้ง 2 เครือข่ำย มีกำรตกลงที่จะแบ่งปันกันใช้ทรัพยำกรผ่ำนระบบ
กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด กำรร่วมกันจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ท ำให้สำมำรถซื้อได้ในรำคำที่ถูกลงมำก 
นอกจำกนี้ยังลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศของแต่ละห้องสมุดด้วย  และมีควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำบุคลำกร เป็นต้น 

ข. กำรสื่อสำรและกำรด ำเนินกำรขององค์กร (Communication and Organization Performance) 

 1.1ข(1) กำรสื่อสำร (Communication) 

 ผู้อ ำนวยกำรและทีมบริหำรสื่อสำรกับบุคลำกรด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย ดังแสดงในตำรำง 1.1-4  
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ตำรำง 1.1-4  ช่องทำงกำรสื่อสำร 
ช่องทำงกำรสื่อสำร ผู้เกี่ยวข้อง ควำมถี่ กิจกรรม/ผลลัพธ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บริหำรส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯรอง
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กฯ 
และหัวหน้ำฝ่ำย  

ทุกเดือน  - พิจำรณำและตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

- เปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอวำระเข้ำที่
ประชุมโดยผ่ำนตัวแทนบุคลำกร  

- ทบทวน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์ 

ประชุมบุคลำกร บุคลำกรทุกคน ทุกเดือน - สื่อสำรเรื่องต่ำงๆ จำกทีมบริหำรสู่บุคลำกร
รับฟัง ควำมคิดเห็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอวำระเข้ำที่
ประชุม 
- คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำน 

ประชุมคณะท ำงำนชุด
ต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เช่น กรรมกำรประกัน
คุณภำพ กรรมกำร 5ส 
ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ควำมรู้ ฯลฯ 

1-2 เดือน มีแผนกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผล
และวิเครำะห์ทบทวน 

Group mail บุคลำกรเฉพำะกลุ่ ม 
หรือบุคลำกรทุกคน 

ทุกวัน/เมื่อมี
ควำมต้องกำร
สื่อสำร 

สื่อสำรเรื่องต่ำงๆ ทั้งกรณีเร่งด่วน หรือ
เรื่องรำวที่น่ำสนใจ  

ระบบ e-office บุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง
(บำงส่วนหรือทั้งหมด)  

ทุกวัน/เมื่อมี
ควำมต้องกำร
สื่อสำร 

แจ้งข่ำวสำร สั่งกำร ฯลฯ  

ประชุมร่วมกับคู่ควำม
ร่วมมือ เช่น ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

บุคลำกรที่เก่ียวข้อง ทุก 2 เดือน 
ห รื อ เ มื่ อ มี
ควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน 

พิจำรณำและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนและ
และพัฒนำฟังก์ชันกำรใช้งำนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (ALIST)  

 ช่องทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำวข้ำงต้น  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดกำรสื่อสำรที่ตรงไปตรงมำ และเป็นไปใน
ลักษณะสองทิศทำงทั่วทั้งองค์กร  มีหลักฐำนกำรสื่อสำรเก็บไว้เพ่ือกำรทวนสอบภำยหลังได้  จึงสำมำรถใช้ส ำหรับ
เป็นเครื่องมือสื่อสำรในกำรตัดสินใจที่ส ำคัญ ๆ ได้ด้วย 

 1.1ข(2) กำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง (Focus on Action) 

  1) มีกำรประชุมบุคลำกรทุกเดือน ทุกครั้งก่อนกำรประชุม ได้แจ้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
และค่ำนิยมองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรตระหนักถึงภำระและหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ เพ่ือเป้ำหมำยองค์กร 
  2) หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ 
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  3) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลกำรด ำเนินกำร ส่งเสริมและกระตุ้นให้ท ำโครงกำรพัฒนำงำน หรือ
งำนวิจัยสถำบันที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงำนที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  
  4) ให้กลุ่ม CoPs น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน โดยขอควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและ
เปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนวทำงแก้ปัญหำ รวมถึงมีกำรประกวดและให้รำงวัลแก่ CoPs ที่มี
ผลงำนเด่น 
  5) มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ และท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ทบทวนใหม่ 
  6) มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน โดยก ำหนดให้ทุกกิจกรรมจัดท ำ SIPOC เพ่ือให้เห็น Value 
chain ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนโดยใช้ LEAN 
  7) มีกำรน ำผลกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ มำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร เช่น กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและกำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง เป็นต้น 

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง (Governance and Societal 
Responsibilities)  

ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 

 1.2ก(1) ระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร (Governance System) 

 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบธรรมำภิบำลในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ดังแสดงในตำรำง 1.2-1 ดังนี้ 
ตำรำง 1.2-1 แนวทำงในกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมำภิบำล 

เรื่องท่ีส ำคัญในระบบธรรมำภิบำล แนวทำงในกำรก ำกับดูแล 
ควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของ
ผู้น ำระดับสูง 

- มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับสูง จัดท ำข้อตกลงภำระงำน
ตำม TOR มีกำรรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม TOR ปี
ละ 2 ครั้ง ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรได้รับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนทุก 6 เดือน และทุก 2 ปีโดยคณะกรรมกำรที่มี
อธิกำรบดีเป็นประธำน   
- ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรได้รับกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ 
จำกบุคลำกรส ำนักฯ เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรบริหำร
ส ำนักผลกำรปฏิบัติงำนของผู้น ำระดับหัวหน้ำฝ่ำยได้รับกำรประเมิน
ทุก 6 เดือนโดยคณะกรรมกำรที่มีผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำน  

ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน - รำยงำนกำรใช้เงินหมวดต่ำง ๆของส ำนักฯ ให้บุคลำกรทรำบ ทั้งที่
ประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ และที่ประชุมบุคลำกรประจ ำทุก
เดือน  
- กำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักฯ ได้รับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินของส ำนักฯ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัย  

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร - มีกำรสื่อสำรแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก่บุคลำกร ทั้งโดยกำรประชุม
บุคลำกรและเป็นเอกสำร เช่น แนวทำงกำรสรรหำหัวหน้ำฝ่ำย แนว
ทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น   
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เรื่องท่ีส ำคัญในระบบธรรมำภิบำล แนวทำงในกำรก ำกับดูแล 
- มีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักฯโดย
บุคลำกรสำมำรถเปิดดูได้จำกระบบอินทรำเน็ตของส ำนักฯ  
- มีระบบรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกหน่วยงำนระดับคณะ   
- มีนโยบำยในกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูล และสื่อสำรกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมำกที่สุด  

 1.2ก(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร (Performance Evaluation) 

 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ซึ่งเป็นผู้น ำ
สูงสุดทุกรอบ 2 ปี โดยใช้ข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ข้อมูลจำก
กำรสอบถำมบุคลำกร ข้อมูลจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ผลกำรประเมินได้รับกำรป้อนกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้รับกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีอธิกำรบดีเป็น
ประธำนทุกรอบ 6 เดือน และประเมินโดยบุคลำกรส ำนักฯ ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  ลักษณะผู้น ำและภำวะผู้น ำ กำร
พัฒนำองค์กร กำรเป็นผู้ก ำกับดูแลที่ดีภำยใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ    
กำรจูงใจ  ศิลปะในกำรครองใจผู้ใต้บังคับบัญชำ  กำรจัดระบบ/กลไก  กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
รำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้น ำสูงสุดรับทรำบ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปทบทวนกำรด ำเนินงำน 

ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Legal and Ethical 
Behavior) 

 1.2ข(1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Legal and Ethical 
Behavior) 

 องค์กรได้ท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำที่อำจจะเกิดกระทบเชิงลบต่อกำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร  และ
สร้ำงกระบวนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ รวมทั้งตัววัดที่เก่ียวข้องดังสรุปในตำรำง 1.2-2  

ตำรำง 1.2-2 ผลของกำรวิเครำะห์ปัญหำที่อำจจะกระทบต่อกำรให้บริกำร 
ผลิตภัณฑ์/

บริกำร 
ปัญหำ/ผลกระทบ

เชิงลบ 
กระบวนกำรแก้ปัญหำ เป้ำประสงค์ ตัววัด กรอบเวลำ 

กำรบริกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

กำร download 
วำรสำรอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ผิดกติกำ 

- มีระบบยืนยันตัวตน 
- มีข้อควำมเตือนและให้ 
- มีกำรรับทรำบกติกำ 

กำร download 

ป้องกันกำรท ำ
ผิดกติกำ ท ำให้
ผู้ให้บริกำรยุติ
กำรให้บริกำร  

จ ำนวนครั้ง
ของกำร
กระท ำผิด
ลดลง 

ทุกครั้งที่เข้ำ
ใช้วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลิตภัณฑ์/
บริกำร 

ปัญหำ/ผลกระทบ
เชิงลบ 

กระบวนกำรแก้ปัญหำ เป้ำประสงค์ ตัววัด กรอบเวลำ 

กำรใช้
ซอฟต์แวร์ 

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ จัดหำ  
- Open Source 

Software,  Freeware 
- ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูก
กฎหมำย  
- ไม่อนุญำตให้
ผู้ใช้บริกำรติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ใด ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ส ำนักฯ จัดไว้บริกำร 

ไม่มีกำรใช้
ซอฟต์แวร์ที่ผิด
กฎหมำย 

ไม่มี
ซอฟต์แวร์
ที่ผิด
กฎหมำย 

มีกำร
ตรวจสอบ 
ปีละ 2 ครั้ง 

ก ำ ร ส ำ เ น ำ
เ อกส ำ รแล ะ
ท ำซ้ ำสื่อโสตฯ 
เพ่ือประโยชน์
อ่ืนที่ไม่ใช่ เพ่ือ
กำรศึกษำ 

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ จัดท ำป้ำยประกำศห้ำม
กำรกำรส ำเนำเอกสำร
และท ำซ้ ำสื่อโสตฯ เพ่ือ
ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อ
กำรศึกษำ 

ป้องกันกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียนที่
เกิดจำก
กำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

มีกำร
ตรวจสอบ 
ปีละ 2 ครั้ง 

กำรให้บริกำร กำรเลือกปฏิบัติ 
เช่นกำรลด หย่อน
ค่ำปรับ 

ก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ
ในกำรลดหย่อนค่ำปรับ 

ผู้ใช้บริกำรได้รับ
ควำมเป็นธรรม 

ข้อร้องเรียน
ในเรื่องกำร
เลือกปฏิบัติ
ลดลง 

ตรวจสอบทุก
เดือน 

 1.2ข(2) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ดังแสดงในตำรำง 1.2-3 

 ตำรำง 1.2-3 กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
รำยกำร กระบวนกำร ตัวชี้วัด 

กำรจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีกำรสอบรำคำตำมระเบียบกำรจัดซื้อ 
โดยเลือกรำยกำรของผู้ขำยรำยที่เสนอให้
รำคำต่ ำกว่ำในมำตรฐำนสินค้ำที่ต้องกำร  

ไม่พบข้อร้องเรียนจำกผู้ค้ำ 

กำรจัดซื้อต ำรำ มีกำรสอบรำคำตำมระเบียบกำรจัดซื้อ 
โดยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อส่งรำยกำรต ำรำที่
ต้องกำรจัดซื้อให้ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ เมื่อ
ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ ส่งรำยกำรพร้อมรำคำ
ขำยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อก็ด ำเนินกำรเลือก
รำยกำรของผู้ขำยรำยที่ให้รำคำต่ ำกว่ำ 

ไม่พบข้อร้องเรียนจำกผู้ค้ำ 

กำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ที่ ชั ด เ จ น 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ร้องเรียนได้ 

ไม่พบข้อร้องเรียน /มีข้อร้องเรียน
แต่สำมำรถชี้แจงท ำควำมเข้ำใจได ้
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 มำตรกำรลงโทษส ำหรับผู้ฝ่ำฝืน 
  - นักศึกษำ : ลงโทษตำมวินัยนักศึกษำ 
  - บุคลำกร : เสนอมหำวิทยำลัยลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำร/พนักงำน 
  - บุคคลภำยนอก : แจ้งควำมด ำเนินคดีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและระงับกำรเป็นสมำชิกเป็นกำร
ชั่วครำวหรือถำวรตำมแต่กรณี 

ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำงและกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ (Societal Responsibilities and 
Support of Key Communities) 

 1.2ค(1) ควำมผำสุกของสังคม (Societal Well-Being)  

 1) ร่วมมือกับองค์กรต่ำง ๆ นอกมหำวิทยำลัย เช่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมกำรรักษำ
วัฒนธรรมที่ดีงำมในโอกำสต่ำง ๆ เช่น วันสงกรำนต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
 2) กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของประชำชน เช่น PSU Book Fair  โครงกำร Open Library @your 
school 
 3) ร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำรจัดอบรมและให้บริกำร กำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับสังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย (TDC) 
 4) ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรประหยัดพลังงำน ลดภำวะโลกร้อน เช่น 
  - ปิดเครื่องปรับอำกำศ ปิดไฟฟ้ำในที่ท ำงำนช่วงพักและบริเวณท่ีไม่ได้ใช้งำน 
  - จัดระบบสวิทช์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงใหม่ ให้สำมำรถควบคุมกำรเปิด-ปิดหลอดไฟให้แสงสว่ำงให้เหมำะสม
กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้แสงสว่ำงบริเวณต่ำง ๆ 
  - รณรงค์ลดกำรใช้กระดำษ และกำรน ำวัสดุต่ำงๆมำใช้ใหม่ รวมทั้งกำรคัดแยกขยะ 
  -  ได้จัดตั้งงบประมำณเงินรำยได้ในปีงบประมำณ 2559 เพ่ือด ำเนินกำรติดตั้ง แผงโซล่ำร์ส ำหรับผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล และจัดซื้อรถยนต์ที่
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือให้บริกำรนอกสถำนที ่

 1.2ค(2) กำรสนับสนุนชุมชน (Community Support)  

 ส ำนักฯ ตระหนักถึงบทบำทที่พึงมีต่อกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมตำมศักยภำพของส ำนักฯ  เช่น กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  ในเขต
กำรศึกษำ ที่ 2 อ ำเภอหำดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีกำรสอนในระดับก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม 6  ในชุมชน   
โดยจัดเป็นห้องสมุดต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน จัดอบรมให้ควำมรู้ทำงบรรณำรักษศำสตร์พ้ืนฐำนแก่ครูที่
รับผิดชอบในกำรดูแลห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรพัฒนำ
ห้องสมุดโรงเรียน 
 ส ำนักฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร และได้ร่วมกันประชุมก ำหนดพ้ืนที่ ส ำหรับให้บริกำร
ชุมชน ดังนี้ 
 1) เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัย 
 2) กำรเดินทำงสะดวก ไปเช้ำ กลับเย็นได้ (ระยะทำงไม่เกิน 50 กิโลเมตรจำกมหำวิทยำลัย) 
 3) สำมำรถไปติดตำมผลได้บ่อย ๆ 
 4) เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับ อนุบำลถึงชั้นประถมกำรศึกษำปีที่ 6 
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 คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนและ
ควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ วิเครำะห์ข้อมูล พิจำรณำจำกควำมพร้อมในกำรพัฒนำ ควำมตั้งใจและสนใจของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนต้องมีควำมพร้อมทำงกำยภำพระดับหนึ่งและมีศักยภำพที่พัฒนำได้
ไม่ยำก ประกอบกับผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนในปี 2556 เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรวิชำกำร เช่น 
ก ำหนดให้โรงเรียนน ำหนังสือมำฝึกกำรป้อนข้อมูลเข้ำฐำนข้อมูลให้เสร็จก่อนกำรไปจัดห้องสมุดโรงเรียน ดังตำรำง 
1.2-4 
 ตำรำง 1.2-4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 

รำยกำร แนวทำงกำรเลือกโรงเรียน กำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ/เป้ำหมำย 
ก ำ ร พั ฒ น ำ
ห้องสมุดโรงเรียน 

วิเครำะห์ข้อมูล 
- ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ใ น ก ำ ร
พัฒนำ  
- ควำมตั้ ง ใจและสนใจ
ข อ ง ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
โรงเรียน 
- ครูที่รับผิดชอบ  
- โรง เรี ยนต้องมีควำม
พร้ อ ม ท ำ ง ก ำ ย ภ ำ พ
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง  แ ล ะ มี
ศักยภำพที่พัฒนำได้ไม่
ยำก 

ศึกษำข้อมูลจำกกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนในปี 2556 
คือ 
- โรงเรียนร่วมด ำเนินกำร

ด้วยเพื่อควำมยั่งยืน 
- ให้นักเรียนชั้น ป.5 และ 

ป.6ช่วยป้อนข้อมูล เพ่ือ
ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ห้ อ ง ส มุ ด
โรงเรียน 
- ให้ โรง เรียนด ำ เนินกำร

ป้อนข้อมูลหนังสือเข้ำไป
ในฐำนข้อมูลก่อนที่ จ ะ
ด ำเนินกำรพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียน 

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร/
ปีละ 1 โรงเรียน 

กำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำน
บรรณำรักษศำสตร์ 

โรงเรียนในเขตกำรศึกษำ 2 
อ.หำดใหญ่ ที่มีควำมพร้อม
ในกำรจัดห้องสมุด 

ต้องกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และ
ทักษะกำรใช้โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  ULibM 
จึงจัดอบรมครูบรรณำรักษ์
และยุวบรรณำรักษ์ 

- หลังจำกกำรอบรม โรงเรียน
ต้องกลับไปด ำเนินกำรให้
เกิดฐำนข้อมูลห้องสมุด และ
มีข้อมูลในฐำนไม่น้อยกว่ำ 
50 % 

- อบรม 2 โครงกำร คือ   
  1) โครงกำรครูบรรณำรักษ์ 
  2) โครงกำรยุวบรรณำรักษ์ 

 ในกำรท ำกิจกรรมบริกำรวิชำกำร ได้ใช้ศักยภำพท่ีมีอยู่ของบุคลำกรตำมควำมถนัด โดยก ำหนดตัวบุคคลที่
เป็นแกนหลัก และรับสมัครบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง ตัวอย่ำง
กิจกรรมในตำรำง 1.2-5  
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ตำรำง 1.2-5 กิจกรรมบริกำรวิชำกำร    
ชุมชน กิจกรรม 

ห้องสมุดโรงเรียน  1. จัดห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ โรงเรียนบ้ำนปลักคล้ำ 
2. กำรบริจำคหนังสือ  

  - โรงเรียนบ้ำนปลักคล้ำ  
- โรงเรียนหนองนำยขุย้ 

  - โรงเรียนบ้ำนบำงแฟบ 
3. กิจกรรม Open Library@Your School  
     - โรงเรียนบ้ำนปลักคล้ำ 
     - โรงเรียนวัดปรำงแก้ว  
4. กำรจัดอบรมควำมรู้ใหม่ ๆ แก่บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบัติงำนของห้องสมุด 
และยุวบรรณำรักษ์ 

นักศึกษำของสถำบันอื่น ๆ กำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน 
   - ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ จ ำนวน 3 คน  
   - ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 คน 
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Planning) 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ (Strategy Development) 

ก.กระบวนกำรกำรจัดท ำกลยุทธ์ (Strategy Development Process) 

2.1ก(1) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 
 แผนกลยุทธ์ขององค์กรฉบับปัจจุบันได้จัดท ำมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรองค์กร
ระหว่ำง พ.ศ. 2554-2558 (รศ.ปัญญรักษ์ งำมศรีตระกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ฯ สมัยนั้นเป็นประธำนกำรจัดท ำ) 
และได้รับกำรปรับปรุงทุกปี เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง 
 ขั้นตอนในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีพ.ศ. 2555 นั้น ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรสัมมนำบุคลำกรนอก
สถำนที่ และท ำกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของบุคคลำกรทุกคน  เพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนกลยุทธ์  ท ำให้
บุคคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม 
 ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครั้งล่ำสุดนี้ (ฉบับปัจจุบัน) ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1) น ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 มำพิจำรณำแก้ไข 
และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 2) น ำข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ผู้ประเมินมหำวิทยำลัยมำประกอบ 
 3) น ำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักและว่ ำสมควร
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของส ำนักฯ มำใช้ประกอบ 
 4) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพพิจำรณำแก้ไขบำงส่วนให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ ์

ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ 
- คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
- คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
- บุคคลำกรทุกคน 
- ผู้รับบริกำร 

 กำรน ำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะทั้งจำกผู้รับบริกำรและบุคคลำกรทั้งหมดในส ำนักฯ มำพิจำรณำ  ท ำให้
สำมำรถแก้ไขจุดบกพร่อง/จุดบอดของกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ 
 วิธีกำรก ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ท ำโดย 

- กำรระดมควำมคิดเห็นจำกที่ประชุมหลำยฝ่ำย เช่น ประชุมกรรมกำรบริหำร กรรมกำรคุณภำพ 
และบคุลำกรส ำนักฯ   

- พิจำรณำจำกผลงำน/นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และ ปีก่อนๆ 
 ส ำนักฯ ให้ค ำนิยำมของค ำว่ำกรอบระยะเวลำระยะสั้นคือ กระบวนกำรใด ๆ ที่สำมำรถด ำเนินกำรให้เสร็จ
สิ้นได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  เช่น กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำรสนเทศของนักวิจัยในแต่ละปี  ส่วนกรอบ
ระยะเวลำระยะยำวคือ กิจกรรมที่ต้องใช้เวลำมำกกว่ำ 1 ปีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เช่น แปลง
ทรัพยำกร สำรสนเทศบำงประเภท ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำยในระยะเวลำ 3 ปี 
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2.1ก(2) นวัตกรรม (Innovation) 
 ส ำนักฯ สนับสนุน และ ผลักดันให้บุคลำกรทุกคนมีโอกำสในกำรท ำวิจัยจำกงำนประจ ำ ปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนของตนเอง โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักฯ ในกำรน ำเสนองำนใหม่ ๆ หรืองำนที่
ปรับปรุงแล้ว เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังส่งเสริมให้บุคลกรน ำเสนองำนวิจัย /
นวัตกรรมในเวทีกำรน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ เช่นของมหำวิทยำลัย และทีประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักฯ ก ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในกำรผลักดันให้มีกำรวิจัย ปรับปรุงงำน โดยมีงบประมำณสนับสนุน
เพียงพอ และประกำศเป็นนโยบำยในที่ประชุมบุคลำกร 

2.1ก(3) กำรวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
 วิธีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

  โดยศึกษำจำกปัจจัยภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  

  แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำร 
  กำรระดมสมองของบุคลำกร 
  ควำมส ำเร็จ/ล้มเหลวของแผนกลยุทธ์ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกผู้ด ำเนินกิจกรรม 

2.1ก(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and Core Competencies) 

 ระบบงำนที่ส ำคัญของส ำนักฯ คือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนย่อย ๆ 
ดังนี้ 

1. กระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
2. กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร ใช้ได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว 
3. กระบวนกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ซึ่งมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรยืมตัวเล่มไปอ่ำนนอกห้องสมุด 

บริกำรให้อ่ำนภำยในห้องสมุด บริกำรออนไลน์ เป็นต้น 
ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุดของส ำนักฯ ส ำนักฯ จะขอใช้บริกำร

ยืมระหว่ำงห้องสมุด โดยพิจำรณำจำกห้องสมุดในข่ำยงำนห้องสมุดในมหำวิทยำลัยภูมิภำค (PULINET) ก่อนเป็น
อันดับแรก เนื่องจำกมีข้อตกลงในเรื่องของควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร และรำคำถูก 

ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ (Key Strategic Objectives) 
 คณะกรรมกำรฯได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ข้อ คือ  
  1) กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  

  2) กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร  
 3) กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  
  4) กำรบริหำรให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและยั่งยืน  
  5) กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นี้จะน ำไปสู่เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ  5 ข้อคือ 
  1) เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อกำร
เรียนรู้ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 
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  2) เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้นข้อมูล ได้
อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย 
 3) เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5) จัดสถำนที่และสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

ก.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ (Action Plan Development and 
Deployment) 

2.2ก(1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Development) 
 ส ำนักฯ มีแผนกลยุทธ์ที่เป็นแผนระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นแผนระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติกำรดังที่
กล่ำวแล้วในหัวข้อ 2.1ก ทั้งนี้ ได้มีกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมบุคลำกรทุกคนที่จัดให้มี
ประจ ำทุกเดือนและน ำเสนอให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้ำนจัดผู้รับผิดชอบส ำหรับจัดกำรท ำ
แผนปฏิบัติกำรแล้วน ำเสนอต่อกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรประกันคุณภำพเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ และน ำแจ้ง
ต่อที่ประชุมบุคลำกรทั้งส ำนักฯ ต่อไปเป็นกำรประกำศใช้แผนกลยุทธ์ที่ทุกคนได้รับทรำบทั่วถึงกัน  

2.2ก(2) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) 
 ผู้บริหำรส ำนักฯ มีนโยบำยให้ใช้แผนกลยุทธ์ที่ได้ประกำศใช้แล้ว เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของทุก
ฝ่ำย และให้หัวหน้ำฝ่ำยเป็นผู้ดูแล ก ำกับ และตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำที่พบ รวมทั้งวิธีกำรแก้ไขในเรื่องที่แก้ไขได้ หรือหำรือวิธีกำรแก้ปัญหำที่ยังค้ำงอยู่
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรที่ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมทุกเดือน จำกนั้นได้มีกำรแจ้งให้บุคลำกรในส ำนักฯ 
ทรำบถึงปัญหำและวิธีกำรแก้ไขให้กับบุคลำกรทุกคนในที่ประชุมประจ ำเดือนของบุคลำกร เพ่ือรับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตระหนักถึงปัญหำที่พบและแนวทำงในกำรแก้ไข เพ่ือให้กำรท ำ งำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 ในวิธีกำรด ำเนินงำนดังที่กล่ำวมำนี้ ช่วยท ำให้พบปัญหำแต่เนิ่น ๆ และสำมำรถแก้ไขแผนกลยุทธ์ หรือ
แผนปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องได้ เนื่องจำกส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน ทั้งกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร และกำรประชุมบุคลกรทั้งส ำนักฯ นอกจำกจะช่วยให้สะดวกในกำรติดตำมปัญหำที่อำจจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลำอันรวดเร็วแล้ว ยังสำมำรถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรท ำงำนได้ในกรณีที่สถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงอีกด้วย 
 ส ำหรับแผนงำนที่เป็นแผนระยะสั้นทุกแผน โดยเฉพำะโครงกำรต่ำง ๆ ทำงส ำนักฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้
มีกำรจัดท ำโครงกำรที่ระบุแนวทำงในกำรด ำเนินงำนชัดเจน และได้มีกำรประชุมร่วมกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน และท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อเสร็จสิ้น รวมทั้งวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำที่
พบ และข้อเสนอแนะหรือวิธีกำรที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ส ำหรับกำรท ำงำนในลักษณะเดียวกันที่อำจจะมีอีกใน
อนำคต เป็นกำรน ำวิธีกำรของ PDCA มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ 
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2.2ก(3) กำรจัดสรรทรัพยำกร (Resource Allocation) 
 ส ำนักฯ วิเครำะห์งบประมำณแต่ละปีที่ต้องกำร (รำยจ่ำยที่คำดกำรได้เช่นเงินเดือน ค่ำจ้ำง + 
งบด ำเนินกำรจำกแผนงำนต่ำง ๆ) เพ่ือน ำเสนอของบประมำณจำกมหำวิทยำลัย และเมื่อได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณแล้ว ท ำกำรจัดสรรให้แก่แผนงำนดังกล่ำวในข้อ (2) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้ส ำนักฯ มีเงินรำยได้ที่สำมำรถน ำมำประกอบกำรด ำเนินงำนได้ ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน
ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนลุล่วงตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วำงไว้ 

2.2ก(4) แผนด้ำนบุคลำกร (Workforce Plans) 
 แผนด้ำนบุคลำกร ส ำนักฯ มีกำรจัดท ำแผนระยะยำวต่อมหำวิทยำลัย และรับทรำบนโยบำยมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับกำรทดแทนก ำลังคนที่เกษียณ แล้วน ำมำปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ส่วนแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรนั้น ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสองส่วนคือ กำรพัฒนำตำมทักษะวิชำชีพของบุคลำกร และ
กำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ทั้งนี้ ส ำนักฯ ได้มีนโยบำยในกำรจัดกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้เข้ำร่วม
กำรสัมมนำต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้องกับกำรปฏิบัติงำน หรือกำรปรับปรุงทักษะกำรด ำรงชีวิต โดยที่บุคลกรทุกคนสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำที่เก่ียวข้องได้ในวงเงินงบประมำณที่ก ำหนดในแต่ละปี (วงเงินนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำม
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของแต่ละปี โดยมีกำรก ำหนดตอนต้นปีงบประมำณ และแจ้งให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบในที่
ประชุมบุคลำกร) 

2.2ก(5) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร (Performance Measures) 
 ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ได้ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ (ตำมแนบในหมวดนี้) และส ำนักฯ ก ำหนดให้มี
กำรประชุมกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง และเมื่อมีควำมจ ำเป็นเร่งด่ วน เพ่ือติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

2.2ก(6) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Modification) 
 เนื่องจำกส ำนักฯก ำหนดให้มีกำรติดตำม/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน ในที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร หรือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ สำมำรถเรียกประชุมได้หำกมีควำมจ ำเป็น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหำที่ต้อง
แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนแผนกำรด ำเนินงำน สำมำรถท ำได้ทันท่วงที 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 ปีงบประมำณ 2554 – 2558  
ปรับปรุงครั้งที่ 4 (วันที่ 17 มีนำคม 2558) 

 
วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดบัชำติ ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ ภำยในปี 2560 
 
พันธกิจ 
เป็นองค์กรที่ให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
 
เป้ำประสงค ์
 1. เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่ อกำรเรียนรู้
ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 
 2. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำง
กว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย  
 3. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคม 
 4. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. จัดสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

 
ค่ำนิยม 
 “ซื่อสัตย์ พัฒนำ สำมัคคี มีจิตบริกำร เพื่อเป้ำหมำยองค์กร” 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “มุ่งเน้นผู้รับบริกำร" 
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1 วิสัยทัศน์  1 พันธกิจ 10 เป้ำประสงค์ 21 กลยุทธ์ 51 ตัวช้ีวัด 
 

พันธกิจ  (Mission)  เป็นองค์กรที่ให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

1. เพ่ือให้เป็นแหล่งสะสมองค์
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 

1.1 จัดให้มีระบบกำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศพร้อมทั้ง
กำรให้บริกำรที่
สะดวกรวดเร็ว 

1.1.1 มีกำรวิเครำะห์เลขหมู่และท ำรำยกำรที่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 1..1.1.1 กำรตรวจสอบข้อมูลด้วย MARC Analyzer 
 1..1.1.2 กำรบันทึกข้อผิดพลำดที่พบจำกกำรปฏิบัติงำน 
 1.1.1.3 วิจัยสถำบันเรื่องกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรลงรำยกำรหนังสือในฐำนข้อมูลห้องสมุด 
1.1.2 มีกระบวนกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 1.1.2.1 กำรซ่อมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 1.1.2.2 กำรส ำรวจหนังสือ (Inventory) 
 1.1.2.3 กำรคัดออกหนังสืออ้ำงอิง (Weeding) 
1.1.3 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศบำงประเภทให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1.3.1 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัยสิ่งพิมพ์มหำวิทยำลัย งำนวิจัย

ข้อมูลภำคใต้และสำรนิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1.3.2 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศรำยงำนปัญหำพิเศษของนักศึกษำให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
1.1.4 ให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว 
 1.1.4.1 ท ำแผนกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ 
 1.1.4.2 ท ำแผนกำรจัดหำ กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

  1.1.5 น ำระบบ LEAN มำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 1.1.5.1 ระบบจองห้องประชุม 
 1.1.5.2 แบบฟอร์มออนไลน์ 
 1.1.5.3 ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำน 
 1.1.5.4 LEAN งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 1.1.5.5 LEAN ดัชนีวำรสำร 
 1.1.5.6 Clib cloning by PSU 12 Sritrang 

2. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสำร-สนเทศที่
ทันสมัย และสื่อกำรเรียนรู้
ทุกรูปแบบ 

2.1 จัดให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่
ครอบคลุม สอดคล้อง
กำรเรียนกำรสอน  

2.1.1 วิเครำะห์และจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในแต่ละสำขำวิชำ 
 2.1.1.1 กำรประเมินหนังสือ ต ำรำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
2.1.2 วิเครำะห์กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 2.1.2.1 วิเครำะห์กำรใช้วำรสำรด้วยค่ำ  Cost per use 
 2.1.2.2 วิเครำะห์กำรใช้หนังสือ ต ำรำ 
2.1.3 สร้ำงเครอืข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปภำคี 

2.2 ท ำกำรตลำดเชิงรุก
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร (พัฒนำ
ช่องทำงกำรสื่อสำร
และกำรให้บริกำร) 

2.2.1 พัฒนำและเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรและกำรบริกำร 
 2.2.1.1 iMessages 
2.2.2 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก (Road Show) 
 2.2.2.1 Library event board 
2.2.3 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
 2.2.3.1 สร้ำงเครือข่ำยรักกำรอ่ำน 
 2.2.3.2 Library Surprise 
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เป้ำประสงค์ 

(Goals) 
กลยุทธ์ 

(Strategic) 
กิจกรรม 

3. เพ่ือสนับสนุนมหำวิทยำลัย
ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้น
กำรวิจัย 

3.1 จัดให้มีระบบจัดเก็บ 
และเผยแพร่ผลงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัย 

3.1.1 ประสำนงำนให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือดึงข้อมูลจำก PSU Knowledge  Bank ใน ALIST 
 3.1.1.1 กำรพัฒนำเครื่องมือดึงข้อมูลจำก PSU Knowledge Bank ในระบบ ALIST 
3.1.2 พัฒนำเครื่องมือเชื่อมโยง PSU Knowledge  Bank กับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น ส ำนัก

วิจัยฯ และคณะต่ำง ๆ 
3.1.3 พัฒนำเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ  
 3.1.3.1 กำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยงำนสถิติ PSU Knowledge Bank 

3.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงำนเพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัย 

3.2.1 ศึกษำควำมต้องกำรสำรสนเทศของนักวิจัย 
 3.2.1.1 ส ำรวจควำมต้องกำรสำรสนเทศของนักวิจัย 
 3.2.1.2 ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้หนังสือ ต ำรำ 
3.2.2 สนับสนุนกำรวิจัย (Research Support) 
 3.2.2.1 บรรณำรักษ์สัญจร 
 3.2.2.2 กำรเขียนบทควำมวำรสำรเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ 

3.3 พัฒนำระบบแจ้ง
ข่ำวสำรสำรสนเทศ
แหล่งข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้ 

3.3.1 มีช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) และiOPAC News  

4. กำรบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพ 

4.1 น ำระบบ TQA มำใช้
ในกำรบริหำรองค์กร 

4.1.1 จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ TQA 
 4.1.1.1 โครงกำรอบรม TQA แก่บุคลำกร 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพ ควำม
ช ำนำญหรือเชี่ยวชำญ
ในสำขำวิชำชีพและ
สำมำรถท ำงำน
ทดแทนกันได้ 

4.2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพแก่บุคลำกร 
 4.2.1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ  
 4.2.1.2 โครงกำรเป้ำหมำยชีวิตพิชิตได้ด้วยพลังแห่งกำรคิดบวก   
 4.2.1.3 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์หลักสูตรผู้ปฏิบัติงำน 
 4.2.1.4 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์หลักสูตรหัวหน้ำงำน 
 4.2.1.5 โครงกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 
 4.2.1.6 ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อรองรับกำรเกษียณ 
 4.2.1.7 จัดให้มีกำรหมุนเวียนงำน  2 ปี/ครั้ง 
4.2.2 ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำอบรมศึกษำดูงำน 
 4..2.2.1 จัดสรรงบประมำณ ก ำหนดนโยบำยในกำรเดินทำงไปเข้ำอบรม 
 4.2.2.2 มีนโยบำยให้เดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศปีเว้นปี 
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลำกรเป็นวิทยำกร ให้กำรอบรมควำมรู้ ฯลฯ 
 4.2.3.1 โครงกำรอบรมกำรใช้ระบบยืม-คืนและกำรสืบค้นระบบ (OPAC) แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
4.2.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 4.2.4.1 โครงกำรระบบพ่ีเลี้ยง 
 4.2.4.2 โครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R 
 4.2.4.3 ให้มีกำรสนับสนุนทุนส ำหรับกำรวิจัย 
 4.2.4.4 ก ำหนดนโยบำยให้นับเวลำในกำรท ำวิจัยเป็นภำระงำนได้ 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

 4.3 พัฒนำระบบ 
เทคโน โลยีสำร 
สนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรตัดสินใจอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4.3.1 สร้ำงระบบฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
 4.3.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี 
4.3.2 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำน  
 4.3.2.1 น ำระบบ Share Point  มำใช้ในกำรสื่อสำรและติดตำมงำน 

4.4 น ำกำรจัดกำรควำมรู้
มำใช้ในกำรพัฒนำ
งำน 

4.4.1 จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติ 
 4.4.1.1 CoP ฝ่ำยสนับสนุน 
 4.4.1.2 Morning Talk ชำวบริกำร 
 4.4.1.3 KM ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 4.4.1.4 CoP ALIST 
 4.4.1.5 KM Blog ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

4.5 ส่งเสริมคุณภำพชีวิต 4.5.1 จัดให้มีสภำพแวดล้อมตำมข้อก ำหนดหลักอำชีวอนำมัย 
 4.5.1.1 โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) (ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรสร้ำงสุของค์กร มีกิจกรรม  ดังนี้ 1) อ๊อดแอด  2) เยี่ยมเพ่ือนที่ป่วยนอนโรงพยำบำล  3) 
แฮปปี้เบิร์ดเดย์ 4) ลดน้ ำหนัก 5) ส่งอีเมล์เกี่ยวกับควำมสุข 6) อ่ิมศุกร์ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ำยของ
เดือน 7) กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรออกก ำลังกำย หัวข้อ " Exercise by Yourself@LRC 8) เสวนำพำรวย  9) 
กีฬำสัมพันธ์ 10) พับธนบัตรเป็นดอกไม้  11)แต่งหน้ำ  12) ท ำบุญเลี้ยงพระ 13) จัดดอกไม้) 
 4.5.1.2 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 4.5.1.3 โครงกำรสังสรรค์ปีใหม่ 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

   4.5.1.4 โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำร

เรี ยนรู้ ด้ วยตน -เองแก่
นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุ ค ล ำ ก ร ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ
สื บ ค้ น ข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ ำ ง
กว้ ำ งขวำงไร้ขอบเขต 
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมั ย เขื่ อมโยง เป็ น
เครือข่ำย 

5.1 มีระบบรองรับกำร
เข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำ
เทียม ทุกที่ ทุกเวลำ 

5.1.1 ศึกษำและน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร 
 5.1.1.1 Clib 2 app (study room) 
5.1.2 มีกำรน ำบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ 
5.1.3 มีแผนกำรดูแลระบบ 

 5.2 จัดให้มีบริกำรส่งเสริม
ทักษะในกำรสืบค้น
ข้อมูล กำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ 

5.2.1 จัดกิจกรรม/บริกำรเพื่อส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
5.2.2 ขอควำมร่วมมือจำกผู้สอนในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศในกำรเรียนกำรสอน 
5.2.3 พัฒนำสื่อส ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นแหล่ง
บริกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมและ 

6.1 จัดให้มีกำรบริกำร
วิชำกำรสู่ชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

6.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
 6.1.1.1 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดต้นแบบ 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

พัฒนำคุณภำพชีวิตของคน
ในสังคม 

6.2 บริกำรวิชำกำรเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำชีพบรรณำรักษ์ 

6.2.1 จัดโครงกำรอบรม/สัมมนำวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ให้แก่ผู้รับผิดชอบห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำใน
ชุมชน  
6.2.1.1 ศึกษำสมรรถนะควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบห้องสมุด 

6.3 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชน 

6.3.1 โครงกำรควำมรู้สู่ชุมชน 
 6.3.1.1 จัดอบรมควำมรู้พ้ืนฐำนและไอท ี
 6.3.1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
6.3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดและศูนย์สำรนิเทศต่ำง ๆ ในชุมชน 
 6.3.2.1 เครือข่ำย ULibM สข. 2 อ ำเภอหำดใหญ่ 
6.3.3 ส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรม/ผลงำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ 

7. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ 

7.1 จัดอบรม/สัมมนำ/ดู
งำน 

7.1.1 พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ ทักษะ ในกำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ หรือเป็นวิทยำกรในกำรอบรม 
7.1.2 KM (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

8. พัฒนำบุคลำกรให้มีจิต
บริกำร 

8.1 จัดอบรม/สัมมนำ/ 
ดูงำน 

8.1.1 กิจกรรมประกวด 

9. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

9.1 ให้ควำมรู้และ
กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ 

9.1.1 โครงกำรแยกขยะ 
9.1.2 โครงกำรบริจำคเพ่ือน้อง 
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 

กิจกรรม 

10. จัดสถำนที่และสภำพ-
แวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ  

10.1 กำรพัฒนำสถำนที่ใน
ห้องสมุดให้
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

10.2 กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

10.1.1 จัดสถำนที่ให้มีจ ำนวนเพียงพอในแต่ละช่วง เช่น ช่วงสอบ 
 
 
 
 
10.2.1 ส ำรวจควำมพร้อมของ IT 
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เป้ำประสงค์ที ่1  เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้วยกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค ์1.1 : เพ่ือให้เป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย  

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.1.1 จัดให้มรีะบบกำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
พร้อมท้ังกำร
ให้บริกำรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 

1.1.1.1 มีกำรวิเครำะห์
เลขหมู่และท ำรำยกำรที่
เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ข้อมูลมีควำมถูกต้อง>90 % - ไม่น้อยกว่ำ
ปีฐำน 

- - - 95 98 ฝ่ำยพัฒนำฯ 
และฝำ่ย
บริกำรฯ 
 

 

1.1.1.2 มีกระบวนกำร
บ ำรุงรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน>95% 

- ไม่น้อยกว่ำ
ปีฐำน 

- - - 95 98 ฝ่ำยบริกำรฯ  

1.1.1.3 แปลง
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
บำงประเภทให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีอยู่
แล้วได้ รับกำรแปลงใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หมด
ภำยในเวลำ 5 ปี 

- - - - - 20% 40% ฝ่ำยพัฒนำฯ  

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่
รับใหม่ได้รับกำรแปลง
ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์หมดใน
แต่ละปี 

- - - - - 100% 100% ฝ่ำยพัฒนำฯ  
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กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ป ี

2558 
ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

 1.1.1.4 ให้บริกำรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ก ำ ร จั ด ห ำ -จั ด ซื้ อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ต่ำงประเทศได้ไม่เกิน 4 
เดือน 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - - 90% 90% ฝ่ำยพัฒนำฯ 
และฝ่ำย

สนับสนุนฯ 

 

ทรัพยำกรสำรสนเทศใน
ประ เท ศ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น  1 
เดือน 

- - - - - 90% 90% ฝ่ำยพัฒนำฯ 
และฝ่ำย

สนับสนุนฯ 

 

ทรัพยำกรที่สั่งซื้อพร้อม
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น  1 
สัปดำห์หลังจำกได้รับ
จำกฝ่ำยจัดซื้อ  

- - - - - 100% 100% ฝ่ำยพัฒนำฯ  

ให้บริกำรยืมคืน 1 นำที
ต่อรำยกำร 

- - - - - 100% 100% ฝ่ำยบริกำรฯ  

1.1.1.5 ระบบ LEAN 
มำใช้ด ำเนินงำน 

จ ำนวนกิจกรรม - - - - - 20% 40% ฝ่ำยพัฒนำฯ  
ฝ่ำยบริกำรฯ 

และฝ่ำย
สนับสนุนฯ 
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เป้ำประสงค์ 1.2 : เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศท่ีทันสมัยและสื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1 . 2 . 1  จั ด ใ ห้ มี
ท รั พ ย ำ ก ร
ส ำ ร ส น เ ท ศ ที่
ค ร อ บ ค ลุ ม
ส อด ค ล้ อ ง ก ำ ร
เรียนกำรสอน  

1.2.1.1 วิเครำะห์
แ ล ะ จั ด ห ำ
ท รั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศในแต่
ละสำขำวิชำ 

ท รั พ ย ำ ก ร
ส ำ ร ส น เ ท ศ
สอดคล้องกับกำร
เ รี ย น ก ำ ร ส อ น 
(ร้อยละ) 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - 70 80 90 ฝ่ำยพัฒนำฯ ผลกำรวิเครำะห์ 
หมวดหมู่
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1.2.1.2 วิเครำะห์
กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

มีกระบวนกำร
วิเครำะห์ 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - - มี มี ฝ่ำยพัฒนำฯ
และฝ่ำย
บริกำรฯ 

ผลกำรวิเครำะห์ 

1.2.1.3 สร้ำง
เครือข่ำย และพัฒนำ
ควำมร่วมมือกำร
จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปภำคี 

มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - - มี มี ฝ่ำยพัฒนำฯ รำยงำนกำร
ประชุมเครือข่ำย
และกำรจัดซื้อ 
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กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ป ี
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.2.2 ท ำกำรตลำด
เชิงรุกตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร(พัฒนำ
ช่องทำงกำรสื่อสำร
และกำรให้บริกำร) 

1.2.2.1 พัฒนำและ
เ พ่ิมช่ องทำงกำร
สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ก ำ ร
บริกำร 

จ ำนวนช่องทำงสื่อสำร
และบริกำร 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - 10 12 13 ฝ่ำยบริกำรฯ  

1.2.2. ประชำสัมพันธ์ 
เชิงรุก (Road 
show) 

จ ำนวนกิจกรรม - ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - 10 15 20 ฝ่ำยบริกำรฯ  

1.2.2.3 กิจกรรม
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ 

จ ำนวนกิจกรรม - ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - 2 4 6 ฝ่ำยบริกำรฯ  
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เป้ำประสงค์ 1.3 : เพ่ือสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ป ี
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.3.1 จัดให้มีระบบ
จัดเก็บและเผยแพร่
ผล งำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย 

1.3.1.1 ประสำนงำนให้
มีกำรพัฒนำเครื่องมือ
ดึงข้อ มูลจำก PSU 
knowledge  Bank ใน 
ALIST 

มีเครื่องมือภำยในปี 
2556 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - มี มี มี ฝ่ำยพัฒนำฯ 

 

1.3.1.2 พัฒนำเครื่องมือ
เชื่อมโยง PSU 
Knowledge  Bank กับ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำน
อ่ืน ๆ เช่น ส ำนักวิจัยฯ 
และคณะต่ำง ๆ 

มีเครื่องมือภำยในปี 
2557 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - - - - 

ฝ่ำยพัฒนำฯ  

1 . 3 . 1 . 3  พั ฒ น ำ
เครื่องมืออ ำนวยควำม
สะดวกอ่ืน ๆ  

มีเครื่องมืออ ำนวย
ควำมสะดวก 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - มี มี มี 
ฝ่ำยพัฒนำฯ  
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กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.3.2 สร้ำงควำม
ร่วมมือกับคณะ/
หน่วยงำน เพ่ือ
สนับสนุนกำรวิจัย 

1.3.1.1 ศึกษำควำม
ต้องกำรสำรสนเทศ
ของนักวิจัย 

มีกำรศึกษำควำม
ต้องกำรของนักวิจัย
ทุกปี 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- - มี มี มี ฝ่ำยพัฒนำฯ  

1.3.1.2 สนับสนุนกำร
วิจัย (Research 
Support) 

จ ำนวนครั้งของ
กิจกรรม  

- ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - 40 50 60 ฝ่ำยบริกำรฯ  

1.3.2 พัฒนำ
ระบบแจ้งข่ำวสำร
สำรสนเทศ แหล่ง 
ข้อมูล และแหล่ง
เรียนรู้ 

1.3.2.1 มีช่องทำงให้
ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วม
โดยใช้สังคมเครือข่ำย  
(Social network) 

มีช่องทำง - ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - มี มี มี ฝ่ำยบริกำรฯ 
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เป้ำประสงค ์1.4 : เพ่ือกำรบริหำรจดักำรท่ีมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.4.1 น ำระบบ TQA 
มำใช้ในกำรบริหำร
องค์กร 

1.4.1.1 จัดอบรม
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
TQA 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

1 1 1 1 1 กรรมกำร
คุณภำพ 

 

1.4.2 พัฒนำบุคลำกร
ให้มีศักยภำพควำม
ช ำนำญ หรือเชี่ยวชำญ
ในสำขำวิชำชีพ 

1.4.2.1 จัดอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำน
วิชำชีพแก่บุคลำกร 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

1 1 1 1 1 ฝ่ำย
สนับสนุนฯ 

 

1.4.2.2 ส่งเสริม
บุคลำกรเข้ำอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ร้ อ ย ล ะ
บุ ค ล ำ ก ร
เข้ำร่วม 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

100% 100% 100% 100% 100% ก ร ร ม ก ำ ร
บริหำรฯ 

 

1.4.2.3 สนับสนุน
ให้บุคลำกรเป็น
วิทยำกรอบรม
ควำมรู้ ฯลฯ 

จ ำนวนครั้ง - ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

>10 >10 >10 >10 >10 ฝ่ำยบริกำรฯ  
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กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ป ี
2557 

ปี 
2558 ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

1.4.3 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจอย่ำงต่อเนื่อง 

1.4.3.1 สร้ำงระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
กำรตัดสินใจ 

จ ำนวนระบบ - - - - - - 1 ฝ่ำย
สนับสนุนฯ 

 

14.3.2 เครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีที่ช่วยในกำร
ปฏิบัติงำน 

จ ำ น ว น ร ะ บ บ
เครื่องมือ 

- - - - 1 1 1 ฝ่ำย
สนับสนุนฯ 

 

1.4.4 น ำกำรจัดกำร
ควำมรู้มำใช้ในกำร
พัฒนำงำน 

1.4.4.1 จัดให้มีชุมชน
นักปฏิบัติ 

มีชุมชนนักปฏิบัติ - - มี มี มี มี มี ก ร ร ม ก ำ ร
คุณภำพ 

 

1.4.5 มีสภำพ 
แวดล้อมที่ส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

1.4.5.1 จัดให้มีสภำพ 
แวดล้อมตำมข้อก ำหนด
หลักอำชีวอนำมัย 

มีสภำพแวดล้อม
ตำมข้อก ำหนดฯ 

- - - - มี มี มี ฝ่ำย
สนับสนุนฯ 
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เป้ำประสงค์ที่  2  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย 
เป้ำประสงค์ 2.1 : เพ่ือเป็นเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ข้อมูล

ปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

2.1.1 มีระบบ
รองรับกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร
สำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียม ทุกท่ี ทุก
เวลำ 

2.1.1.1 ศึกษำและ
น ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน และกำร
ให้บริกำร 

มีระบบกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศผ่ำน
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์  

- ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ ำ ปี
ฐำน 

มี มี มี มี มี ฝ่ำยบริกำรฯและ
ฝ่ำยพัฒนำฯ 

 

2.1.1.2 มีกำรน ำกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมำ
ใช้ 

มีระบบบริหำรควำม
เสี่ยงเรื่อง IT 

- ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ ำ ปี
ฐำน 

มี มี มี มี มี คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
และฝ่ำย IT 

 

2.1.1.3 มี แ ผ น ก ำ ร
ดูแลระบบ 

มีแผน - ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ ำ ปี
ฐำน 

- - มี มี มี คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
และฝ่ำย IT 

 

2.1.2 จัดให้มี
บริกำรส่งเสริม
ทักษะในกำร
สื บค้นข้ อมู ล 
กำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ 

2.1.2.1 พั ฒ น ำ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ ห้ มี
ควำมรู้ทักษะในกำร
ให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ
หรือเป็นวิทยำกรใน
กำรอบรม 

ร้อยละของ
บรรณำรักษ์ที่
สำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ  

- ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ ำ ปี
ฐำน 

- - 90 95 100 ฝ่ำยบริกำรฯ และ
ฝ่ำยพัฒนำฯ 
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2.1.2.2 จัดกิจกรรม/
บริกำรเพื่อส่งเสริม
กำรรู้สำรสนเทศ 

จ ำนวนกิจกรรม - ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - 3 4 5 ฝ่ำยบริกำรฯ  

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
(สัดส่วนจำก
นักศึกษำ) 

- ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ ำ ปี
ฐำน 

- - 20 22 24 ฝ่ำยบริกำรฯ  

ร้อยละของจ ำนวน
นั ก วิ จั ย ใ ช้ ร ะ บ บ
ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อ ง
ส ำนักฯเพ่ือกำรท ำ
วิจัย 

- ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - 80 85 90 ฝ่ำยบริกำรฯ  

ก ำ ร  access 
ฐ ำ น ข้ อ มู ล ที่ มี ใ น
ส ำนักฯ  

- Cost per 
use 
ลดลง 

- - 50 40 30 ฝ่ำยบริกำรฯ  

2.1.2.3 ขอควำม
ร่วมมือจำกผู้สอนใน
ก ำ ร ใ ช้ ท รั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศในกำร
เรียนกำรสอน 

มีกำรด ำเนินกำร - ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - มี มี มี ฝ่ำยบริกำรฯ  

2.1.2.4 พัฒนำสื่อ
ส ำหรับกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

จ ำนวนสื่อเพ่ิมข้ึน - ไม่น้อย
กว่ำปี
ฐำน 

- - 1 1 1 ฝ่ำยบริกำรฯ  
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เป้ำประสงค์ที่  3  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 
เป้ำประสงค์ 3.1 เพ่ือบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ป ี
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1.1 จัดให้มีกำรบริกำร
วิชำกำรสู่ชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3.1.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

- - 3 3 3 คณะกรรมกำร
บริกำร
วิชำกำร 

3.1.2 บริกำรวิชำกำรเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพ
บรรณำรักษ์ 

3.1.2.1 จัดโครงกำรอบรม
สั ม ม น ำ วิ ช ำ ชี พ
บรรณำรักษศำสตร์ ให้ แก่
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห้ อ ง ส มุ ด
สถำบันกำรศึกษำในชุมชน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

- - 2 2 2 คณะกรรมกำร
บริกำร
วิชำกำร 

3.1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชน 

3.1.3.1 จัดโครงกำรควำมรู้สู่
ชุมชน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

1 1 1 1 1 คณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร 

3.1.3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับห้องสมุดและศูนย์
สำร นิเทศต่ำงฯ  ในชุมชน  

จัด
ประชุมสัมมนำ 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

- - 1 1 1 คณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร 

3.1.3.3 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
เผยแพร่นวัตกรรม/ผลงำน
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

- ไ ม่ น้ อ ย
กว่ำปีฐำน 

- - มี มี มี ฝ่ำยบริกำรฯ 
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เป้ำประสงค์ที่ 4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ 4.1 : พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ป ี
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

4.1.1 จัดอบรม/
สัมมนำ/ดูงำน 

4.1.1.1 พัฒนำผู้ปฏิบัติงำน
ให้มีควำม รู้ ทักษะ ในกำร
ให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ หรือ
เป็นวิทยำกรในกำรอบรม 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- 

ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

- 2 2 3 3 ฝ่ำยบริกำร  

 4.1.1.2 KM (กำรจัดกำร
ควำมรู้) 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

2 2 2 2 2 คณะกรรมกำร 
KM 

 

  
เป้ำประสงค์ 4.2 : พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตบริกำร 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ป ี
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

4.2.1 จัดอบรม/
สัมมนำ/ดูงำน 

4 .2 . 1 . 1  กำรจั ดอบรม
บุคลำกร 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไม่น้อย
กว่ำปีฐำน 

2 2 2 3 3 ฝ่ำย
สนับสนุนฯ 

 

 
เป้ำประสงค์ 4.3 : พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

4.3.1 จัดอบรม/
สัมมนำ/ดูงำน 

4.3.1.1 ให้ควำมรู้  และ
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

จ ำนวน
กิจกรรม 

- ไม่น้อยกว่ำ
ปีฐำน 

2 2 2 3 3 คณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร 
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เป้ำประสงค์ที่ 5 จัดสถำนที่และสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
เป้ำประสงค์ 5.1 : จัดสถำนที่และสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ป ี
2558 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรอ้ำงอิง 

5 . 1 . 1  ก ำ ร พั ฒ น ำ
สถำนที่ในห้องสมุดให้
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

5.1.1.1 จัดสถำนที่
ให้มีจ ำนวนเพียงพอ
ในแต่ละช่ว ง เช่น 
ช่วงสอบ 

 

ควำมพึง
พอใจไม่น้อย
กว่ำ 85 

80 ไม่น้อยกว่ำ
ปีฐำน 

80 80 80 85 85 ฝ่ำยบริกำร  

5.1.2 กำรพัฒนำและ
ปรั บป รุ ง โ คร งสร้ ำ ง
พ้ืนฐำน 

5.1.2.1 ส ำรวจควำม
พร้อมของ IT 

 

จ ำนวนครั้ง
ของกำรเกิด
ปัญหำ 

<3 ไม่น้อยกว่ำ
ปีฐำน 

<3 <3 <3 <3 <3 ฝ่ำยบริกำร  
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หมวด 3 กำรมุ่งเน้นลูกคำ้ 
(Customer Focus) 

3.1 เสียงของลูกค้ำ (Voice of the Customer) 

 ส ำนัก ฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรท ำงำนเชิงลึกและสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่องในกำรเฟ้นหำควำมต้องกำร
ของลูกค้ำทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน และที่คำดกำรณ์ไว้  รวมทั้งควำมคิดเห็น ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  ทั้งนี้
เพ่ือเป้ำหมำยให้มีบริกำรที่พึงพอใจ เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ  วิธีกำรดังกล่ำวมีดังนี้ 
 1) กำรส ำรวจควำมต้องกำรสำรสนเทศ/ต ำรำ/วำรสำร  จำกผู้รับบริกำรโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น  
  - ส ำรวจควำมต้องกำรผ่ำนทำงคณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 
  - จัดให้มีสมุดบันทึก/แจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สำรสนเทศท่ีไม่มีให้บริกำรในปัจจุบัน 
  - จัดงำน PSU Book Fair และให้ผู้ใช้บริกำรเลือกซ้ือต ำรำ/หนังสือเข้ำห้องสมุดได้ด้วยตนเอง 
 2) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร (ดูผลกำรส ำรวจในภำคผนวก 2 
และภำคผนวก 3) 
 3) กำรรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
  - กล่องรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
  - สื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น Facebook, E-mail และ Twitter  
 4) ประมวลจำกควำมคิดเห็นที่ผู้รับบริกำรน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะ ๆ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล มุมมอง ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  วิธีกำรนี้จะได้รับข้อมูลที่หลำกหลำย ทันสมัย
ตลอดเวลำ 

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ (Customer Listening) 

 3.1ก(1) กำรรับฟังลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรในปัจจุบัน (Listening to Current Customer) 

 ส ำนักฯ มีช่องทำงหลำกหลำยในกำรรับฟังสำรสนเทศจำกผู้รับบริกำรซึ่งเป็นลูกค้ำปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
คล้ำยคลึงกัน แต่จะมีต่ำงกันไม่มำกในบำงกลุ่มดังรำยละเอียดในตำรำง 3.1-1 สำรสนเทศที่ได้น ำไปสู่กำร
ปฏิบัติ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำง ๆ 
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 ตำรำง 3.1-1 วิธีกำรรับฟังเสียงลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ 

วิธีกำร/ช่องทำง 
สมำชิก
ภำยใน 

สมำชิก
ภำยนอก 

บุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมำชิก 

เคำน์เตอร์บริกำร    
กล่องรับฟังคิดเห็น    
เว็บไซต์ (กระดำนถำม/ตอบ ติดต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
ถำมบรรณำรักษ์) 

   

โทรศัพท ์    
บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์    
Road show, สนทนำ สัมภำษณ์    
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ   - 
แบบประเมินกิจกรรมต่ำง ๆ  - - 
วิจัยสถำบัน  - - 
E-mail  - - 
หนังสือรำชกำร  - - 
สมุดบันทึกรับข้อเสนอแนะซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม ่ๆ  - - 
 

 3.1ก(2) กำรรับฟังลูกค้ำในอนำคต (Listening to Potential Customer) 

 ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำ (กลุ่มผู้รับบริกำร) ในอนำคตจ ำแนกได้เป็น 
2 กลุ่ม  
       กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่เข้ำมำใช้บริกำรหรือเยี่ยมชมส ำนักฯ  โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
ต่ำง ๆ ที่จะกลำยเป็นผู้รับบริกำรภำยใน เมื่อเข้ำมำเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยได้ในอนำคต  มีกำรรับฟัง
หลำยช่องทำง เช่น 

 - รับฟังผ่ำนเครือขำ่ยสังคมออนไลน์  
 - กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร เช่น ม.อ. วิชำกำรและโครงกำรหอ้งสมุดโรงเรียนต้นแบบ  
 - กำรน ำชมส ำนักฯ ให้กับผู้เข้ำเยี่ยมชม เช่น นักเรียน นักศึกษำและผู้สนใจ  

          กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สมำชิกภำยใน ได้แก่ นักศึกษำปริญญำตรี นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
สำยสนับสนุนที่ไม่เคยมำใช้บริกำร มีกำรรับฟังหลำยช่องทำง เช่น 

  - แบบส ำรวจควำมต้องกำรใช้บริกำร 
 - Road show 
    - รับฟังผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์  
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 3.1ก(3) กำรรับฟังลูกค้ำในอดีต โดยผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น   

 - โดยกำรส ำรวจศึกษำปัญหำและสำเหตุที่ไม่ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักฯ  
 - ผลกำรส ำรวจบัณฑิตที่จบใหม่ช่วงรับพระรำชทำนปริญญำบัตรถึงควำมพึงพอใจในกำรใช้

บริกำรของส ำนักฯ  
 - รับฟังผ่ำนบริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
 - โทรศัพท์  

 3.1ก(4) กำรรับฟังลูกค้ำของคู่เทียบ  โดยผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น 

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของคู่เทียบ  
 - เว็บไซต์คู่เทียบ  
 - กำรเยี่ยมชมห้องสมุดคู่เทียบ  

 ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดได้น ำมำใช้ประกอบในกำรวำงแผนกำรบริกำรของส ำนักฯ 

ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร (Determination of Customer 
Satisfaction and Engagement) 

 ส ำนักฯ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรหลำกหลำยวิธี โดยค ำนึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป็นพ้ืนฐำนของกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำร โดยใช้เกณฑ์ 
ควำมถี่และควำมส ำคัญของปัญหำที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำรที่มีค่ำประเมินควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำ 4 
(เปรียบเสมือนควำมไม่พึงพอใจ)  และประเด็นควำมไม่พึงพอใจโดยตรงมำจัดล ำดับและพิจำรณำแก้ปัญหำใน
แต่ละเรื่อง  
 ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ ส ำนักฯ ใช้เป็นช่องทำงรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนัก
ฯ เช่น ผ่ำนกระดำนถำม/ตอบ ติดต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ถำมบรรณำรักษ์ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยเสียงเหล่ำนั้นจะได้รับค ำตอบในทันทีภำยใน 
24 ชั่วโมง 

 3.1ข(1) ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน (Satisfaction and Engagement) 

 ส ำนักฯ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร ปีละ 1 ครั้ง มีระบบประเมินควำม
พึงพอใจ ดังภำพ 3.1-1 โดยกำรออกแบบประเมินให้ครอบคลุมภำรกิจหลักของส ำนักฯและน ำแบบประเมินไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค เพ่ือให้ได้แบบประเมินที่สอดคล้องกันและมี
กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1) ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด  
 2) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
 3) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
 4) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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 5) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 ส ำนักฯ ใช้แบบสอบถำมชุดเดียวกันในกำรประเมินผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำง 
3.1-2 ภำคผนวก 1  
 ภำพ 3.1-1 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

เริ่มต้น

ส ำรวจควำมพึงพอใจ (ฉบับพิมพ์/ออนไลน์)

วิเครำะห/์สรุปผลกำรประเมิน

รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร

ผู้เก่ียวข้องท ำแผนพัฒนำ

ปฏิบัติตำมแผน

บริกำร

จบ
 

 
 จำกกำรวัดโดยกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักฯ ได้ใช้สำรสนเทศที่ได้เพ่ือตอบสนองให้เหนือควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำร  โดยกำรก ำหนดกระบวนกำรต่ำง ๆ สร้ำงนวัตกรรมบำงอย่ำง ดังตำรำง 3.1-3  

ตำรำง3.1-3 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร 
กิจกรรม ผู้รับบริกำร ลักษณะกำรจัดกิจกรรม/

กิจกรรมที่น ำเสนอ 
ตอบสนองควำมคำดหวัง

ผู้รับบริกำร 
กิจกรรมส่งเสริม
กำรใช้บริกำร 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริม

- สมำชิกภำยใน 
- สมำชิกภำยนอก 

- บริกำรสำรบัญวำรสำรใหม่
ทันใจ 

- แจกรำงวัลผู้โชคดีท่ีตอบแบบ
ส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 

- ตอบค ำถำมชิงรำงวัลจำก

ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ
และผูกพัน 
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กิจกรรม ผู้รับบริกำร ลักษณะกำรจัดกิจกรรม/
กิจกรรมที่น ำเสนอ 

ตอบสนองควำมคำดหวัง
ผู้รับบริกำร 

กำรใช้บริกำร 
 

ฐำนข้อมูลต่ำงๆ 
- Library Surprise 

Road Show สมำชิกภำยใน - อบรมกำรสืบค้นข้อมูลแก่
นั ก ศึ ก ษ ำ ที่ ล ง เ รี ย น วิ ช ำ
สัมมนำ หรือวิชำ อ่ืน ๆ ที่
ภำควิชำหรืออำจำรย์ขอมำ 

- อบรมกำรสืบต้นข้อมูลเพ่ือ
กำรวิจัยส ำหรับอำจำรย์และ
บุคลำกร 

- ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล
และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักฯ 

- ตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 

เพ่ิมช่องทำงกำร
สื่อสำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 

ผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม - ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน 
Social network 

- ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูล 
ข่ำวสำรที่ต้องกำรอย่ำง
รวดเร็วและถูกต้อง 

บริกำรสู่ชุมชน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำ (ลูกค้ำ
ในอนำคต) 

- Open library@Your School  
- Free corner 
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
- กิจกรรม ม.อ. วิชำกำร 
- โครงกำรห้องสมุดโรงเรียน
ต้นแบบ โรงเรียนบ้ำนปลักคล้ำ 
- บริกำรน ำชมห้องสมุด 
- ฝึกงำนนักศึกษำจำก

สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 

- ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล
และบริกำรต่ำง ๆของส ำนักฯ 

- ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ
และผูกพัน 

ปรับภูมิทัศน์และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก
ใหม่ปรับปรุงแก้ไข
บริกำรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำร 

สมำชิกภำยใน 
 

- ปรับภูมิทัศน์ 
- โปรแกรมจองห้องศึกษำ

เฉพำะกลุ่ม 
- โปรแกรมปฐมนิเทศออนไลน์ 

- ภู มิ ทั ศ น์ ส ว ย ง ำ ม แ ล ะ 
ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก 
สบำยในกำรใช้มำกขึ้น 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง 
- ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม 37 ห้อง 
- ห้องฉำยภำพยนตร์ 112 ที่นั่ง 

กำรส่งเสริมกำร
อ่ ำ น แ ล ะ ส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำร 

- สมำชิกภำยใน 
- สมำชิกภำยนอก 

- จัดนิทรรศกำรและบรรยำยให้
ควำมรู้ทำงเศรษฐกิจและ
ก ำ ร เ งิ น  โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- PSU Book Fair  2015 (ครั้ง

- ผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้เรื่อง
กำรวำงแผนกำรเงิน 

 
 
- ได้เลือกซื้อหนังสือตำมควำม
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กิจกรรม ผู้รับบริกำร ลักษณะกำรจัดกิจกรรม/
กิจกรรมที่น ำเสนอ 

ตอบสนองควำมคำดหวัง
ผู้รับบริกำร 

ที่ 2 มหกรรม พลพรรครัก
กำรอ่ำน) 

 
- กิจกรรมสรงน้ ำพระพุทธรูป 

เทศกำลสงกรำนต์ 

สนใจในรำคำพิเศษ 
- ได้ควำมรู้เรื่องกำรเขียน กำร
อ่ำนจำกนักเขียนชื่อดัง 

- ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วัฒ นธ ร ร ม 
ท ำบุญร่วมกันสมำชิกภำยใน
สมำชิกภำยใน 

 3.1ข(2) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (Satisfaction Relative to Competitors) 

 ในปี 2557 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดคู่เทียบกับ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  โดยเทียบใน 5 
ประเด็น ดังนี้  
  1) ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของส ำนักฯ 5 ด้ำน  
  2) สัดส่วนทรัพยำกรต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
  3) จ ำนวนกำรใหบ้ริกำรเชิงรุก 
  4) สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ ำนวนบุคลำกร 
  5) สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกร 
 ผลกำรเปรียบเทียบดังตำรำง 7.2-3 

 3.1ข(3)  ควำมไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) 

 ส ำนักฯ มีกำรส ำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยน ำผลกำรส ำรวจประเด็นควำมไม่พึงพอใจ
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง โดยจะพิจำรณำทั้ง 5 ประเด็นหลัก หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศน ำข้อมูล
ไปพิจำรณำปรับปรุง  กรณีปัญหำที่ไม่ซับซ้อนมำก จะหำรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหำสนองตอบต่อ
ผู้รับบริกำรในทันที อย่ำงช้ำไม่เกิน 15 วันแล้วแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบ และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักฯ พร้อม
ทั้งติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ส่วนกรณีปัญหำที่ซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลำและทรัพยำกรมำก จะน ำปัญหำเข้ำที่
ประชุมบุคลำกรและคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ พิจำรณำจัดท ำแผนและแนวทำงแก้ปัญหำให้ผู้รับบริกำร
กลุ่มต่ำงๆ โดยพยำยำมด ำเนินกำรให้ผลออกมำดีที่สุด ในส่วนของกำรให้บริกำรหน้ำเคำน์เตอร์หำกพบปัญหำ
จะรวบรวมน ำมำทบทวนทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ (Morning Talk ชำวบริกำร) เพ่ือให้บริกำรเหนือควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำร ตัวอย่ำงเช่น 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจปี 2557 พบว่ำควำมไม่พึงพอใจต่ำง ๆ ซึ่งทำงส ำนักฯ ได้จัดท ำแผน
เพ่ือแก้ปัญหำ ดังตำรำง 3.1-4 
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 ตำรำง 3.1-4 กำรแก้ไขปัญหำควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ควำมไม่พึงพอใจ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

1. ด้ำนกระบวนกำรพบปัญหำควำมไม่พึงพอใจเรื่อง 
1.1 หำหนังสือไม่เจอ 

 
 
 
1.2 กำรให้บริกำรจองห้องไม่ชัดเจน ไม่สะดวก 

 
1.1 ส ำรวจหนังสือให้สอดคล้องกับฐำนข้อมูล 
      - บริกำรตำมตัวเล่ม 
      - บริกำรเพื่อช่วยหำหนังสือ 
      - จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เฉพำะจัดชั้นและอ่ำนชั้น

ตลอดเวลำ 
1.2 พัฒนำระบบจองห้อง Study room ออนไลน์ 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรพบปัญหำควำมไม่พึง
พอใจ 
- เจ้ำหน้ำที่พูดไม่สุภำพ ไม่เต็มใจให้บริกำร ไม่ยิ้ม 

ใช้อำรมณ์ 

 
 
- จัดอบรมนอกสถำนทีเ่รื่อง ทัศนคติเชิงบวก 
  ให้กับบุคลำกรทั้งส ำนักฯ 2 ครั้ง และมีกำรพูดคุย

ในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
   - ห้องน้ ำสกปรก 
 
 
   - ช่วงสอบมทีีน่ั่งน้อย 
 
   - มีกำรจองโต๊ะ 

 
- มอบให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบดูแล

เรื่องควำมสะอำดแต่ละชั้น หมั่นตรวจสอบเรื่อง
ควำมสะอำดให้มำกข้ึน 

- ช่วงสอบจัดให้เพ่ิมโต๊ะและเก้ำอ้ีเต็มพ้ืนที่ 
ทุกชั้น 
- ประชำสัมพันธ์เรื่องระเบียบห้ำมจองโต๊ะ.ให้ทรำบ

โดยทั่วกันเช่นกำรประกำศออกเสียงตำมสำยเตือน
เรื่องห้ำมมิให้มีกำรจองโต๊ะและให้มีเจ้ำหน้ำที่เดิน
ตรวจตำมชั้นทั้งช่วงเช้ำและบ่ำย 

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement) 

ก. ผลิตภัณฑ์ และกำรสนับสนุนผู้รับบริกำร (Product Offerings and Customer Support) 

 3.2ก(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรก ำหนดและสร้ำงนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรจ ำแนก
ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร ดังนี้  
  1) แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมแตกต่ำงจ ำแนกตำมประเภทสมำชิก 
  2) กำรบันทึกปัญหำที่เกิดจำกกำรให้บริกำรของผู้ปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ (แบบบันทึกรำยงำนบัญหำที่
พบจำกกำรปฏิบัติงำน) 
  3) กำรสนทนำกับลูกค้ำในโอกำสต่ำงๆ 
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  4) กำรประชุมบุคลำกร 
  5) ข้อร้องเรียน 
  6) แบบส ำรวจควำมต้องกำร 
  7) กำรประชุมระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำย 
  8) ข้อมูลจำกเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
 จำกนั้นคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ของส ำนักฯ น ำข้อมูลเหล่ำนี้มำพิจำรณำ วิเครำะห์ และจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนและบริกำร โดยพยำยำมด ำเนินกำรให้ผลออกมำดีที่สุด เพ่ือให้เหนือควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร  ตัวอย่ำงในปี 2557 ส ำนักฯ มีแผนประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  1) จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของต ำรำกับหลักสูตร เพ่ือศึกษำควำมสอดคล้องของ
เนื้อหำหนังสือต ำรำที่มีให้บริกำรกับรำยวิชำตำมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดหำหนังสือต ำรำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น  
  2) โครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับสำขำกำรวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำรและฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำรวิจัยให้ครบทุกสำขำที่เป็นยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
  3) ส ำรวจควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของคณะต่ำง ๆ 
  4) กระบวนกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้มีกำรศึกษำร้อยละที่ลดลงของค่ำใช้จ่ำย
ในกำรสืบค้น/ดำวน์โหลดฐำนข้อมูลต่อครั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของ
กำรเข้ำใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลซึ่งในปี 2557 ดังตำรำง 7.5-1  
  5) ศึกษำควำมต้องกำรสื่อต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่หนังสือ 
  6) กำรขยำยเวลำบริกำรของส ำนักฯในช่วงสอบ และดูแลกำรจองโต๊ะ 
  7) จัดให้มีบริกำรในลักษณะ One Stop Service มำกขึ้น เช่น บริกำรหนังสือด่วน บริกำรยืมต่อ
และจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ ระบบกำรเติมโควตำกำรพิมพ์อัตโนมัติ (Happy Print) จองห้อง
ศึกษำเฉพำะกลุ่มออนไลน์ ฯลฯ 
  8) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย เช่น บริกำรตำมตัวเล่ม 
บริกำรเพื่อนช่วยหำหนังสือ บริกำรส่งหนังสือถึงที่ (Books Delivery) บรรณำรักษ์สัญจร ฯลฯ  
  9) กำรส ำรวจหนังสือ (Inventory) ให้สอดคล้องกับฐำนข้อมูล OPAC 

 3.2ก(2) กำรสนับสนุนผู้รับบริกำร (Customer Support) 

 ส ำนักฯ มีบริกำรหลำกหลำยเพื่อสนับสนุนผู้รับบริกำร ดังนี้ 
 1) กำรสืบค้นสำรสนเทศชนิดตัวเล่มโดยกำรมำใช้บริกำรที่ส ำนักฯ ในเวลำเปิดท ำกำร และผ่ำน
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย 
 2) เป็นคู่ควำมร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
 3) จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในส ำนักฯ ประมำณ 200 เครื่องที่สำมำรถใช้สืบค้นข้อมูลได้  
 4) มีระบบ WiFi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของส ำนักฯ  
 5) จัดอบรมวิธีกำรสืบค้น กำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด เช่น ปฐมนิเทศ 
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 6) จัดกำรอบรมตำมคณะหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 7) จัดให้มีคู่มือในกำรสืบค้นทั้งรูปกระดำษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 8) บริกำร อ่ำนหนังสือ E-book จำกห้องสมุดดิจิตอลสร้ำงสุข ซึ่งมี E-book กว่ำ 1,000 เล่มโดยผ่ำน 
Application “SrangSook” 
 9) จัดบริกำรหนังสือส่งถึงที่ (Book  delivery) 
 10) กำรเตือนก่อนถึงวันก ำหนดส่งหนังสือ และกำรเตือนเมื่อเลยวันก ำหนดส่งทำง E-mail                
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้ท ำกำรประชำสัมพันธ์บริกำรที่มี พร้อมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรให้บริกำร
เพ่ือได้ถ่ำยทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง  และผู้รับบริกำรสำมำรถป้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ หลำกหลำยรูปแบบดังกล่ำวแล้วใน ตำรำง 3.1-1 

 3.2ก(3) กำรจ ำแนกลูกค้ำ (Customer Segmentation) 

 ส ำนักฯ ใช้สำรสนเทศกลุ่มลูกค้ำดังตำรำง 3.1-1 (สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร ตำมคณะ ชั้นปี และกลุ่ม
ทั่วไปลูกค้ำhttp://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/p.xlsx และสถิติกำรยืมสำรนิเทศ สถิติกำรใช้
สำรสนเทศ http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/q.html เพ่ือจ ำแนกลูกค้ำปัจจุบัน  ลูกค้ำใน
อนำคตจะเป็นนักศึกษำใหม่ปีละประมำณ 5,000 คน 
 ส่วนคู่เทียบจะใช้ข้อมูลสำรนิเทศกำรเทียบเคียงกับคู่เทียบ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ดังตำรำงที่ 7.1-3  เพ่ือมองตัวเองในกำรปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนำจุดแข็ง แล้วน ำมำพัฒนำทั้งในส่วนของ
กำรตลำดลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ของส ำนักฯ 

 3.2ก(4) กำรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ  

 ส ำนักฯ ใช้ข้อมูลที่ได้จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น ฐำนข้อมูลสมำชิก ข้อมูลสถิติกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ข้อมูลป้อนกลับผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของลูกค้ำดังแสดงไว้ในตำรำง 3.1-1 โครงกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องของต ำรำกับหลักสูตร (ปี 2556)  โครงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวำรสำร/ฐำนข้อมูลกับ
สำขำกำรวิจัย (ปี 2556)  เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ข. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร (Building Customer Relationships) 

 3.2ข(1) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร (Relation Management) 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ดังนี้ 
 1) ส ำหรับลูกค้ำใหม่ในส่วนที่เป็นนักศึกษำใหม่ที่เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมื่อผ่ำน
ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำหรือบุคลำกรใหม่มีชื่อในฐำนข้อมูลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ของมหำวิทยำลัยแล้ว ระบบ ALIST จะถ่ำยโอนข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลของส ำนักฯ โดยอัตโนมัติ  
เป็นกำรรับเข้ำเป็นสมำชิกของส ำนักฯ สำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดโดยใช้บัตรนักศึกษำได้ทันที ซึ่งในช่วงคณะ
ต่ำงๆจัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ส ำนักจะขอเวลำไปแนะน ำบริกำรและวิธีใช้บริกำรของส ำนักฯ 
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 2) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำใหม่และบุคลำกรใหม่ ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมให้กำรศึกษำ
แก่ผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักฯ ทุกปี เช่น กิจกรรม Road Show กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับผู้ลงเรียนวิชำสัมมนำและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้บริกำรดังตำรำง 3.1-3 
 3) เพ่ือรักษำลูกค้ำปัจจุบันไว้  ส ำนักฯ ตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังใน
บริกำรด้วยบริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่งใช้ระบบ PDCA มำใช้ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมที่กล่ำวในหมวดที่ 1   
 4) กำรเพ่ิมควำมผูกพันกับองค์กรนั้น ส ำนักฯ ดูแลเอำใจใส่ต่อควำมต้องกำร ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในหมวดนี้  มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เป็นประจ ำ เช่น  
  - กำรขยำยสิทธิ์ในกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศของสมำชิกทุกประเภทให้มำกข้ึน 
  - แก้ปัญหำกำรค้ำงค่ำปรับของผู้ใช้บริกำรโดยทันต่อเวลำ ท ำให้ค่ำปรับไม่สูงเกินไปเพ่ือลดปัญหำ
ของกำรเสียค่ำปรับของผู้ใช้บริกำร 
  - ลดขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกโดยผู้สมัครสมำชิกไม่ต้องน ำรูปถ่ำยมำ  
 5) กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  - ส ำรวจควำมคำดหวังในทรัพยำกรสำรสนเทศและคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด   
  - ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทุกปี 
 6) ท ำกำรวิจัยหลำกหลำยเพ่ือน ำข้อมูลสำรสนเทศมำปรับปรุงบริกำรของส ำนักฯ ให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวัง  
  - ศึกษำเฉพำะกรณีผู้รับบริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก  
  - ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ   
  - วิจัยเรื่องปัญหำและสำเหตุกำรไม่ใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของฝ่ำยหอสมุดคุณหญิง
หลงฯ 
  - วิจัยเรื่องกำรรับรู้และควำมต้องกำรข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ห้องสมุด กำรใช้และควำมต้องกำรใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - วิจัยเรื่องกำรใช้ฐำนข้อมูลดัชนีวำรสำรไทยของผู้รับบริกำร    
  - คุณภำพวำรสำรวิชำกำรภำษำต่ำงประเทศของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหำวิทยำลัยนครินทร์ 
 7) บุคลำกรที่เกษียณจะได้รับสิทธิเป็นสมำชิกประเภทเกษียณโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น     
 ส ำนักฯ จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ดังตำรำง 3.2-1 
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 ตำรำง 3.2-1 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ผู้รับบริกำร

ใหม่ 
ผู้รับบริกำร

ปัจจุบัน 
ผู้รับบริกำร

ในอดีต 
ควำมถี่ 

ปฐมนิเทศผู้รับบริกำรใหม่ 
  - 

ทุก 2 
สัปดำห์ 

Road Show   - 5-10 ครั้ง 
กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร   - ตลอดปี 

ภำพยนตร์เที่ยงวัน 
   

เริ่ม ก.ย.
2557 ทุก
เที่ยงวัน 

กำรน ำชมส ำนักฯ    ทั้งปี 
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ    ทั้งปี 
กำรรับฟังข้อเสนอของผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 

   ทั้งปี 

ขยำยเวลำเปิดบริกำรช่วงก่อนสอบและช่วง
สอบ 

  - 4 ครั้ง 

จัดให้มหี้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม    - - 
จัดให้มีห้องดูซีดี 3 มิต ิ    - 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ULibM 

 

 - - - 

จัดให้มีพ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ ลำนหน้ำส ำนักฯ 
24 ชั่วโมง และได้ขยำยพ้ืนที่อ่ำนเพิ่มเติม 

  - - 

จัดให้มีมุมคุณธรรม มุม AEC เพ่ิม   - - 
ท ำบุญทักษิณำนุประทำนแด่คุณหญิงหลงฯ -  - - 
จัดซุ้มให้บัณฑิตถ่ำยรูปหน้ำส ำนักฯ -   1 ครั้ง 
เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย   - ตำมควำม

เหมำะสม 
มุมหนังสือป๋ำเปรม -   1 ครั้ง 
PSU Book Fair    1 ครั้ง 
LIbrary Surprise -  - 4 ครั้ง 
แจกรำงวัลผู้โชคดีแก่ผู้ที่ตอบแบบส ำรวจควำม
พึงพอใจของส ำนักฯ 

-  - 1 ครั้ง 
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 3.2ข(2) กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 

 ส ำนักฯ จัดกำรกับข้อร้องเรียนโดยมีคณะกรรมกำรจัดกำรข้อร้องเรียน   ซึ่งหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรจะเป็น
ผู้กลั่นกรองเรื่องและด ำเนินกำรเบื้องต้น โดยส ำนักฯ วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและข้อร้องเรียน โดยจ ำแนกเป็น 
2 ประเภท คือ ข้อร้องเรียนที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมและไม่สำมำรถแก้ไขได้และข้อร้องเรียนที่สำมำรถแก้ ไข
ได้  
 กรณีข้อร้องเรียนที่แก้ไขได้ทันท ีหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรจะประสำนฝ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข 
หำกเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เสนอคณะกรรมกำรรับข้อร้องเรียนเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรค้นหำข้อเท็จจริง โดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือแก้ปัญหำให้ได้เร็วที่สุด กำรจัดกำรข้อร้องเรียน มีระบบกำรสื่อสำรกับผู้ร้องเรียน ทั้ง
กำรแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง (กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ หรือ E-mail address) รวมทั้งกำรติดประกำศที่
บอร์ดเสียงสะท้อนกลับจำกผู้รับบริกำร และแขวนในเว็บไซต์ส ำนักฯ   ซึ่งในรอบที่ผ่ำนมำสำมำรถแก้ไขข้อ
ร้องเรียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดูเพ่ิมเติมที่ http://www.clibin.psu.ac.th/pub/ sitthichai.l/t.doc 
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หมวด 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร (Measurement Analysis, 
and Knowledge Management) 

ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร (Performance Measures) 

4.1ก(1) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร  ได้มำจำกตัวชี้วัดในกระบวนกำรท ำงำนประจ ำและแผนปฏิบัติ
กำรที่ก ำหนดมำจำกผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละกิจกรรม  กำรเลือกตัวชี้วัดที่ส ำคัญหรือส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนหรือบริกำรห้องสมุด กระท ำโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักฯ ผ่ำนกระบวนกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ ำปี กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำน หรือกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรแต่ละ
กิจกรรม กระท ำโดยหัวหน้ำฝ่ำยฯ ท ำตำมรอบของงำน ดังรำยละเอียดปรำกฏใน ตำรำงที่ 4.1-1 

 กำรรวบรวมข้อมูลหรือสำรสนเทศของตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ 
ตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลกำรท ำงำนที่
เกี่ยวข้อง ตำมลักษณะกำรเกิดข้อมูล ได้แก่  
  - ข้อมูลประจ ำวัน เช่น แบบบันทึกรำยงำนปัญหำที่พบจำกกำรปฏิบัติงำน ข้อร้องเรียน ข้อมูลจำก
ผู้ให้บริกำรส่วนหน้ำ ข้อมูลจำกเครือข่ำยสังคมออนไลน์ สถิติปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
  - ข้อมูลรำยเดือน เช่น แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมแตกต่ำงจ ำแนกตำมประเภทสมำชิก 
กำรสนทนำกับลูกค้ำในโอกำสต่ำง ๆ รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
  - ข้อมูลรำยปี เช่น กำรทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของผลกำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้นระยะยำว 
ตำมแผนกลยุทธ์ หมวด 2 
  
 ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเก็บรวบรวมมำด้วยวิธีดังกล่ำวแล้ว  หัวหน้ำฝ่ำยฯ สรุปผลและปัญหำ เพ่ือน ำเสนอ
เข้ำที่ประชุมทีมบริหำร และกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ  
โดยประเมินควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค จัดล ำดับควำมส ำคัญ และหำแนวทำงแก้ไขในงำนบรรลุตำมตัวชี้วัด 
 ข้อมูลส่วนใหญ่จัดเก็บไว้ในระบบอินทรำเน็ต เช่น  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ โครงกำร 
ข้อมูลจำกโปรแกรมระบบกำรเงินของส ำนักฯ ข้อมูลสถิติกำรบริกำรห้องสมุดในระบบ ALIST หรือ OPAC2 ที่
หน้ำเว็บไซต์ส ำนักฯ (http://www.clib.psu.ac.th/home/)  ทีมบริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจหรือใช้ปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำ เช่น  
  - สถิติกำรยืม ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพ่ือจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  - สถิติกำรใช้ไฟฟ้ำ  
  - สถิติรำยงำนค่ำใช้จ่ำยส ำนักฯ รำยเดือน 
  - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  เช่น คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ คณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักฯ คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง คณะกรรมกำร 5ส. เป็นต้น 

http://www.clib.psu.ac.th/home/
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 ตำรำง 4.1-1 ตัวชี้วัด และข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร (ตัวชี้วัดงำนประจ ำ) 
 เป้ำประสงค์ 1.1 กำรจัดกำรทรัพยำกร เพื่อเป็นแหล่งสะสมควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 

กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติกำร) 

ตัวชี้วัดต 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล ข้อมูล/สำรสนเทศ 
สั้น ยำว 

กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมถูกตอ้งตำม
มำตรฐำน 

ข้อมูลมีควำมถูกต้อง >90 %   1 เดือน - มำตรฐำนกำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมและ
สร้ำงฐำน ข้อมูล 
-สถิติ รำยงำนจำกALIST report 

กระบวนกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
>95% 

  1 เดือน - คู่มือ/แนวปฏิบัติงำน 
- รำยงำนจำกALIST 

กำรน ำระบบ LEAN มำใช้ด ำเนินงำน จ ำนวนกิจกรรม   1 ป ี - คู่มือ/แนวปฏิบัติงำน 
 
 เป้ำประสงค์ 1.2 กำรบริกำรสำรสนเทศท่ีทันสมัย และสื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติกำร) 

ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ 

สั้น ยำว 
กำรวิเครำะห์และจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในแต่ละสำขำวิชำ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับกำรเรียน
กำรสอน 95% 

  1 ปี - มคอ.3 
- สถิติ ALIST report 

- - รำยงำนกำรสั่งซื้อแยกตำมสำขำวิชำ 
- - รำยงำนงบประมำณแยกตำมคณะ 
- - สถิติกำรค้นหำข้อมลู 
- - สถิติกำรยืมทรัพยำกร/ยืมต่อ 

- สถิติจัดอันดับกำรยืมทรัพยำกร(OPAC) 
- สมุดกำรเสนอรำยชื่อหนังสือท่ีตอ้งกำรให้

สั่งซื้อ 
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กิจกรรม 
(ในแผนปฏิบัติกำร) 

ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ สั้น ยำว 

- Material recommend ALIST 
- สถิติทรัพยำกรที่ถูกจอง (CIR) 

กำรวิเครำะห์กำรใช้ทรัพยำกรสำรสน เทศ มีกระบวน กำรวิเครำะห์กำรใช้ทรัพยำกร   1 ปี - สถิติกำรค้นหำข้อมลู 
- สถิติกำรยมืทรัพยำกร/ยืมต่อ 
- สถิติจัดอันดับกำรยืมทรัพยำกร(OPAC) 
- คู่มือ/แนวปฏิบัต ิ

กำรพัฒนำและเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรและกำร
บริกำร 

จ ำนวนช่องทำงสื่อสำรและบริกำร   6 เดือน - ข้อร้องเรียน 
- แบบสอบถำม 

ประชำสัมพันธ์เชิงรุก (Road Show) จ ำนวนกิจกรรม   1 เดือน - สถิติกำรประชำสัมพันธ ์

กิจกรรมสร้ำงควำม สัมพันธ์กับลูกค้ำ จ ำนวนกิจกรรม   1 สัปดำห ์ - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
 เป้ำประสงค์ 1.3 กำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรวิจัย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ 

สั้น ยำว 
กำรพัฒนำเครื่องมือ (โปรแกรมย่อย) ถ่ำยโอน
ข้อมูลจำก PSU Knowledge Bank ไประบบ 
ALIST 

พัฒนำโปรแกรมย่อย   1 ปี - คู่มือ/แนวปฏิบัต ิ

กำรศึกษำควำมต้องกำรของนกัวิจัย มีกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักวิจัยทุกปี   1 ปี - ผลกำรส ำรวจ 

กำรสนับสนุนกำรวิจยั (Research Support) จ ำนวนครั้งของกิจกรรม    1 ปี - ข้อเสนอแนะ 
- แผน /โครงกำร 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ 

สั้น ยำว 
- รำยงำนกำรจัดกิจกรรม 

เพิ่มช่องทำงให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมโดยใช้
สังคมเครือข่ำย (Social network) 

มีช่องทำง   1 ปี - แนวโน้มกำรตลำด 
- ข้อร้องเรียน 

 
 เป้ำประสงค์ 2.1 กำรพัฒนำเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ 

สั้น ยำว 
- ศึกษำและน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน และกำรให้บริกำร 

- มีระบบกำรเข้ำถึงสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์  

  1 ปี - คู่มือ/แนวปฏิบัต ิ

- กำรน ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ - มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงเรื่อง IT   1 ปี - กำรระดมควำมคดิจำกบุคลำกร 
- ท ำแผนกำรดูแลระบบ - มีแผน   1 ปี  
- กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ ทักษะใน
กำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ หรือเป็นวิทยำกรใน
กำรอบรม 

- ร้อยละของบรรณำรักษ์ท่ีสำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  

  1 ปี - คู่มือ/แนวปฏิบัต ิ

- กำรจัดกิจกรรม/บริกำรเพื่อส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ 

- จ ำนวนกิจกรรม 
 

  1 ปี - รำยงำนกำรจัดกิจกรรม 

 - จ ำนวน ผู้เข้ำร่วม   1 ปี  
 - ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยใช้ระบบสำรสนเทศ

ของส ำนักฯเพื่อกำรท ำวิจัย 
  1 ปี  

 - จ ำนวนกำร access ฐำนข้อมูล   1 ปี - สถิติกำร access วำรสำร/ฐำนข้อมูล และ e-
book 
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 เป้ำประสงค์ 3.1กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะ เวลำติดตำม

ผล 
ข้อมูล/สำรสนเทศ 

สั้น ยำว 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ - จ ำนวนกิจกรรม   1 ปี - ควำมรู้วิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 

- จัดโครงกำรอบรม/สัมมนำวิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์ ให้แก่ผู้รับผิดชอบห้องสมุด
สถำบันกำรศึกษำในชุมชน 

- จ ำนวนกิจกรรม   1 ปี - ควำมรู้องค์กร 

- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดและ
ศูนย์สำรนิเทศต่ำงฯ ในชุมชน  

- จ ำนวนกิจกรรม/ประชุม   1 ปี - กำรส ำรวจควำมต้องกำรชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น (ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์) 

 ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญหรือส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือบริกำรห้องสมุด ในด้ำนกำรแข่งขัน ข้อได้เปรียบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกำรบรรลุเป้ำหมำยของห้องสมุด ได้แก่ 
กิจกรรมกำรจัดกำรสำรสนเทศ ด้ำนธุรกิจ เกี่ยวกับกำรตลำดห้องสมุด ด้ำนทรัพยำกรบุคคล และ ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้ังนี้เพื่อสร้ำงควำมผูกพันลูกค้ำ 

ตำรำง 4.1-2  ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น   

แผนงำน/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่วิเครำะห ์
ระยะ เวลำ 

ข้อมูล/สำรสนเทศ สั้น ยำว ติดตำมผล 

1. ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ 
- กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้รับบริกำรมี
ส่วนร่วม 
- วิเครำะห์ต ำรำหลักที่สอดคล้องกบักำรเรยีน

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร 
- มีหนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล 
สอดคล้องกำรเรยีนกำรสอน 100 % 
- หนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมลูพร้อมใช้
งำน 100 % 

  1-2 สัปดำห ์ - คู่มือ/แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำร (เพื่อให้ 
บริกำรอย่ำงเป็นธรรม เป็นแนวเดยีวกัน) - 
มคอ.3 
- สถิติกำรสั่งซื้อระบบ ALIST report 
- มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศกึษำ 
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แผนงำน/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่วิเครำะห ์
ระยะ เวลำ 

ข้อมูล/สำรสนเทศ สั้น ยำว ติดตำมผล 

กำรสอน (จำกหลักสูตร) 
-ส ำรวจควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- .จ ำนวนหนงัสือ ต ำรำ ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
- จ ำนวนทรัพยำกรที่จัดหำเพิ่มขึ้น 

- ควำมต้องกำรวำรสำรและฐำนข้อมูล - ฐำนข้อมูลและวำรสำรสอดคล้องกับกำรวิจัย
(ร้อยละ) 

   - ผลส ำรวจควำมต้องกำรใช้วำรสำรและ
ฐำนข้อมูล 

กำรจัดซื้อ  
- อัตรำผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน 
- อัตรำกำรไหลเวียนของเงินสด 
- ระยะเวลำในกำรจ่ำย/เรียกเก็บเงิน 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 
- จ ำนวนครั้งท่ีหน่วยตรวจสอบให้แก้ไข 
- จ ำนวนครั้งท่ีขำดสภำพ คล่อง/กระทบ 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 
- มีข้อมูลเอกสำรครบถ้วน 
- เสร็จสิ้นตำมก ำหนด 

  1 เดือน สถิติกำรใช้เ งิน ,กำรตัดจ่ำยบัญชี ,ค่ำปรับ ,
ใบเสร็จต่ำงๆ 

 

2.ด้ำนธุรกิจ เกี่ยวกับกำรตลำดห้องสมุด 
กำรสร้ำงควำมผูกพันลูกค้ำ 
- กำรบริกำรผ่ำน Smartphone (Renews, 
Hold, Reserve Room) 
- Books Fair 
- Books Delivery 
- One stop service กำรให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ทุกช้ันบริกำร 
- Quick Cat กำรบริกำรด่วนทันใจ (รับบริกำร
ภำยใน 2 ช่ัวโมง) 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกคำ้ 
- จ ำนวนบริกำรใหม่ท่ีตอบสนองควำมต้องกำร
อย่ำงมีนวัตกรรม 

 
 

  
1 เดือน 

 
- สถิติใน ALIST/ OPAC2 
- สถิติค้นหำข้อมูล 
- สถิติกำรยมืทรัพยำกร 
- รำยงำนกำรคืนทรัพยำกร (OPAC2) 
- สถิติกำรใช้วำรสำร/ฐำนข้อมูลประจ ำป ี
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3.ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
- โครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร 
- โครงกำรอบรมกำรจิตบริกำร 
- โครงกำรระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในกำรท ำผลงำน 

- ร้อยละของควำมพึงพอใจ 
- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 80 
- จ ำนวนกิจกรรมที่ เพิ่มคุณค่ำและควำม
ผูกพันของบุคลำกร 

  1 ป ี ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อส ำนักฯ 1 ครั้ง/ปี (เอกสำรแนบ) 

- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
- After Action Review (AAR) เล่ำสู่กันฟังทุก
ครั้งท่ีไปดูงำน/ประชุมวิชำกำร/ฝึกอบรม 

- ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวบ่งช้ี
ของผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้ำน 
- จ ำนวนโครงกำรที่เสร็จทันก ำหนด 

  1 ป ี - รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
- มีแผนระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

 
4. ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
- Open Library @ School 
- มอ. วิชำกำร 
- Book Fair 

- จ ำนวนกิจกรรม   1 ป ี - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

- อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
- ห้องสมุดเสียง เพื่อผู้ด้อยโอกำสทำงสำยตำ 

- ร้อยละของควำมพึงพอใจ 
- จ ำนวนกิจกรรม 

  1 ป ี -รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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4.1ก(2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative data) 

 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักฯ ประชุมร่วมกันพิจำรณำประเด็นเทียบและ
คู่เทียบ  ที่ตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ทุกปี ในปี 2557 เทียบข้อมูลกับส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เช่น ควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรห้องสมุด 5 ด้ำน สัดส่วนทรัพยำกรต่อจ ำนวน
นักศึกษำ จ ำนวนกำรให้บริกำรเชิงรุก สัดส่วนนวัตกรรมต่อจ ำนวนบุคลำกร สถิติกำรใช้บริกำรต่อ
จ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกร เป็นต้น (ตำรำง 7.1-1) 

4.1ก(3) ข้อมูลลูกค้ำ  Customer Data) 

 กำรเลือกข้อมูลลูกค้ำ พิจำรณำจำกควำมพึงพอใจ ข้อร้องเรียน พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด
ของลูกค้ำเป็นหลัก มีกำรใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ปรับปรุงกำรท ำงำน และพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่น โปรแกรมกำรจองห้องประชุม หรือจองห้อง Study Room มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำงำน เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่ม CoPs) ของฝ่ำยต่ำง ๆ และก ำหนด
ตัวชี้วัดที่สนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้ำ เช่น กำรวัดควำมควำมพึงพอใจลูกค้ำที่ใช้บริกำร
เชิงรุก ฐำนข้อมูลลูกค้ำ และบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์  

4.1ก(4) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล (Measurement Agility) 

 กำรวัดผลตัวชี้วัด ใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นหลักในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินของโครงกำรและ
กิจกรรม ตำมรอบเวลำที่ระบุ เช่น รำยวัน รำยเดือน หรือ รำยปี ตำมลักษณะของงำน และรำยงำนผล
ในที่ประชุมทีมบริหำร เพ่ือประเมินผลส ำเร็จกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
 ส ำนักฯ มีแผน มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ที่เกี่ยวกับงำนหรือ
กำรให้บริกำรที่ส่งผลกำรกระทบต่อผู้รับบริกำร ผู้ส่งมอบ และองค์กร เป็นอย่ำงมำก เช่น กำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  ด้ำนระบบกำรส ำรองข้อมูล ด้ำนอำชีวอนำมัย เพื่อตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยนอกหรือภำยในองค์กรที่เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วหรือไม่ได้คำดคิด ให้มีประสิทธิภำพ 

ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร (Performance Analysis and Review) 

 กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนที่ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร  
(ตำรำง 4.1-1)  ของกลุ่มงำนและทีมงำนชุดต่ำงๆ โดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA เป็นเครื่องมือ  
 กำรใช้ผลตัวชี้วัด ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด ขึ้นอยู่กับลักษณะงำนหรือกิจกรรม มี
ทั้งตัวชี้วัดรำยวัน รำยสัปดำห์ 1-6 เดือน/ครั้ง และหรือ 1 ปี/ครั้ง กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำวันรับผิดชอบโดยหัวหน้ำฝ่ำยฯ และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส ำนักฯ 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ 
 กำรทบทวนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์จำกผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของฝ่ำยต่ำง 
ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ข้อร้องเรียน ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ 
สำรสนเทศด้ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยจะให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ข้อมูลใน
ทุกกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน สำรสนเทศที่ตอบสนองต่อกำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำร
ภำรกิจหลักขององค์กร 
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 นอกจำกนี้ทีมบริหำร มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์แผนปฏิบัติกำร ข้อมูลเปรียบเทียบกับห้องสมุดคู่เทียบ เพ่ือประเมินจำกผลส ำเร็จของ
องค์กรและควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น  เพ่ือเปรียบเทียบ
ควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนอง ต่อควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
และควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ พร้อมทั้งน ำผลประเมินไปบูรณำกำรเข้ำ
สู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรปีต่อไป 

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement) 

 4.1ค(1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ  ชื่อกลุ่ม Morning 
Talk  ได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยด ำเนินกำรในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ซึ่ง
เป็น Good Practices ขององค์กร  มีเวทีสนทนำกันทุกเช้ำวันจันทร์  เพ่ือแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นให้
ทันเวลำกับควำมต้องกำรของกับผู้รับบริกำรโดยตรง  มีกำรน ำปัญหำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่
ส ำเร็จมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ช่วยให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจกับบริกำรห้องสมุดมำก 
 นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีนโยบำยกำรท ำ After Action Review (AAR) เล่ำสู่กันฟังทุกครั้งที่ไปดู
งำน ประชุมวิชำกำร หรือฝึกอบรม  โดยผู้ไปประชุม/อบรม กลับมำเผยแพร่ควำมรู้ให้กับคนอ่ืน เช่น 
สรุปสำระควำมรู้หลังกำรไปร่วมประชุมหรือสัมมนำ  และถ่ำยทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ
อีเมล์และ share.psu.ac.th  

 4.1ค(2) ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Future Performance) 

 ทุกปีส ำนักฯ จะน ำเอำสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่
ส ำคัญทั้งด้ำนกำรบริกำร กำรเงินและกำรจัดกำรทรัพยำกร ที่ได้จำกกำรเทียบเคียงกับห้องสมุดคู่เทียบ 
มำระบุจุดอ่อนจุดแข็งของส ำนักฯ  และใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และ
วำงแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น  
 รอบที่ 1 ก ำหนดให้มีกำรท ำแผนปฏิบัติกำรที่ร่วมกันของบุคลำกรทั้งส ำนักฯ นอกสถำนที่ปี
ละ 1 ครั้ง ในปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรท ำแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นที่ บ่อแสน จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
และอ ำเภอเมืองสงขลำ  
 รอบท่ี 2 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
กำร ข้อมูลเปรียบเทียบกับห้องสมุดคู่เทียบ เพ่ือประเมินจำกผลส ำเร็จขององค์กรและควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น ในที่ประชุมทีมบริหำร และคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ เพ่ือทบทวนและปรับแผนดังกล่ำวในปีถัดไป 
 ผลกำรทบทวนกำรด ำเนินกำร และกำรประเมินคุณภำพภำยในขององค์กร โดยทั่วไปจะ
สำมำรถแบ่งผลกำรประเมินออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 2) เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ ซึ่งหัวหน้ำฝ่ำยฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบและก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยด ำเนินกำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในจะน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำก
กำรประเมินมำจัดล ำดับควำมส ำคัญ เรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำรไปจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ก ำหนดแนวทำงสร้ำงนวัตกรรม และน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำ
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และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อส ำนักฯ 6 เดือน/ครั้ง นอกจำกนี้มีกำรสื่อสำร
ให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบทั้งในท่ีประชุมบุคลำกรขององค์กรและผ่ำนทำงอีเมล์กรุ๊ป 

 4.1ค(3) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
Innovation) 

 ส ำนักฯ ร่วมกับทีมงำน ALIST จำกศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่  
  1. กำรประชุมประจ ำปีกับทีม ALIST เพ่ือรับฟังควำมต้องกำรของผู้ใช้โปรแกรมพัฒนำ
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้มีควำมทันสมัย ใช้ง่ำย และสร้ำงนวัตกรรม  
  2. กำรสื่อสำรโดยผ่ำนระบบเมล์ กับทีม ALIST ในประเด็นที่ไม่ใช่โครงสร้ำงของระบบ 
เพ่ือแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรใช้โปรแกรม ALIST  
  3. ควำมร่วมกับทีมงำน ALIST ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพ
บริกำร เพ่ือกำรแข่งขันในอนำคต เช่น กำรพัฒนำ Application กำรค้นข้อมูลและบริกำรยืมต่อ จอง
ทรัพยำกรห้องสมุดของระบบ ALIST ผ่ำนระบบ Smartphone ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Open source   
และพัฒนำระบบยืมอัตโนมัติ 

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Knowledge Management, 
Information, and Information Technology)  

ก. ควำมรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) 

 4.2ก(1) กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 

 ส ำนักฯ ใช้แนวคิดของ ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช ในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยคำดหวังให้มีกำรบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำร คือ 
  - เป้ำหมำยของงำน  
  - เป้ำหมำยของกำรพัฒนำคน 
  - เป้ำหมำยของกำรพัฒนำองค์กำรไปเป็นองค์กำรเรียนรู้ 
  - ควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ 
 วิธีกำรที่ส ำนักฯ ใช้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ คือ ให้บุคลำกรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน 
และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีกำรบันทึกควำมรู้ส ำหรับกำรใช้และปรับปรุงงำน 
โดยจัดตั้งกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม  กำรตั้งชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ เช่น Morning Talk ของฝ่ำย
บริกำรสำรสนเทศ CoP Cat ของฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ และ CoP ฝ่ำยสนับสนุนบริหำร ระบบ
พ่ีเลี้ยงสอนงำนหรือท ำผลงำนขอต ำแหน่ง และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ Show Case เพ่ือเสนอ
ผลงำนที่มีคุณภำพ และนวัตกรรม 
 ทิศทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้เริ่มที่งำน/เป้ำหมำยของงำน และคำดหวังว่ำเมื่อ
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แล้ว จะสำมำรถสนองตอบลูกค้ำ องค์กร บุคลำกร รวมทั้งมีนวัตกรรม มี
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ที่เพ่ิมขีดควำมสำมำรถขององค์กรและของบุคลำกรที่จะสะท้อนสภำพกำร
เรียนรู้ขององค์กร  



 

ส ำนกัทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ หน้า 69 

 สิ่งที่ส ำนัก ด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ คือ ส ำนักฯ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดกำร
ควำมรู้  ซึ่งจะมีบทบำท หน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  - สร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร 
  - บริหำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
  - จัดท ำแผนพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
  - สร้ำงเครือข่ำยควำมรู้กับองค์กรอื่น ๆ 
 ตัวชี้วัดในกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย จ ำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น จ ำนวนผลลัพธ์ของ
ผลิตภัณฑ์/บริกำรและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ≥ 80%  

ข. ข้อมูล สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Data, Information, and Information 
Technology) 

 4.2ข(2) ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ (Data and Information 
Availability) 

 ส ำนักฯ จัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศใน Server ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
โดยมีผู้รับผิดชอบน ำเข้ำ ตรวจสอบข้อมูล และเข้ำถึงข้อมูลได้ตำมสิทธิ์ที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร ผู้ให้ควำมร่วมมือและลูกค้ำ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโดยกำรขอใช้ข้อมูลได้ในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อมูลสมำชิก สถิติกำรใช้ห้องสมุด ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด ระเบียบหรือค ำสั่ง เป็นต้น 

 4.2ข(3) คุณลักษณะของดูแลฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  (Hardwar and Software 
Properties) 

 ส ำนักฯ ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ภำยในส ำนักฯ มีกำรติดตำม 
ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้มั่นใจในระบบที่เกี่ยวข้องว่ำมีควำมเชื่อถือได้ 
ปลอดภัย และใช้งำนง่ำย ดังแสดงในตำรำง 4.2-1   
 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ        หน้า 70 

 ตำรำง 4.2-1  วิธีกำรท ำให้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งำนง่ำย 

วิธีกำรท ำให้เชื่อถือได้ วิธีกำรท ำให้ปลอดภัย วิธีกำรท ำให้ใช้งำนง่ำย 
บุคลำกรที่
รับผิดชอบ 

ฮำร์ดแวร์ 
- ตรวจสอบดูแลและ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
- มีคอมพิวเตอร์ส ำรองในกรณี
ที่คอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้งำนเกิด
ขัดข้อง 
- เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ตำมอำยุ
กำรใช้งำนผ่ำนระบบกำรเช่ำ
ของส ำนักฯ ทุก 3 ปี 

- มีเครื่องส ำรองไฟและมีระบบส ำรองข้อมูล 
- มี Password ในกำรเข้ำใช้เครื่อง 
- ท ำกำรตรวจสอบดูแลรักษำเครื่องมือเป็นประจ ำก่อนเปิด
เทอม และมีแบบบันทึกปัญหำในแต่ละห้องที่มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ 
- มีระบบป้องกันผู้ ไม่หวังดีกับระบบข้อมูล (Permission 
access) 
- จ ำกัด IP address ในกำรเข้ำระบบเครือข่ำย (Application 
filter) 

- พิมพ์ป้ำยวิธีใช้งำน ณ จุดที่มีเครื่องมือติดตั้งอยู่ 
- มีเอกสำร/คู่มือกำรใช้งำน สำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง 
- มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำน 
- เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน 
แต่มีวิธีกำรใช้งำนท่ีง่ำยไม่ซับซ้อน 

ทีมงำนไอท ี

ซอฟต์แวร์ 
- ใช้ Software มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 
- ใช้ Software open source 
เพื่อให้บริกำรกับผู้ใช้  
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและ
โปรแกรมกำรประยุกต์ใช้งำน
เพื่อจัดเก็บและสะดวกต่องำน
ประจ ำทุก 6 เดือน 
- ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์
ในกำรพัฒนำโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

- Update software ให้เป็น version ปัจจุบัน เพื่อลดปัญหำ
ข้อผิดพลำดของโปรแกรม 
- ยืนยันตัวตนด้วยกำรเข้ำรหัส 
- มีโปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันภัย
คุกคำมทำงอินเตอร์เน็ต (Firewall) 
- ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอ
ในกำรดูแลระบบเครือข่ำยและกำรป้องกันควำมปลอดภัย 
- มีกระบวนกำรส ำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ส ำหรับระบบงำน
ต่ำง ๆ เช่น website ส ำนักฯ คลังปัญญำมหำวิทยำลัย ระบบ
กำรเงิน ระบบงำนพิมพ์เป็นต้น ข้อมูลของระบบงำนเหล่ำนี้ถูก
บันทึกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอย่ำงน้อยสองชุด และพร้อมคืน

- ออกแบบ Website ให้มีลักษณะง่ำยต่อกำรใช้งำน  
- ใช้บัญชีรำยชื่อและรหสัผ่ำนชุดเดียวในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลหรือโปรแกรมที่มีกำรจ ำกัดสิทธิกำรใช้งำน 
- มีระบบตรวจสอบควำมถูกต้องของเส้นทำงเว็บไซต์
ต่ำงๆ แบบอัตโนมัติและแบบแจ้งมำจำกผูร้ับบริกำร 
- จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถดำวน์
โหลดผ่ำน Website ของส ำนักฯ ได้ เช่น กำรยมื
ระหว่ำงห้องสมดุ 
- ในกระบวนกำรออกแบบระบบงำน มีกำรลดขั้นตอน
กำรท ำงำนด้วยมือให้เหลือน้อยท่ีสดุ 
- มีกำรอบรมน ำเสนอวิธีกำรใช้งำนผ่ำน Youtube หรือ

ทีมงำนไอท ี
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วิธีกำรท ำให้เชื่อถือได้ วิธีกำรท ำให้ปลอดภัย วิธีกำรท ำให้ใช้งำนง่ำย 
บุคลำกรที่
รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบส ำรองข้อมูล ทดสอบ
กำรคืนสภำพของข้อมูลบน
ระบบจ ำลองทุก 6 เดือน 

สภำพเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง กำรน ำเสนอแบบกลุ่ม เพื่อเปิดโอกำสให้เสนอแนะหรือ
ซักถำมข้อสงสัย 

กำรออกแบบพัฒนำซอฟต์แวร์
ระบบ  
-มีกำรท ำงำนร่วมกับเจ้ำของ
งำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อมองเห็น
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงกัน 

-มีกำรทบทวนฟังค์ช่ันกำรท ำงำนของระบบงำนทุกส่วนผ่ำน
ข้อมูลจ ำลองก่อนน ำไปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลปัจจุบัน 
-ระบบงำนมีกำรส ำรองข้อมูลล่ำสดุแบบอัตโนมตัิไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Local เสมอ ซึ่งท ำงำนนอกเหนือจำกระบบ
ส ำรองข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

-มีโครงสร้ำงของซอฟต์แวร์ระบบที่ประกอบไปด้วย ทิศ
ทำงกำรไหลของข้อมลู ควำมเชื่อมโยงต่ำงๆ รำยละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ระบบเสมอ 
เพื่อให้สำมำรถพัฒนำต่อยอดจำกระบบงำนเดมิโดยทีม
พัฒนำอ่ืนได ้

ทีมงำนไอท ีและ
เจ้ำของซอฟต์แวร์
ระบบ 
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 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีกระบวนกำรพัฒนำระบบที่เป็นมำตรฐำน มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ ของระบบ ISO9001:2008 โดยระบุควบคุมถึง
ขั้นตอนทุกข้ันตอนในกำรท ำงำน ได้แก่ 
 1. กระบวนกำรตรวจสอบระบบ เรียกว่ำ Unit test ซึ่งผู้พัฒนำส่วนต่ำงๆ จะทดสอบระบบส่วนที่ตน
พัฒนำก่อนที่จะส่งให้ทีม Support เพ่ือท ำ Acceptance test กำรใช้งำนอีกครั้งในมุมมองของระบบและ
ผู้ใช้งำน จำกนั้นส่งข้อมูลกลับให้ทีมพัฒนำปรับปรุงต่อไป 
 2. กระบวนกำรส่งมอบระบบ ตำมข้อผูกพันกับ สกอ.มีเงื่อนไขที่จะต้องพัฒนำและส่งมอบตำม
ข้อก ำหนดควำมต้องกำรต่ำงๆ ตำมเวลำที่ก ำหนดโดยแผนกำรปฏิบัติงำน 
 3. กำรวำงแผนพัฒนำระบบ ALIST ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปี เพ่ือกำรตรวจรับ กำรทดสอบตำม
ข้อก ำหนดของกรรมกำรเป็นรำยข้อของเอกสำรก ำกับ ทั้งในทำงเทคนิคและคู่มือกำรใช้งำนระบบ มีบริกำรหลัง
กำรติดตั้ง โดยทีม Support ที่คอยรับทรำบควำมต้องกำร ปัญหำและแก้ไข ตำมตัวชี้วัดในกำรตอบกลับ
ผู้รับบริกำรภำยใน 2 วัน ข้อค ำร้องเรียนหรือควำมต้องกำรที่แจ้งมำทำงทีม Support จะถูกบันทึกเข้ำระบบ
รับค ำร้องเรียน และมีกระบวนกำรติดตำมท่ีชัดเจน เพ่ือให้แก้ปัญหำนั้นๆได้ครบถ้วน 
 4. กระบวนเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบ ทุกกระบวนกำรที่ให้บริกำรที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะถูก
ตรวจสอบด้วยระบบกำรควบคุมคุณภำพภำยใน ตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 โดยมีแผนกำรตรวจประเมิน
ชัดเจน พร้อมส่งข้อมูลย้อนกลับเมื่อพบปัญหำกำรให้บริกำรเพ่ือให้ทีมบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงแก้ไข
ตำมกระบวนกำรต่อไป 
 6. กำรสัมมนำ User group ALIST จัดขึ้นทุกปี เพ่ือรับฟังควำมต้องกำรของผู้ใช้โปรแกรมพัฒนำ
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้มีควำมทันสมัย ใช้ง่ำย และสร้ำงนวัตกรรม ปรับปรุงกำรใช้งำน
และเงื่อนไขเพ่ิมเตมิตรงตำมต้องกำรผู้ใช้โปรแกรม 

 4.2ข(4) ควำมพร้อมใช้งำนในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 

 ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลและสำรสนเทศ รวมทั้งระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำม
พร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักฯ จึงมีกำรจัดกำรดังต่อไปนี้ 

-  ก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
-  ก ำหนดผู้ดูแลระบบและมีกำรตรวจสอบระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
-  มีกำร Upgrade คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
- คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นฝ่ำยวิเครำะห์/พิจำรณำทบทวนและตัดสินใจในกำรที่จะท ำให้มี

กลไกที่สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง/พัฒนำกำรที่รวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้ข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำน ข้อมูลจำกบริษัท/ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ หรือกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจะเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจอันจะน ำควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนมำสู่ส ำนักฯ 
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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(Workforce Focus) 

 ส ำนักฯ มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรสำรสนเทศท้ังในรูปแบบของเอกสำรสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และ
สื่อดิจิตอล (วำรสำรออนไลน์  ฐำนข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ส ำนักฯ จึง
มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (Workforce Environment)  

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร (Workforce Capability and Capacity) 

 5.1ก(1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง (Capability and Capacity) 

 ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์องค์กร โดยผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ประชุมเพ่ือทบทวน
แผนกลยุทธ์และลงสู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีก่อนสิ้นสุดปีงบประมำณ เพ่ือวิเครำะห์และหำข้อสรุปกำร
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับภำรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักฯ และลงสู่บุคลำกรทุกคนในที่ประชุมบุคลำกร 
ซึ่งจะมีกำรประชุมเดือนละครั้ง เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ ควำมช ำนำญ หรือเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ 
โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล ท ำให้บุคลำกรของส ำนักฯ มีสมรรถนะ
ในกำรท ำงำน สำมำรถพัฒนำงำนเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร และกำรท ำให้บุคลำกรคงอยู่กับองค์กร 
ตำมกรอบแนวทำงของมหำวิทยำลัย  
 ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดสมรรถนะแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง โดยกำรวิเครำะห์จำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มหัวหน้ำฝ่ำย, กลุ่มต ำแหน่งปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ, กลุ่มต ำแหน่งต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
และลูกจ้ำงประจ ำ หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำยจะวิเครำะห์และประเมินเบื้องต้นถึงขีดควำมสำมำรถตลอดจนทักษะ
ของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำก Job Description, แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) กำรสอบถำมและ
สัมภำษณ์ หำกเห็นว่ำ อัตรำก ำลังไม่เพียงพอกับภำระงำนก็จะน ำเสนอเข้ำที่ประชุมหรือกำรจัดหำนักศึกษำ
ท ำงำนแลกเปลี่ยนและกำรรับนักศึกษำฝึกงำน เพ่ือแบ่งเบำภำระงำนที่มีมำกในขณะนั้น รวมทั้งพิจำรณำ
ทบทวนภำระงำนให้เหมำะสมกับจ ำนวนบุคลำกรที่มีในปัจจุบัน และวำงแผนจัดหำบุคคลทดแทนในอนำคต มี
ระบบถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น (เรียนรู้จำกบุคลำกรที่จะเกษียณ) 
 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ประชุมเพ่ือประเมินอัตรำก ำลังบุคลำกรที่สอดคล้องกับปริมำณงำนทั้ง
ในปัจจุบันและในอนำคต โดยวิธีกำรก ำหนด/ทบทวน เพ่ือทดแทนต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก หรือ
ต้องกำรอัตรำเพ่ิมใหม่ โดยให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบภำรกิจก ำหนดคุณสมบัติของต ำแหน่งที่ต้องกำร ซึ่งพิจำรณำจำก
ภำระงำนและค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ที่ต้องกำร แล้วก ำหนดคุณสมบัติ ระดับกำรศึกษำ 
สำขำวิชำ และควำมสำมำรถพิเศษ ในแต่ละต ำแหน่ง เพ่ือน ำมำจัดท ำอัตรำก ำลังและเสนอกรอบอัตรำก ำลังต่อ
มหำวิทยำลัย ตำมโครงสร้ำงแผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี และทบทวนทุก 1 ปี พร้อมทั้งมีนโยบำยให้บุคลำกรทุก
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คนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรส่งบุคลำกรไปพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำร  เพ่ือลดเวลำท ำงำนให้
น้อยลง โดยไดผ้ลผลิตเท่ำเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 
 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ร่วมกับบุคลำกร ใช้ที่ประชุมบุคลำกรประจ ำเดือนประชุมร่วมกัน
ก ำหนดสมรรถนะของกลุ่มสำยงำน และหำตัวร่วมที่เป็นสมรรถนะหลักของส ำนักฯ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำยทั้ง 3 ฝ่ำย และตัวแทน
จำกฝ่ำย ๆ ละ 2 คน ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้น
และระยะยำวของส ำนักฯ และก ำหนดเครื่องมือและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมเหมำะสมของ
อัตรำก ำลัง ประกอบด้วยแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย  
 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประเมินตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทุกประกำร ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนสิงหำคม และเดือนมีนำคมของทุกปี 
 ส ำนักฯ วิเครำะห์ข้อมูลบุคลำกรที่มีอยู่น ำมำจัดระบบงำนให้เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมถนัด ตลอดจนมีกำรประชุมวำงแผนพัฒนำส ำหรับกำรประเมินขีดสมรรถนะของบุคลำกรในฝ่ำยต่ำง ๆ 
โดยกำรพิจำรณำจำก Job Description, แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) กำรสอบถำมและสัมภำษณ์
บุคลำกร และผลกำรประเมินกำรปรับปรุงงำนของบุคลำกรรำยบุคคล 
 สรุปส ำนักฯ มีวิธีกำรประเมินควำมต้องกำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง รวมทั้งทักษะสมรรถนะ
และก ำลังบุคลำกรที่มีอยู่ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 5.1ก(2) บุคลำกรใหม่ (New Workforce Members) 

 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ และผู้รับผิดชอบ พิจำรณำและทบทวน
ต ำแหน่งและภำระงำนรวมของส ำนักฯ ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

  1) วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคน โดยพิจำรณำจำกภำรกิจ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
ปริมำณงำนโดยรวมของส ำนักฯ ตลอดจนแผนงำนหรือโครงกำรต่อเนื่องบำงโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในอนำคต 
ประกอบกับพิจำรณำโครงสร้ำงต ำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  2) ก ำหนด Job Description และสมรรถนะหลักท่ีต้องกำรของต ำแหน่งต่ำง ๆ 
  3) ด ำเนินสรรหำบุคคลที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตำม Job Description และสมรรถนะ

หลักท่ีต้องกำร โดยยึดตำมระเบียบและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลของมหำวิทยำลัย และค ำนึงถึงคุณธรรม 

กำรวิเครำะห์งำน 
(สมรรถนะหลักของส ำนักฯ, 
สมรรถนะหลักของกลุ่มงำน) 

 

กำรวิเครำะหอ์งค์กร 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ) 

กำรวิเครำะห์ต ำแหน่ง 
(สมรรถนะกลุ่มงำน, ภำระงำน,

ควำมจ ำเป็นเร่วงด่วน) 

 

กำรวิเครำะห์บุคลำกร 
(ขีดควำมสำมำรถรำยบุคคล, 
จัดระบบงำน/กลุ่มงำนที่
เหมำะสม,แผนพัฒนำ
บุคลำกร) 
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พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก โดยสรรหำจำกวิธี
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตำมแนวทำงและวิธีที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรสรรหำว่ำจ้ำงบุคลำกร เพ่ือให้ได้บุคคลเข้ำมำท ำงำนให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง
งำน ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ โดยมีงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
สรรหำ ว่ำจ้ำงและบรรจุ แต่งตั้ง ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ทุกขั้นตอน เริ่มจำกกำรขออนุมัติสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ จำกนั้นก็
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รับสมัครและด ำเนินกำรคัดเลือก ทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำนเชิงทฤษฎี/ปฏิบัติเบื้องต้น โดยผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในเบื้องต้นจะถูกสัมภำษณ์โดย
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรสอบ เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมและประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนที่
ผ่ำนมำของผู้สมัคร เมื่อผ่ำนกำรทดสอบทุกกระบวนกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ หลังจำกนั้นเข้ำสู่ขั้นตอนกำรท ำสัญญำจ้ำง กำรทดลองปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 6 เดือน โดยในช่วง
ทดลองปฏิบัติงำนจะมีพ่ีเลี้ยงสอนงำนให้แก่บุคลำกรใหม่ และอ่ืน ๆ ที่พึงทรำบ เช่น เกี่ยวกับระบบคุณภำพ 
กฎระเบียบ สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ   

 ในด้ำนกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรใหม่นั้น ส ำนักฯ มุ่งเน้นผลงำนของบุคลำกรเป็นหลัก เพ่ือให้
มั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถเป็นตัวแทนส ำนักฯ ได้ โดยใช้วิธีกำรดังนี้ 

  - มีกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจของส ำนักฯ และรำยละเอียด
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำร อันพึงมีพึงได้จำกกำรท ำงำน 

  -  มอบหมำยงำนตำมคุณสมบัติของบุคลำกรเป็นหลัก มีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงำนให้บุคลำกร
ใหม่ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรใหม่ได้เรียนรู้งำนเพ่ิมเติมโดยกำรเลือกท ำงำนข้ำมสำยงำนได้ตำมควำมสนใจ 
เพ่ือช่วยพัฒนำงำนของส ำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

  - เน้นควำมยืดหยุ่นของกำรท ำงำน โดยให้บุคลำกรมีอิสระในเชิงควำมคิด และสำมำรถ
ตัดสินใจงำนได้เองโดยค ำนึงถึงขอบเขตท่ีเหมำะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลำกรน ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ จำกผู้รับบริกำรไปปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จยิ่งขึ้น 

  - มีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรรำยบุคคล รอบ 6 เดือน/ครั้ง ประมำณ 2 ครั้ง
ต่อปี เพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่ำจ้ำง และต่อสัญญำจ้ำง 

  - ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของต ำแหน่ง ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย โดยศึกษำ
โครงสร้ำงของส ำนักฯ และต ำแหน่งงำน วิเครำะห์งำน และวิเครำะห์ควำมสำมำรถในงำน ตลอดจนก ำหนด
หลักเกณฑ์และมำตรฐำนต ำแหน่งงำน และกระจำยควำมรู้ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ให้บุคลำกรรับทรำบอย่ำงท่ัวถึงผ่ำน
ทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 

 ส ำนักฯ จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ โดยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริหำรค่ำตอบแทน อย่ำง
เป็นธรรม โดยบุคลำกรสำขำขำดแคลนก็จะได้รับเงินตอบแทนเพ่ิมขึ้น เช่น เงินสมนำคุณสำขำขำดแคลน เดือน
ละ 2,000 บำท เป็นเงินตอบแทนตำมสมรรถนะเมื่อผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำน 6 เดือนแล้ว และผลประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี ส ำนักฯ เปิดรับบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งมีควำมหลำกหลำย เช่น ทำงศำสนำ 
วัฒนธรรม ภูมิล ำเนำ และสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพจนถึงระดับปริญญำโท ซึ่งท ำให้ส ำนักฯ มั่นใจว่ำ บุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถสะท้อนควำม
หลำกหลำยทำงควำมคิด ทำงวัฒนธรรม ได้เป็นอย่ำงดี โดยวัดได้จำกสถิติกำรลำออกของบุคลำกรของส ำนักฯ 
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ซึ่งพบว่ำ ในรอบ 10 ปี พบว่ำมีกำรลำออกเพียง 2 คน ด้วยเหตุผล ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกหน่วยงำนอ่ืน 
และอีกหนึ่งคน มีภำระต้องรับผิดชอบทำงครอบครัว) 

 5.1ก(3) กำรท ำงำนให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 

 ส ำนักฯ จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ และฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ซึ่งอยู่ภำยในกำรดูแลของคณะ
แพทยศำสตร์) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้ำหมำยตำมแผน
กลยุทธ์และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ มีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ ท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแล และให้ค ำปรึกษำ ตำมกระบวนกำรดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศ 

  1.1 กำรจัดหำหนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล ทั้งฉบับพิมพ์และดิจิทัล (Digital) ที่สอดคล้อ
กับหลักสูตร หนังสือบริจำคท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  

  1.2 กำรวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำรตำมมำตรฐำนระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน 
  1.3 กำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ช ำรุด ให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
 2. กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศ 
  2.1 กำรบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  2.2 บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันเวลำ ใช้บริกำรได้จำกทุกที่ทุกเวลำ 
  2.3 บริกำรเชิงรุกท่ีสนับสนุนกำรใช้สำรสนเทศ 
  2.4 กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจเหนือควำมคำดหมำยของผู้ใช้บริกำร 
 3. กระบวนกำรสนับสนุนบริหำร 
  3.1 งำนนโยบำยและแผน กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
  3.2 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและฝึกอบรม 
  3.3 กำรเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินสมรรถนะ 
  3.4 กำรจัดสวัสดิกำรบุคลำกร  
  3.5 กำรสนับสนุนระบบงำน ได้แก่ 
   3.5.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
   3.5.2 งำนธุรกำร 
   3.5.3 กำรเงินและบัญชี 
   3.5.4 พัสดุ 
   3.5.5 งำนอำคำรสถำนที่  
 4. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ในชุมชนจังหวัดสงขลำ) 
  4.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมห้องสมุด  
  4.2 กำรอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
  4.3 บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 

 ส ำนักฯ ได้น ำประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร คือ ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ควำมรู้
และเทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ มำใช้เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
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บรรลุควำมส ำเร็จบนพื้นฐำนกำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร โดยกำรสรรหำและมอบหมำยงำน
บุคลำกรให้ตรงกับลักษณะงำน ให้บุคลำกรใช้ศักยภำพของตนอย่ำงเต็มที่ พร้อมทั้งให้มีระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้และมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
และท่ีส ำคัญคือ กำรมีจิตบริกำร 
 ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมมุ่งเน้นลูกค้ำและธุรกิจ ดังนี้ 

  - ประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพื่อหำข้อสรุปว่ำ ส ำนักฯ ต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้ำง 
และมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

  - สร้ำงระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำกับส ำนักฯ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลควำมต้องกำรที่ถูกต้อง 
โดยจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 

  - มอบหมำยให้บุคลำกรที่รับผิดชอบด้ำนสำรสนเทศ คิดวิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้ง
ส ำนักฯ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำง สะดวกและรวดเร็ว  

  - กำรด ำเนินกำรที่เหนือควำมคำดหมำย ส ำนักฯ ได้ประชุมตกลงร่วมกันในกำรก ำหนดวิธีกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยยึดตำมระบบวงจรคุณภำพ (PDCA) ตั้งแต่ขั้นตอน วำงแผน กำรปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดตำมภำรกิจหลัก นอกจำกนี้ ส ำนักฯ 
ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลที่เหนือควำม
คำดหมำยของผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น จัดให้มีบริกำร book delivery ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน ส ำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรท ำงำนที่เหนือควำมหมำยดังนี้ 

  - ใช้ระบบท ำงำนเป็นทีม และทีมแบบข้ำมสำยงำน มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่หลักของ
บุคลำกรทุกคนให้สอดคล้องตำมสำยงำน เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนหรือกำรขำดแคลนงำน ขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมให้เกิดระบบกำรท ำงำนเป็นทีมแบบข้ำมสำยงำน เพ่ือให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดวำงแผน 
และร่วมกันรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง สำมำรถช่วยเหลือและท ำงำนทดแทนกันได้ในยำมจ ำเป็น ผลกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้ระบบทีม นอกจำกจะช่วยพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
หลำกหลำยและรอบด้ำนแล้ว ยังส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้มีควำมคล่องตัวสูง เกิดเป็นทีมงำนที่
มีควำมสำมัคคีและมีพลังสร้ำงสรรค์ สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่องและบรรลุผล
ส ำเร็จเกินควำมคำดหมำยของลูกค้ำและผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม 

 5.1ก(4) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร (Workforce Change Management) 

 ส ำนักฯ มีกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร โดยมีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนและกระบวน กำร
ท ำงำนที่ส ำคัญ กำรพัฒนำให้บุคลำกรท ำงำนทดแทนกันได้ มีกำรหมุนเวียนงำน กำรส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรท ำงำน อบรม สัมมนำ ดูงำนและศึกษำต่อเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับควำม
เปลี่ยนแปลง  
 ส ำนักฯ ให้บุคลำกรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน พัฒนำให้บุคลำกรท ำงำนทดแทนกันได้  
หมุนเวียนงำน โครงกำรพ่ีเลี้ยง (เน้นบุคลำกรที่เกษียณถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์แก่บุคลำกรรุ่นหลัง) 
จะมีกำรประชุม เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง และมีกำรอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้ วิทยำกำรใหม่ ๆ 
 ส ำนักฯ มีควำมต้องกำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง โดยมีแนวทำงดังนี้ 
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 1) กำรวิเครำะห์องค์กร ผู้บริหำรและบุคลำกรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณล่วงหน้ำ เพ่ือวิเครำะห์และหำข้อสรุปกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับภำรกิจ วิสัยทัศน์ อัตรำก ำลัง 
และสำยงำนของบุคลำกร 

 2) กำรวิเครำะห์งำน ส ำนักฯ มีกำรประชุมร่วมกันเพ่ือก ำหนดสมรรถนะของกลุ่มสำยงำน 
(Functional Competency) และหำตัวร่วมที่เป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 3) กำรวิเครำะห์ต ำแหน่ง โดยกำรวิเครำะห์จำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง แบ่งระดับ
ปฏิบัติงำนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น (ลูกจ้ำงประจ ำ) ระดับกลำง (พนักงำนเงินรำยได้, ระดับ
ผู้ปฏิบัติงำน) ระดับสูง (พนักงำนมหำวิทยำลัย, ระดับช ำนำญกำร, ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

 4) กำรวิเครำะห์บุคคล ประเมินขีดสมรรถนะของบุคลำกรในกลุ่มสำยงำนต่ำง ๆ โดยพิจำรณำ
จำก Job Description, แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (TOR), กำรสอบถำมและสัมภำษณ์ 
 ปัจจัยที่เป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ดังนี้  
   1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น อำจจะต้องมีกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี หรืออำจจะต้องมีกำรปรับจ ำนวนบุคลำกรให้เหมำะสมกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสำเหตุที่จะต้องมีกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ให้เหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
   2) กำรเกษียณ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง/กำรโยกย้ำย ของบุคลำกร 

 ส ำนักฯ มีแผนกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร 3 ปี/ครั้ง ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2555 ได้มีกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรบุคลำกร ดังนี้ 
  1) ควำมต้องกำรด้ำนกำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำพัฒนำงำน 
     - หลักสูตรฝึกอบรมโดยส ำนักฯ เป็นผู้จัด 
      - หลักสูตรที่บุคลำกรต้องกำรฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับภำระงำนประจ ำ หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของภำรกิจส ำนักฯ  
  2) ควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำรของบุคลำกรที่พึงจะได้รับจำกส ำนักฯ 
  3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 ส ำนักฯ มีแนวทำงในกำรวิเครำะห์ปริมำณงำน (Work Load Analysis) เป็นกำรพยำกรณ์/
คำดคะเนเกี่ยวกับปริมำณงำนที่จะท ำในอนำคต แล้ววิเครำะห์ปริมำณงำนต่อคนที่จะสำมำรถท ำได้ในช่วง
ระยะเวลำที่ก ำหนดและปรับเปลี่ยนออกมำในรูปของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำร (ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร)  

 ข้อมูลที่ใช้พิจำรณำในกำรวิเครำะห์ปริมำณงำน เช่น  
  1) ปริมำณงำน (ปัจจุบันและอนำคต) 
  2) ปริมำณงำนที่บุคลำกรคนหนึ่งต้องรับผิดชอบ 
  3) ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (มำตรฐำน) 

 ยกตัวอย่ำงเช่น กำรวิเครำะห์วัสดุโสตฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบจะเกษียณในปี 2559 ส ำนักฯ ได้
ด ำเนินกำร เกลี่ยงำนให้ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบงำนในส่วนนี้ไป  

 ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนบุคลำกรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปลูกฝังและสร้ำงทัศนคติในกำร
ท ำงำน เช่น 



 

ส ำนกัทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ หน้า 79 

 1) มีวินัย ตรงต่อเวลำ กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ท ำงำน 
(มีคณะกรรมกำร 5 ส เป็นผู้ควบคุมดูแล) 
 2) ควำมตั้งใจที่จะร่วมมือกันท ำงำนเป็นทีม (ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ) 
 3) กำรเสนอควำมคิดเพ่ือหน่วยงำน (มีกำรประชุมบุคลำกร เดือนละ 1 ครั้ง) 
 4) โดยผ่ำนกำรเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงำน รวมทั้งควำมเต็มใจที่จะยอมรับงำนเพ่ิมหรือกำร
ท ำงำนนอกเวลำ (มีกำรประชุมฝ่ำยของแต่ละฝ่ำย เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง) 

ข.บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร (Workforce Climate) 

 5.1ข(1) สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน (Workplace Environment) 

 ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 1) ด้ำนสวัสดิภำพบุคลำกร จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน เช่น อุปกรณ์และ
เครือ่งมือที่ทันสมัย จัดให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมิให้ได้รับอันตรำย โดยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยคอยดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำร อีกทั้งยังมีกำรติดตั้งระบบสัญญำณ
เตือนภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยและอุทกภัย 

 2) สิ่งแวดล้อมในที่ท ำงำน มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรเพ่ือเพ่ิมควำมสดชื่นให้กับ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร  

 3) ควำมสุขในกำรท ำงำนและมีสุขภำพดี ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพแข็งแรง โดยจัดให้มีห้อง
ออกก ำลังกำย และมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ซึ่งส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรทุกปี และส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ และมิตรภำพอันดีงำมระหว่ำงบุคลำกร 

 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรส ำรวจถึงปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรต่อส ำนักฯ ของปีงบประมำณ 
2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558 ผลที่ได้จำกกำรส ำรวจปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันในแต่ละปัจจัย 
โดยเฉพำะปัจจัยที่สร้ำงบรรยำกำศ คือ กำรมีสภำพแวดล้อมด้ำนอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยภำพรวม 4.21 

 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม แผน 5 ปี เมื่อเดือนสิงหำคม 2553 โดยมีเป้ำหมำย
ส ำหรับสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำนท่ีแตกต่ำงกัน คือ 

 1) เครื่องมือที่เพียงพอ (คอมพิวเตอร์ Access point) ระบบเครือข่ำย เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จะ
ช่วยกำรท ำงำนของบุคลำกร 

 2) ควำมรวดเร็ว (ลดระยะเวลำรอคอยในทุกกระบวนกำร) 

 5.1ข(2) นโยบำยกำรบริกำรและสิทธิประโยชน์ (Workforce Benefits and Policies) 

 ส ำนักฯ มีนโยบำยกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร แบ่งเป็นด้ำนสวัสดิกำร 
และสิทธิประโยชน์ โดยแบ่งบุคลำกรออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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 1) กลุ่มผู้บริหำร ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร  
 2) กลุ่มข้ำรำชกำร ประกอบด้วย ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 
 3) กลุ่มปฏิบัติกำร ประกอบด้วย พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร 
 4) กลุ่มปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ระดับช ำนำญงำน/พนักงำนเงินรำยได้/ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

กลุ่ม สวัสดิกำร สิทธิประโยชน ์

 กำรตรวจ
สุขภำพ
ประจ ำป ี

ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่ำใช้จ่ำย
เจ้ำภำพงำน
ศพบุคลำกร

สำยตรง 

บ้ำนพัก/ที่
อยู่อำศัย 

กู้ยืม
เงินกองทุน

ส ำนักฯ 

กำรพัฒนำและ
ส่งเสริม

ควำมก้ำวหนำ้ 
ในอำชีพ 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ
ครอง
ชีพ 

กองทุน
ส ำรอง
เล้ียง
ชีพ 

ผู้บริหำร √ √ √ √ √ 13,000 บำท/คน/
ปี 

√ - - 

ช ำนำญ
กำร/
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

√ √ √ √ √ 13,000 บำท/คน/
ปี 

√ - - 

ปฏิบัติกำร √ √ √ √ √ 9,000 บำท/คน/ปี √ √ √ 

ปฏิบัติงำน √ √ √ √ √ 9,000 บำท/คน/ปี √ √ √ 

 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) 

ก. ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Workforce Performance) 

 5.2ก(1) องค์ประกอบของควำมผูกพัน (Element of Engagement) 

 ส ำนักฯ มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดองค์ประกอบส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันและควำมพึง
พอใจของบุคลำกร เพ่ือน ำมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม และให้บุคลำกรท ำแบบสอบถำม เพ่ือน ำมำประเมินผล
วิเครำะห์เพื่อหำปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรก ำหนดองค์ประกอบควำมผูกพันในรู ปของแบบสอบถำม โดยใช้
องค์ประกอบเดียวกันทั้งส ำนักฯ ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อองค์กร 

 
 

 ภำพที่ 5.2-1 จำกประเด็น สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน บุคลำกรมีควำมพึงพอใจภำพรวม 3.84  

 
 

 ภำพที่ 5.2-2 จำกประเด็น สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน บุคลำกรมีควำมพึงพอใจภำพรวม 3.81  
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องค์ประกอบที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 

 
 ภำพที่ 5.2-3 

 จำกประเด็น องค์ประกอบส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันต่อส ำนักฯ มีค่ำเฉลี่ยควำมผูกพัน 4.04  

 5.2ก(2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

 ส ำนักฯ มีวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและกำรมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร โดยก ำหนดนโยบำยในกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กรผ่ำนระบบ
เครือข่ำย มีกำรตั้งกรุ๊ปเมล์เพื่อควำมสะดวกคล่องตัวในกำรสื่อสำรถึงบุคลำกรทุกคนภำยในส ำนักฯ หรือภำยใน
ฝ่ำยต่ำง ๆ  

 ส ำนักฯ มีคณะกรรมกำรสร้ำงสุของค์กร เพ่ือด ำเนินกำรกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสำนควำมสัมพันธ์
ของบุคลำกร ดังนี้ 

 
ล ำดับที่ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ เป้ำหมำย 

1 กีฬำสัมพันธ ์ ½ วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

2 สัมมนำนอกสถำนท่ี 2 วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

3 งำนเกษียณอำยรุำชกำร 1 วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

4 กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี 1 วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

5 ฝึกสอนจัดดอกไม้/พับพันธบัตร 1 วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

6 บริจำคสิ่งของร่วมท ำบุญนอกสถำนท่ี ½ วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80 

7 กำรให้ควำมรูเ้รื่องกำรออกก ำลังกำย ½ วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80 

8 งำนปีใหม่ ½ วัน บุคลำกรเข้ำร่วมไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80 
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 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อส ำนักฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2558  
 

ปัจจัย หัวข้อพึงพอใจมำกท่ีสุด หัวข้อพึงพอใจน้อย
ที่สุด 

วิธีกำรแก้ไข 

สร้ำงบรรยำกำศในกำร
ท ำงำน 

กำรมีสภำพ แวดล้อมด้ำน
อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรท ำงำน 

ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชำ 

จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้บังคับบญัชำกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

สร้ำงแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน   

กำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ควำมก้ำวหน้ำใน
ต ำแหน่ง 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่ง 

ควำมผูกพันของบุคลำกร
ต่อส ำนักฯ 

กำรยอมรับเป้ำหมำย
นโยบำยกำรบริหำรของ
ส ำนักฯ 

ควำมห่วงใยในอนำคต
ของส ำนักฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรำ้งควำม
ผูกพันกับส ำนักฯ 

 นอกจำกนี้ยังมีระบบกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำตนเองและกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร ส่งผลต่อ
ควำมรู้สึกกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเกิดควำมผูกพัน โดยก ำหนดรอบเวลำในกำรส ำรวจปีละ 1 ครั้ง 

 5.2ก(3) กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) 

 ส ำนักฯ มีระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้  
   1) สนับสนุนให้มีกำรท ำงำนที่ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีและเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร  
   2) กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ มุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย  
   3) ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ บุคลำกรทุกคนจะได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตน เช่น คณะท ำงำน 5 ส, คณะกรรมกำรสร้ำงสุของค์กร 
   4) ส่งเสริมให้บุคลำกรท ำงำนเป็นทีม โดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรผู้ร่วมงำนแบ่งเป็น
ทีมต่ำง ๆ อันเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เรียนรู้งำนอย่ำงหลำกหลำย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ
องคก์ร พัฒนำงำน และพัฒนำบุคลำกรไปพร้อมกัน 
 ระบบกำรจัดกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็น 2 ส่วนคือ 
   1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง (TOR) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ 
มหำวิทยำลัย โดยส ำนักฯ แต่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำรฯ หัวหน้ำฝ่ำย และตัวแทนบุคลำกรของแต่ฝ่ำย โดยก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนเขียนค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน (TOR) เพ่ือระบุขอบเขตของงำนและเป้ำหมำยพร้อมตัวชี้วัด ตำมรอบระยะเวลำ 6 เดือน 
   2) กำรประเมินสมรรถนะรำยบุคคล  (Competency) ด ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำร 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรฯ หัวหน้ำฝ่ำย และตัวแทนบุคลำกรของแต่ละฝ่ำย ด ำเนินกำร
ประเมินตำมรูปแบบที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนด และผลกำรประเมินทุกคนจะถูกรวบรวมโดยกำรเจ้ำหน้ำที่ทั้ง
ระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำน เพ่ือน ำมำก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุงต่อไป 
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 ส ำนักฯ น ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรจัดสรรโบนัส กำรยก
ย่องชมเชย แจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบเพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดเป็นแผนพัฒนำ
บุคลำกรต่อไป 
 นอกจำกนี้ ได้มีระบบคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นประจ ำส ำนักฯ เป็นกำรให้รำงวัล ยกย่องชมเชย และกำร
สร้ำงแรงจูงใจ โดยมีคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำ 

ข. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร (Assessment of Workforce Engagement) 

 5.2ข(1)กำรประเมินควำมผูกพัน (Assessment of Engagement) 

 ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงเป็นทำงกำร ประเมินควำมพึง
พอใจ โดยใช้ตัวชี้วัด ดังภำพ 5.2-1 และ 5.2-2 นอกจำกนี้ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
บุคลำกรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ กำรประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร กิจกรรมสร้ำงสุของค์กร เช่น จัดให้มีกีฬำสัมพันธ์ สัมมนำนอกสถำนที่ กำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี  เสวนำพำรวย กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรออกก ำลังกำย งำนสังสรรค์ปีใหม ่
 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมและส ำรวจควำมคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อส ำนักฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 ทั้งหมด 50 ชุด 
ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ จ ำนวน 49 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98  โดยแบ่งบุคลำกรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
ข้ำรำชกำร, พนักงำนมหำวิทยำลัย, พนักงำนเงินรำยได้ และลูกจ้ำงประจ ำ  
 สรุป  ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมผูกพันขององค์กร โดยรวม ค่ำเฉลี่ย 4.04  
โดยแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลำกร ดังนี้ 

 1) กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัย   ค่ำเฉลี่ย 4.06 
 2) กลุ่มข้ำรำชกำร     ค่ำเฉลี่ย 3.96 
 3) กลุ่มพนักงำนเงินรำยได้    ค่ำเฉลี่ย 3.96 
 4) กลุ่มลูกจ้ำงประจ ำ    ค่ำเฉลี่ย 4.18 

 ส ำนักฯ ส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อส ำนักฯ โดยใช้ตัวชี้วัด ควำมต้องกำรที่จะด ำรงควำม
เป็นบุคลำกรของส ำนักฯ เพ่ือประเมินและปรับปรุงควำมผูกพัน จำกผลกำรส ำรวจดังกล่ำว มีคะแนนเฉลี่ย 
4.04 โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มข้ำรำชกำร 3.80, กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัย 3.89, กลุ่มพนักงำนเงิน
รำยได้ 3.96 และกลุ่มลูกจ้ำงประจ ำ 4.18 

 5.2ข(2) ควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร (Correlation with Business Results) 

 ส ำนักฯ โดยทีมบริหำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ควำมผูกพันของบุคลำกรในส่วนที่มีระดับคะแนนน้อยมำ
พิจำรณำทบทวนและหำแนวทำงส่งเสริม โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลำกรทั้ง
ในและนอกสถำนที่ ท ำให้บุคลำกรมีควำมรัก ควำมผูกพันซึ่งกันและกัน มีกำรช่วยเหลืองำนกัน มีกำรท ำงำนที่
เป็นทีมงำนที่ดี ซึ่งส่งผลให้บุคลำกรของส ำนักฯ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันส่งผลลัพธ์ต่อองค์กรที่ดีขึ้น
ต่อไป 
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ค. กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ (Workforce and Leader Development) 

 5.2ค(1) ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ (Learning and Development System) 

 ส ำนักฯ ส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำส ำหรับบุคลำกรและผู้น ำของส ำนักฯ อยู่ตลอดเวลำ
ตั้งแต่แรกเข้ำปฏิบัติจนมีระบบพ่ีเลี้ยงในกำรสอนงำน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดู
งำนเพ่ือน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์มำคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถพิเศษให้กับองค์กร
และกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้น และกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองตำม
วิชำชีพ หรือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับหัวหน้ำ ส ำหรับกำรเรียนรู้ มีทั้งระบบของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
หน่วยงำนได้สนับสนุนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นจำกแหล่งเรียนรู้ และกำรเรียนรู้จำกหน่วยงำนเป็นผู้ จัดให้ หรือ
สนับสนุนงบประมำณให้เข้ำร่วมพัฒนำกับหน่วยงำนภำยนอก และสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำด้วย
วิธีกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 ส ำนักฯ พิจำรณำให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของตนเองตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ 
ส่วนระดับหัวหน้ำฝ่ำย ก็จะเน้นพัฒนำหลักสูตรส ำหรับผู้บริหำร เพ่ือจัดกำรควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ กำร
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 1 ปี และแผนระยะยำว 5 ปี ดังนี้ 
 

 รำยกำร 2556 2557 2558 2559 2560 
อบรมจิตบริกำรและกำรท ำงำนเปน็ทีม (ครั้ง) 1 1 1 1 1 
กำรคิดวิเครำะห์ (ครั้ง) 1 1 1 0 1 

กำรผลิตเอกสำรอย่ำงมืออำชีพ (ครั้ง) 0 1 0 0 0 

อบรม TQA (ครั้ง) 1 1 1 1 1 

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรดูแลรกัษำเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน (ครั้ง) 

1 1 1 1 1 

โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (คน) 10 0 10 10 10 

โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรปชส. (คน) 5 0 0 5 0 

ให้ควำมรู้กำรใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือสมำทโฟน (ครั้ง) 2 2 2 2 2 

ถ่ำยทอดควำมรูเ้พื่อรองรับกำรเกษียณอำยุรำชกำร (ครั้ง) 0 1 1 1 1 

พัฒนำศักยภำพเพื่อรองรับกำรท ำงำนแทนกัน 0 1 1 1 1 

กำรสอนงำน (โครงกำร) 0 5 3 3 3 

กำรจัดท ำคูม่ือปฏิบัติงำน (เรื่อง) 0 5 3 3 3 

กำรศึกษำดูงำน ภำยในประเทศ/ตำ่งประเทศ 1 1 1 1 1 

 ส ำนักฯ สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรและกำรสร้ำงนวัตกรรม จำกผลกำร
ประเมินประกันคุณภำพภำยใน ในหัวข้อเสนอแนะและโอกำสในกำรปรับปรุง น ำมำวิเครำะห์ปัญหำและหำ
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ข้อสรุป หำผู้รับผิดชอบจัดท ำเป็นโครงกำร ซึ่งในบำงโครงกำรก็จะได้ผลล้ ำค่ำออกมำเชิงนวัตกรรม เช่น 
โปรแกรมจองประชุม และจองห้อง study room  
 ส ำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำลและเศรษฐกิจ
พอเพียง เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ และค่ำนิยมของ
องค์กรกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ และมุ่งเน้นให้ลูกค้ำได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ด ีมีคุณภำพ ด้วยรำคำที่เป็นธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 
 ส ำนักฯ น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำ โดยปฏิบัติตำมแผนงำนที่วำงไว้ เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 
มีกำรประชุมร่วมกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
มีกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรให้ทั่วถึงและฉับไว โดยมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่ออกแบบและวำงระบบ 
เพ่ือแก้ปัญหำให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งยังมีกำรปรับปรุงกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันรวดเร็วและ
ทันเวลำอยู่เสมอ 
 ส ำนักฯ มีโครงกำรระบบพี่เลี้ยงจำกบุคลำกรที่มีต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ และบุคลำกรที่ก ำลัง
จะเกษียณอำยุรำชกำร คอยก ำกับดูแลโครงกำรหรือคู่มือที่บุคลำกรในส ำนักฯ จัดท ำขึ้น ซึ่งจะมีกำรประชุม ทุก 
2 เดือน บุคลำกรที่เข้ำร่วมก็จะคัดเลือกจำกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติอยู่ในแผนกำรเพ่ิมระดับต ำแหน่งให้สูงขึ้น 

 5.2ค(2) ประสิทธิภำพของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ (Effectiveness and development) 

 ส ำนักฯ ออกแบบและด ำเนินกำรระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ แนวทำงกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
1) ระบบกำรเรียนรู้ขององค์กรและ
กำรพัฒนำองค์กร 
 
 

 กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ตำมข้อตกลงภำระงำน 
 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำม KPIs  
 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมเกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ 
 กำรทบทวนมำตรฐำนภำระงำน 
 กำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำนดว้ยระบบลดขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำนด้วย

ระบบ Lean 
 กำรจัดหำอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ใน

กำรปฏิบัติงำน 
2) ระบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและ
กำรพัฒนำบุคลำกร 

 กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ตำมข้อตกลงภำระงำน 
 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรขององค์กร 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรโดยกำรหำปัจจัย

ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  
 จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องตำมภำรกิจขององค์กร 
 จัดโครงกำรศึกษำดูงำนท้ังในและต่ำงประเทศเพื่อน ำควำมรู้ทีไ่ดม้ำ

พัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรองค์กร 
3) ระบบกำรเรียนรู้ของผู้น ำและกำร
พัฒนำผู้น ำองค์กรในปัจจุบันและ
อนำคต 

 กำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรของผู้บริหำรและผู้น ำในอนำคต 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อทีมบริหำร 
 จัดส่งผู้น ำเข้ำรับกำรอบรมเพื่อน ำมำพัฒนำองค์กร 
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 5.2ค(3) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน (Career Progression) 

 ส ำนักฯ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของบุคลำกรอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรเน้นกำรมีสมรรถนะของ
บุคลำกรที่สูงขึ้น โดยกำรแสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ผลงำน
ตีพิมพ์ทำงวำรสำร ในส่วนของกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งของผู้น ำจะพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและส่งเสริมให้มีอบรมและเรียนรู้งำนสม่ ำเสมอ  
 ส ำนักฯ มีกำรดูแลควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งวิธีกำรเป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัย  ในส่วนของส ำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรท ำผลงำนเพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง เช่น โครงกำรพ่ีเลี้ยง 
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ กองทุนวิจัยสถำบัน 
 ส ำนักฯ มีแผนกำรจัดท ำตำรำงทะเบียนประวัติบุคลำกร โดยพิจำรณำทุกปี กระตุ้นและส่งสัญญำณ
แจ้งไปยังเจ้ำตัวเพ่ือรับทรำบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำผลงำน ส ำนักฯ สนับสนุนให้มีกำรท ำผลงำน
ทำงวิชำกำรเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งแต่ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน  
  ส ำนักฯ มีแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของบุคลำกร ดังนี้ 
   1) สนับสนุนและกำรศึกษำต่อ เพ่ือพัฒนำศักยภำพควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์  
   2) ส่งเสริมกำรท ำผลงำนเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ ช ำนำญงำน/ช ำนำญ

งำนพิเศษ  
   3) ให้โอกำสกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ  
   4) สนับสนุนงบประมำณ เพื่อเพ่ิมควำมรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และพันธกิจของส ำนักฯ 
   ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรและผู้น ำดังนี้  
 

ประเภทต ำแหน่ง แผนกำรเตรียมบุคลำกร วิธีกำร 
ผู้บริหำร - จัดเตรียมบุคลำกรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกำรขึ้นสู่ต ำแหน่ง

บริหำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย 
- ก ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึก อบรม ให้ควำมรู้ และ

พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อภำรกิจของส ำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
ให้โอกำสเข้ำรับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำนในสำยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

ก ำหนดหลัก
สมรรถนะตำม
บทบำท หน้ำที่และ
ภำรกิจของส ำนักฯ 

- ต ำแหน่งช ำนำญกำร 
- ต ำแหน่งช ำนำญกำร
พิเศษ 

- ต ำแหน่งเช่ียวชำญ 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้ำงต้น ก ำหนดหลัก
สมรรถนะตำม
บทบำท หน้ำท่ีและ
ภำรกิจของส ำนักฯ 
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หมวด 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 
(Operations Focus) 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน (Work Processes) 

ก. กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน (Product and Process Design) 

 6.1ก(1) แนวคิดในกำรออกแบบ (Design Concepts) 

 กระบวนกำรท ำงำนโดยรวมของส ำนักฯ ได้รับกำรออกแบบตำมพันธกิจ ค่ำนิยมและสมรรถนะหลัก
ขององค์กร ที่ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนกลยุทธ์ โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงยั่งยืน  มีกำรทบทวนหรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร ในที่ประชุมทีม
บริหำรและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักฯ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนำระบบงำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ควำมเปลี่ยนแปลงภำยนอก  และสมรรถนะหลักขององค์กร มุ่งพัฒนำไปสู่แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศได้ในอนำคต  

ภำพที่ 6.1-1 แผนผังระบบงำนส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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 กำรออกแบบกระบวนกำรงำนประจ ำ ส ำนักฯ ใช้ SIPOC Diagram วิเครำะห์กำรปฏิบัติงำนประจ ำ
และสร้ำงนวัตกรรม ซ่ึงใช้ข้อมลูขององค์กรที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำและข้อมูลจำกลูกค้ำ เช่น ข้อมูลสถิติ
กำรให้บริกำรจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ข้อร้องเรียนลูกค้ำ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter) 
ตู้ควำมคิดเห็น E-mail บริกำรตอบค ำถำม ข้อมูลจำกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ เป็นต้น 
 
 ภำพ 6.1-2  กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 

 
 

 กระบวนกำรท ำงำนของส ำนักฯ ประกอบด้วยกระบวนกำร ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
  1.1 กำรจัดหำหนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล ทั้งฉบับพิมพ์และดิจิทัล (Digital) ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร หนังสือบริจำคท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  
  1.2 กำรวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำรตำมมำตรฐำนระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน 
  1.3 กำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ช ำรุด ให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
 2. กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศ 
  2.1 กำรบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  2.2 บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันเวลำ ใช้บริกำรได้จำกทุกที่ทุกเวลำ 
  2.3 บริกำรเชิงรุกท่ีสนับสนุนกำรใช้สำรสนเทศ 
  2.4 กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจเหนือควำมคำดหมำยของผู้รับบริกำร 
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 3. กระบวนกำรสนับสนุนบริหำร 
  3.1 งำนนโยบำยและแผน กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
  3.2 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและฝึกอบรม 
  3.3 กำรเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินสมรรถนะ 
  3.4 กำรจัดสวัสดิกำรบุคลำกร  
  3.5 กำรสนับสนุนระบบงำน ได้แก่ 
   3.5.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
   3.5.2 งำนธุรกำรหรือสำรบัญ 
   3.5.3 กำรเงินและบัญชี 
   3.5.4 พัสดุและจัดซื้อ 
   3.5.5 งำนอำคำรสถำนที่ เป็นต้น 
 4. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ในชุมชนจังหวัดสงขลำ) 
  4.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมห้องสมุด  
  4.2 กำรอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
  4.3 บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
 หมำยเหตุ กระบวนกำรท ำงำนของส ำนักฯ ที่กล่ำวมำทั้งหมด มีรำยละเอียดดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 
6.1-1 คือ กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดในกระบวนกำรตัวชี้วัดตำมกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 

 6.1ก(2) ข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำน (Product and Process Requirement) 

 กำรท ำข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำน ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดที่ส ำคัญของบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่
สร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำร ส ำนักฯ พิจำรณำข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำนจำกพันธกิจ ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร ข้อร้องเรียน ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอผู้รับบริกำร ตำรำงที่ 6.1-1 ข้อก ำหนด
กระบวนกำรท ำงำนประจ ำ 
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 ตำรำง 6.1-1 ข้อก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนประจ ำ 
กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 

กระบวนกำร 
ตัวชี้วัด 

ตำมกลยุทธ ์
ตัวอย่ำง 

นวัตกรรม 
1.กำรจัดกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

     

 1.1 กำรจดัหำ  - มีขั้นตอนกำรจัดหำที่ถูก 
ต้องครบถ้วน 
- มีกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้ 
บริกำร ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
คู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่งมอบ 

- มีกำรด ำเนินกำรถูกต้องทุกขั้นตอน 
- มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ระหว่ำงหอสมุดฯ 
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
- จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศตำ่งประเทศได้
ไม่เกิน 4 เดือน ทรัพยำกรสำรสนเทศใน
ประเทศไดไ้ม่เกิน 1 เดือน 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศทีส่ั่งซื้อพรอ้ม
ให้บรกิำรภำยใน 1 สัปดำห์หลังจำกได้รับ
จำกฝ่ำยจดัซื้อ 

- ทรัพยำกรที่จัดหำมีควำม
ถูกต้อง ≥90% 
- ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร ≥90% 

- โปรแกรมจดัหำวำรสำร 
- โปรแกรมสั่งซื้อหนังสือ
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  

 1.2 กำรวิเครำะห์
หมวดหมู่และท ำ
รำยกำร  

- วิเครำะห์และท ำรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศตำม
มำตรฐำนสำกล  

- มีกำรปฏิบัติงำนถูกต้องตรงตำม
มำตรฐำนสำกล 
- วิเครำะห์ทรัพยำกรได ้≥14 ช่ือเรื่อง/วัน 

- ข้อมูลมีควำมถูกต้อง 90%  

 1.3 กำรบ ำรุงรักษำ  - ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่ใน
สภำพพร้อมให้บริกำร 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์พร้อม
ใหบ้ริกำร 
-ส ำรวจสภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
วัน 
- บ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศให้แล้ว
เสร็จภำยใน 3 วันท ำกำร 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศมี
ควำมสมบรูณ์ พร้อมให้ 
บริกำร ≥90% 

 

2. กำรบริกำรสำร 
สนเทศ 

2.1 บริกำรยืมคืน - ได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศ
ถูกต้อง รวดเร็ว 
- ปฏิบัติตำมขั้นตอนระบบ

- รวดเร็ว 
- ครบถ้วนและถูกต้อง 
- ตรงตำมระเบียบ 

- ให้บริกำรถูกต้อง≥80% 
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80% 

- บริกำรหนังสือด่วนหน้ำเว็บ 
- บริกำรสำรบัญวำรสำร
ทันใจ 
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ตำมกลยุทธ ์

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

กำรยืมคืน 
- เป็นไปตำมกฎ/สิทธ์ิกำรยมื
คืน 

- ใช้เวลำให้บริกำร 1นำที/รำยกำร - Book delivery 

 2.2 บริกำรตอบ
ค ำถำมและช่วยกำร
ค้นคว้ำ  

- ผู้รับบริกำรได้รับข้อมลูตรง
ควำมต้องกำร ถูกต้อง 
รวดเร็ว  
- ผู้รับบริกำรได้รับข้อมลูจำก
แหล่งที่น่ำเชื่อถือ 

- ถูกต้อง 
- รวดเร็ว 
- น่ำเชื่อถือ 
- เวลำในกำรให้บริกำร 24 ช.ม.(ขึ้นกับ
ช่องทำง) 

- ให้บริกำรถูกต้อง ≥98%  
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80%  

- กำรใช้ 2 จอในกำร
ให้บริกำร  
- Ask Librarian, Chat 
- กระดำนถำมตอบ  
- บริกำรตอบค ำถำมบน 
Facebook 

 2.3 บริกำรให้
กำรศึกษำแก่ผู้ใช้  

- ผู้รับบริกำรมีควำมรู้และ
ทักษะในกำรสืบค้น
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ 

- ควำมรู้ที่ไดร้ับมีถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80%  

- คู่มือกำรสืบค้นสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน ์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรค้น
ฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย ์

 2.4 บริกำร  
IT-Zone  

- ผู้รับบริกำรได้รับควำม
สะดวกใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อื่นๆ ได้ด้วยตนเอง ตำมเวลำ
ที่ก ำหนดไว ้ 

- สะดวกในกำรใช้งำน  
- พร้อมใช้งำนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
≥80% 

- ระบบควบคุมกำรพิมพ ์
(Happy Print)  
-ระบบควบคุมกำรใช้บริกำร 
- โปรแกรมติดตำมและเฝ้ำ
ระวังเครื่องแม่ข่ำยและ
เน็ตเวิรค์ 

 2.5 บริกำร  
e-Services  

- ผู้รับบริกำรได้รับควำม
สะดวกในกำรใช้บริกำร  
- ผู้รับบริกำรได้รับ
สำรสนเทศตรงตำมควำม
ต้องกำร ถูกต้อง ทันเวลำ 
เชื่อถือได้  

- สะดวกในกำรใช้งำน 
- ถูกต้อง  
- รวดเร็ว  
- เชื่อถือได้ 

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80% 

- บริกำร e-form เช่น ระบบ
น ำส่งบทควำมวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส ์กำรขอ ISBN 
/ISSN 
- โปรแกรมกำรแจ้ง
สถำนภำพกำรเข้ำถึง 
วำรสำร ฐำนข้อมูล
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ตำมกลยุทธ ์

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์ (check link) 

 2.6 บริกำรเชิงรุก - กิจกรรมหรือบริกำรทีเ่หนือ
ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 

- บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร - ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80% 

 

 2.7 กำรประเมิน
ควำมพงึพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

- ประเมินครอบคลมุงำน
บริกำรทุกด้ำน 
- ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
- ประเมินควำมไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร  

- ประเมินผู้รับบริกำรทุกประเภท 
- ถูกต้อง 
- เชื่อถือได้ 

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
≥80% 

- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ออนไลน ์ 

 2.8 กำรบริกำร  
โสตทัศนูปกรณ ์ 

- โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

- มีกำรตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ 1ครั้ง/วัน 
- มีควำมสมบรูณ์ พร้อมให้บริกำร 

- จ ำนวนครั้งของกำรตรวจ 
สอบสภำพของโสตทัศนู 
ปกรณ์ ≥1 
- โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภำพ
สมบูรณ์ พร้อมให้บริกำร 
≥98% 

 

 2.9 ด้ำนกำร
ประชำสมัพันธ์  

- มีกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำง
ทั่วถึงทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร 
- มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ถูกต้องและทันเหตุกำรณ ์ 

- มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ท่ีหลำกหลำย 
- ด ำเนินกำรประชำสัมพันธข์่ำวสำรทุกเรื่อง
ภำยใน 24 ช่ัวโมง 

- ข้อมูลมีควำมถูกต้อง 
≥99%  
-ข้อมูลมีควำมทันเหตุกำรณ ์
- มีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ อย่ำงน้อย 5 
ช่องทำง  

- ป้ำยประชำสมัพันธ์
อิเล็กทรอนิกส ์ 
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ตำมกลยุทธ ์

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

3. สนับสนุนกำร
บริหำรบุคคล 

     

 3.1 งำนแผน มีแผนท้ังระยะสั้นและระยะ
ยำว  

- ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับภำรกิจ  - แผน 1 ปี  
- แผน 4 ปี  

 

 3.2 กำรบริหำร
บุคคล 

    

   3.2.1 กำรวำงแผน
อัตรำ ก ำลัง 

- สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ก ำลังคน  
- สอดคล้องกับมำตรกำร
ก ำหนดอัตรำก ำลังภำครัฐ  

- ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับภำรกิจ  - มีแผนอัตรำก ำลัง  

   3.2.2 กำรก ำหนด
ต ำแหน่ง 

- กำรก ำหนดประเภท
ต ำแหน่งและสำยงำนต้อง
สอดคล้องกับลักษณะงำนท่ี
ก ำหนด รวมทั้งมำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ี ก.พ. 
ก ำหนด  
- กำรก ำหนดจ ำนวน
ต ำแหน่งต้องสอดคล้องกับ
ปริมำณงำนและมำตรฐำน
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  
- เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ก ำหนด  

- ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับภำรกิจ
และตรงตำมควำมต้องกำร  

- ต ำแหน่งตรงตำมภำระงำน 
≥90% 
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ตำมกลยุทธ ์

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

 3.3 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

- ตรงกับควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม
สอดคล้องกับปญัหำทิศทำง 
และสมรรถนะของบุคลำกร  
- สำมำรถตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรว่ำบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ (ผลผลติและ
ผลลัพธ์)ตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

- หลักสูตรสอดคล้องกับภำรกิจ  
- สัมฤทธ์ิผล  

- ควำมพึงพอใจ ≥85% 
- ผลสมัฤทธ์ิในกำรอบรม 
≥80% 

 

 3.4 กำรประเมินผล
กำรปฏิบัตริำชกำร
ประเมินสมรรถนะ
และกำรวำงแผน
พัฒนำรำยบุคคล  

- กำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกรรำยบุคคลต้อง
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
เชิงสมรรถนะที่องค์กร
คำดหวังตำมประเภท
ต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง 
- ด ำเนินกำร ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมระเบยีบที่
ก ำหนด  
- มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
สำมำรถจ ำแนกควำม
แตกต่ำงของบุคลำกรไดต้ำม
ผลกำรปฏิบตัิงำนและ
สมรรถนะ  

- ประเด็นกำรประเมินครอบคลมุสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะเฉพำะลักษณะงำน  
- เกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน  

- ผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ≥80% 
-ประเมินปลีะ 2 ครั้ง  
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ตำมกลยุทธ ์

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

 3.5 กำรจัดสวสัดิกำร  - ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสมำชิก  
- เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจดั
สวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร พ.ศ. 2547  
- เสริมสร้ำงควำมผำสุก 
ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลำกรต่อกำร
ปฏิบัติกำร  

สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร 
และเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด  

- มีสวัสดิกำรแก่บุคลำกร 
อย่ำงน้อย 3 รำยกำร  
- บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ 
≥80% 
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ข. กำรจัดกำรกระบวนกำร (Process Management) 

 6.1ข(1) กำรน ำระบบงำนไปปฏิบัติ (Process Implementation) 

 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรท ำงำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนด คือ มีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบ ใช้วิธีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่ง และ หน้ำที่ตำม Job Description  ของบุคลำกร
แต่ละคน และก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำยเป็นผู้ก ำกับ ดูแล และติดตำมประเมินผลงำนแต่ละงำน 
มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนทุกงำน เพ่ือสอนงำน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงขั้นตอนกำร
ท ำงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
 กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร เช่น กำรท ำงำน
เป็นทีม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม CoPs ต่ำง ๆ เช่น Morning Talk ของงำนบริกำรยืม-คืน ที่ท ำ
ทุกเช้ำวันศุกร์ เวลำ 9.30-10.30 น. ไดข้้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติงำนและคู่มือ  
 คุณภำพของงำนก ำหนดตำมมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรจัดหมู่และ
ท ำรำยกำรฐำนข้อมูลของห้องสมุดตำมระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน ระเบียบรำชกำรและ พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ เช่น ตัวชี้วัดกระบวนกำรท ำงำน   กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมเพ่ือกำรค้นหำทรัพยำกร
สำรสนเทศห้องสมุด บริกำรสำรสนเทศท่ีไม่ละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ กำรจัดสวัสดิกำรบุคลำกร กำรดูแล
สิ่งแวดล้อมอำคำร  
 กำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ใช้วงจรคุณภำพ PDCA 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดย
หัวหน้ำฝ่ำยมีหน้ำที่ติดตำมตำมรอบเวลำในแผนปฏิบัติกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ควำมก้ำวหน้ำและปัญหำ รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ข้อก ำหนด ของแต่ละ
กระบวนกำร ซึ่งกล่ำวไว้ใน ตำรำงที่ 6.1-1 ต่อที่ประชุมทีมบริหำรทุกเดือน นอกจำกนี้ทบทวน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญในที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในทุกเดือน 

 6.1ข(2) กระบวนกำรสนับสนุน (Support and Processes) 

 กระบวนกำรสนับสนุนกำรบริหำร มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ใช้วิธีกำรมอบหมำยงำนตำม
ต ำแหน่งงำน และก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยเป็นผู้ก ำกับ ดูแล และติดตำมประเมินผลงำนแต่ละงำน มีกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนทุกงำน มีกำรอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงขั้นตอนกำรท ำงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทรำบ และมีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงำนให้กับบุคลำกรที่รับมำใหม่ เช่น พนักงำนจัดชั้นหนังสือ พนักงำน
บริหำรงำนทั่วไป กระบวนกำรสนับสนุนบริหำร มีดังนี้ 
  - เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงำนพอเพียง เช่น มีระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ได้มำตรฐำน มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
  - กระบวนกำรงบประมำณและกำรเงิน มีระบบกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอ 
จัดเตรียมและบริหำรงบประมำณห้องสมุดตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม มีกำรรำยงำนรำยรับและ
รำยจ่ำย โดยจะน ำเสนอในที่ประชุมทีมบริหำร 1 ครั้ง/เดือน เพ่ือบริหำรจัดกำรรำยรับและรำยจ่ำยให้
เหมำะสม และรำยงำนในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ 1 ครั้ง/เดือน และเผยแพร่ในอินทรำเน็ต 
  - กระบวนบริหำรกำรพัสดุ และครุภัณฑ์ มีกำรออกแบบ มีแนวปฏิบัติกำรคัดเลือกผู้ส่ง
มอบวัสดุครุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์  โดยประเมินกำรให้บริกำรของผู้ส่งมอบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น 
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ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร มีสินค้ำครอบคลุมที่ต้องกำร รำคำยุติธรรม มีส่วนลด และส่งมอบตรง
เวลำ กำรทบทวนวัสดุคงคลังและพัสดุครุภัณฑ์ โดยฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร  เพ่ือช่วยในกำรควบคุม
ต้นทุนโดยรวมของหน่วยงำน 1 ครั้ง/ปี 
  - งำนอำคำรสถำนที ่ค ำนึงถึงชีวอนำมัยและควำมต้องกำรในอนำคต เช่น พ้ืนเพดำน และ
ผนังอำคำรใช้วัสดุเก็บเสียง ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ควำมชื้น กำรระบำยอำกำศ แสงสว่ำง มี
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่พร้อมใช้งำน 
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 ตำรำง 6.1-2  กระบวนกำรสนับสนุนระบบงำน  
กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวช้ีวัดใน 

กระบวนกำร 
ตัวช้ีวัด 

ตำมกลยุทธ์ 
ตัวอย่ำง 

นวัตกรรม 

กระบวนกำร
สนับสนุนระบบงำน 

     

 1.1 ระบบหอ้งสมุด
อัตโนมัต ิALIST 

- ระบบมีควำมน่ำเชื่อ 
ถูกต้อง  
- ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
คู่มือท่ีก ำหนดไว ้
-  ครอบคลุมกำรใช้งำน 
- พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- ถูกต้อง  
- รวดเร็ว  
- เชื่อถือได้  

- ควำมถูกต้องในกำรท ำงำน
ของระบบ ≥98% 

กำรพัฒนำระบบกำรยืม-คืน 
ด้วย RFID 

 1.2 ระบบ
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบมีควำมถูกต้อง  
- ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
คู่มือท่ีก ำหนดไว ้ 
- เข้ำถึงง่ำย ใช้งำนง่ำย  

- ถูกต้อง  
- รวดเร็ว  
- เชื่อถือได้ 

- ควำมถูกต้องในกำรท ำงำน
ของระบบ ≥98% 

 

 1.3 ด้ำนกำรเงินและ
บัญช ี 

บริหำรจดักำรเงิน
งบประมำณของหน่วยงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนท่ีก ำหนด  - มีควำมถูกต้อง100%  
- ตรงตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
≥95%  

-ฐำนข้อมูลค่ำตอบแทน 
-ระบบควบคุมรำยรับ
รำยจ่ำย 

 1.4 ด้ำนพัสด ุ บริหำรจดักำรพสัดุของ
หน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

-จัดหำพัสดไุดส้อดคล้องตำมแผนที่
ก ำหนด  
 

- มีควำมถูกต้อง100%  
- ตรงตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
≥95% 

 

 1.5 ด้ำนอำคำรและ
สถำนท่ี  

- อำคำร สถำนท่ี และ
อุปกรณ ์สำธำรณูปโภค มี
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  

- มกีำรตรวจสอบพื้นที่และอุปกรณ์กำร
ใช้งำนของหน่วยงำน 
- ไม่มีเหตุควำมไม่ปลอดภยั  

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีและ
อุปกรณ์กำรใช้งำน อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/สัปดำห ์

- ระบบสแกนบัตร
ผู้รับบริกำร  
- ระบบกล้องวงจรปิด  
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กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวช้ีวัดใน 
กระบวนกำร 

ตัวช้ีวัด 
ตำมกลยุทธ์ 

ตัวอย่ำง 
นวัตกรรม 

- มีควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำน  
 

-มีแผนควำมปลอดภยัในอำคำรและ
สถำนท่ี 

- จ ำนวนครั้งควำมไม่
ปลอดภัย = 0 

-ระบบประตูอัตโนมัตสิ ำหรับ
บุคลำกร 

 1.6 ด้ำนธุรกำร/  
สำรบรรณ  

- ปฏิบัติตำมมำตรฐำน และ
ระเบียบงำนสำรบรรณ  

- ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและระเบียบงำน
สำรบรรณ  
-สำมำรถตรวจสอบและค้นคืนเอกสำรได ้
-มีกำรด ำเนินกำรได้ภำยใน 24 ชม. 

- มีควำมถูกต้อง ≥99% ระบบเอกสำรอิเล็กทอร์นิกส ์
(e-doc) 

 ตำรำง 6.1-3  กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดใน 

กระบวนกำร 
ตัวชี้วัด 

ตำมกลยุทธ ์
ตัวอย่ำง 

นวัตกรรม 
2. กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

     

 2.1 บริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชน 

- มีบริกำรวิชำกำรควำมรูด้้ำน
บรรณำรักษศำสตร์ให้กับ
ห้องสมุดโรงเรียน ในเขต
กำรศึกษำ 2 จ.สงขลำ 
- พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนตำม
มำตรฐำน 3D คือ หนังสือดี 
บรรณำรักษ์ดี และบรรยำกำศด ี

- มีกำรอบรมควำมรู้ดำ้นห้องสมดุ/
บรรณำรักษศำสตร ์
- มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องห้องสมุด 
- มีเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมดุ 

- จ ำนวนครั้งกำรอบรม
ควำมรู้ด้ำนห้องสมุด/
บรรณำรักษศำสตร์อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
- จ ำนวนครั้งเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่องห้องสมดุอย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
- จ ำนวน 
สมำชิกเครือข่ำยควำม
ร่วมมือห้องสมดุเพิ่มขึ้น 

- เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ULibM สข.2 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ  หน้า 101 

 6.1ข(3) กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร (Product and Process Improvement) 

 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหลำยกระบวนกำร โดยใช้ SIPOC Diagram 
วงจรคุณภำพ PDCA ภำพที่ 6.1-1และภำพที่ 6.1-2 มีแผนกำรด ำเนินงำนติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด 
(ตำรำงท่ี 4.1-1) และน ำผลกำรประเมินส ำนักฯ มำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่บุคลำกรรับผิดชอบ โดยทีม
บริหำรและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน จะท ำหน้ำที่ทบทวนกระบวนกำรท ำงำน ตำมกรอบเวลำใน
แผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้กำรท ำงำนบรรลุผลที่ดีข้ึน เป็นไปตำมทิศทำงของแผนกลยุทธ์  
 ส ำนักฯ มีกำรควบคุมกำรท ำงำนตำมกระบวนกำรที่ออกแบบไว้ มีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
พร้อมให้บริกำร มีแผนกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 
Preparedness) ที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำกับดูแล ได้แก่ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และก ำหนดตัวบุคคลรับมอบอ ำนำจสั่งกำรแก้ปัญหำ
ด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉินที่รุนแรงทันทีทันใด เช่น กรณีอัคคีภัย ระบบสำรสนเทศห้องสมุดล่ม 
ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง  
  - ตั้งกองทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำงำนของบุคลำกร 
  - ตั้งคลินิกนักวิจัย เพ่ือให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรท ำวิจัยของผู้รับบริกำรและบุคลำกร 

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร (Operational Effectiveness) 

ก. กำรควบคุมต้นทุน (Cost Control) 

 กำรควบคุมต้นทุน เพ่ือกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดบริกำรห้องสมุด และกำรบริหำรงบประมำณ
กระบวนกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง ได้แก่ 

 กำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้วำรสำร/ฐำนข้อมูล โดยวิธีค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ค้นและหรือดำวน์โหลดวำรสำร/ฐำนข้อมูลต่อครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลกับกำรด ำเนินกำรย้อนหลัง 3 ปี และใช้
เป็นข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำร/ฐำนข้อมูลในปีถัดไป (ตำรำงที่ 7.5-1)  พบว่ำค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วย
ของกำรค้นและกำรดำวน์โหลดวำรสำร/ฐำนข้อมูลต่อครั้งลดลง ในปี 2557 คิดเป็นจ ำนวน 83.43 บำท/ครั้ง/
บทควำม  
 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองภำยในหน่วยงำน โปรแกรมเหล่ำนี้สำมำรถน ำมำใช้ในกำรควบคุมควำม
ผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน ลดต้นทุน และควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้เป็นอย่ำงดี เช่น  
  - โปรแกรมควบคุมงบประมำณรำยรับรำยจ่ำยส ำนัก   
  - ระบบประตูทำงเข้ำอัตโนมัติ Smart Gate และเครื่องขำยคูปอง  
  - ระบบงำนพิมพ์และเครื่องเติมเงินโควตำงำนพิมพ์อัตโนมัติ 
  - ระบบกำรจ่ำยค่ำปรับห้องสมุด 
 กำรน ำระบบ Lean มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
ลดขั้นตอนซ้ ำซ้อนลดรอบเวลำ ลดควำมสูญเสียของวัสดุส ำนักงำน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
เช่น กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมห้องสมุด เพ่ือกำรค้นหำทรัพยำกรของห้องสมุดระบบ ALIST 
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 กำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุด (Inter library loan = ILL) เป็นบริกำรที่ห้องสมุดติดต่อยืม/ถ่ำยส ำเนำ
เอกสำรที่ไม่มีตัวเล่มในห้องสมุด จำกห้องสมุดอ่ืน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรขอใช้บริกำร
สืบค้นและขอส ำเนำผลกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือประโยชน์ของห้องสมุดผู้ขอหรือสมำชิกของ
ห้องสมุด และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อทรัพยำกรที่มีผู้รับบริกำรน้อย 
 มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ  รณรงค์ประหยัดไฟฟ้ำปิดเครื่องปรับอำกำศห้องท ำงำนก่อนเลิกงำน      1 
ชั่วโมง และข้ึนลงบันไดชั้นเดียวแทนกำรใช้ลิฟต์ 

ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply-Chain Management) 

 ส ำนักฯ ใช้กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกับกระบวนกำรย่อย  ที่มีกำรใช้งบประมำณหรือค่ำใช้จ่ำยสูง 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ บริกำรในเวลำรวดเร็ว มีคุณภำพกำรเพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้รับบริกำร ส ำนักฯ เลือกผู้
ส่งมอบโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในด้ำนควำมสะดวกกำรลดเวลำในกำรสั่งซื้อและกำรส่งสินค้ำ กำรลด
ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย  กำรจัดกำรกับสินค้ำคงคลังที่มีประสิทธิภำพ กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ที่แม่นย ำ และกำรปรับปรุงกระบวนกำรหลังกำรขำย รำยละเอียดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน มีดังนี้ 

 1. กำรจัดหำหนังสือ จะให้ควำมส ำคัญกับหนังสือ ต ำรำ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน รำยชื่อหนังสือที่สั่งซื้อได้มำจำกกำรเสนอของคณะ/ภำควิชำ ควำมต้องกำรนักศึกษำ 
ผู้รับบริกำรทั่วไป บุคลำกรและบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบ กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบหรือผู้จ ำหน่ำย จะใช้ขั้นตอนกำร
เปรียบเทียบรำคำ ซึ่งจะพิจำรณำจำกผู้จ ำหน่ำยที่ให้รำคำต่ ำ มีหนังสือครบถ้วน ชื่อถูกต้องตรงกัน และส่งของ
รวดเร็วให้ทันต่อกำรใช้งำนของผู้รับบริกำร  
  ในกรณีที่ผู้แทนจ ำหน่ำยมีผลกำรด ำเนินกำรที่ไม่ดี เช่น ส่งหนังสือผิด ส่งหนังสือซ้ ำ ไม่ครบตำม
จ ำนวน ไม่ใส่ใจกับกำรส่งพัสดุภัณฑ์และกำรถนอมหนังสือ หรือขอทรำบข้อมูล/เหตุผลที่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้จ ำหน่ำยรำยอ่ืน ส ำนักฯ จะไม่สั่งซื้อกับผู้แทนจ ำหน่ำยดังกล่ำวในครั้ง
ต่อไป  

 2. กำรจัดหำวำรสำร เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจในกำรใช้วำรสำร/
ฐำนข้อมูล พบว่ำมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น คือ 1) กำรจัดหำวำรสำร/ฐำนข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 2) กำรให้บริกำรวำรสำร/ฐำนข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ได้รับวำรสำรครบถ้วน และสำมำรถใช้
งำนได้ตลอดเวลำ ดังนั้นในกำรจัดหำจะพิจำรณำจำกผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้ ผลกำรยืนยันให้บอกรับต่อ 
และผลกำรเสนอรำยชื่อวำรสำร/ฐำนข้อมูลใหม่จำกผู้รับบริกำร คณะ/ภำควิชำ และปัจจัยอ่ืนที่ใช้เป็นเกณฑ์
หนึ่งในกำรคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยวำรสำร/ฐำนข้อมูล ควบคู่กันไปคือเกณฑ์รำคำต่ ำสุด โดยบรรณำรักษ์ จะแจ้ง
หลักเกณฑ์เหล่ำนี้ให้ผู้จ ำหน่ำยทรำบล่วงหน้ำ 
  ในกรณีที่มีปัญหำกำรใช้งำน เช่น ได้รับวำรสำรล่ำช้ำ หรือวำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์เข้ ำใช้งำน
ไม่ได้ ส ำนักฯจะติดตำมทวงถำมจำกผู้จ ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชิด อย่ำงไรก็ดีหำกผู้จ ำหน่ำยไม่ปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ส ำนักฯ จะไม่ซื้อวำรสำรจำกผู้จ ำหน่ำยรำยนั้นในปีถัดไป (ผลลัพธ์ 7.1, 7.5) 

 3. กำรจัดหำพัสดุ จะส ำรวจวัสดุคงคลังทุกเดือนรำยงำนต่อผู้บริหำร ท ำบัญชีกำรรับและเบิก-จ่ำย
พัสดุของบุคลำกรในส ำนักฯ รับแบบฟอร์มค ำขอกำรจัดหำวัสดุจำกงำนกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
วำงแผน ควบคุมกำรจัดหำพัสดุหรืองบประมำณกำรจัดซื้อครั้งต่อไป  
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  กำรคัดเลือกตัวแทนจ ำหน่ำยจะพิจำรณำจำกร้ำนค้ำที่มีสินค้ำถูกต้องสเปค (Specification) รำคำ
ถูก มีบริกำรหลังขำย เช่น บริกำรแลกเปลี่ยน คืนของช ำรุดหรือผิดข้อก ำหนด สำมำรถส่งสินค้ำตรงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด และจะพิจำรณำผู้จ ำหน่ำยที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงเป็นพิเศษ เพ่ือให้ได้รับสินค้ำรวดเร็วขึ้น 
  ในกรณีที่ผู้แทนจ ำหน่ำยมีผลกำรด ำเนินกำรที่ไม่ดี เช่น ส่งสินค้ำไม่ตรงเวลำ จะรับฟังเหตุผลก่อน 
ถ้ำไม่สมเหตุสมผลก็งดกำรสั่งซื้อ 

ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness) 

 6.2ค(2)  กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

 ส ำนักได้จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินดังนี้ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำน
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน เพ่ือด ำเนินกำรก ำกับดูแลในเรื่องควำมเสี่ยงภำวะฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้น
ได้ โดยคณะกรรมกำรฯ ชุดนี้ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบและรับมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ
กรณีเกิดมีเหตุฉุกเฉิน กำรก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยใน 3 เรื่องหลักดังนี้  
  1) ด้ำนระบบกำรส ำรองข้อมูล 
  2) ด้ำนระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  3) ด้ำนอำชีวอนำมัย โดยวิเครำะห์จำกกำรควบคุมที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม ก ำหนดควำมส ำเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำมและสรุปผลกำรควบคุมควำม
เสี่ยง 
 หมำยเหตุ  ระบบกำรส ำรองข้อมูล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ข้อมูลจะไม่เสียหำย นอกจำกนี้
ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ดังตำรำง 6.2-1 
 ตำรำง 6.2-1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ล ำดับ เร่ือง บริเวณที่ปฏิบัติ วิธีด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พื้นที่ควบคุมอัคคีภัย ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้

คุณหญิงหลงฯ 
- ก ำหนดเขตพื้นท่ีตรวจ 
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบ

กำรตรวจ 
- ก ำหนดหน้ำท่ีตรวจพ้ืนท่ี 
- ด ำเนินกำรตรวจ 2 เดือน 

/ 1 ครั้ง 
- สรุปผลกำรตรวจและ

รำยงำนในที่ประชุม 

คณะกรรมกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
เปลี่ยนเป็นคณะกรรม 
กำร 5 ส 

2 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ 

- มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ทดสอบระบบท ำงำน 2 
เดือน / 1 ครั้ง 

- สรุปผลกำรทดสอบ และ
รำยงำนในที่ประชุม 

คณะกรรมกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

3 เครื่องดับเพลิง ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ 

- ส ำรวจพื้นที่ และจ ำนวน
เครื่องดับเพลิงที่ต้องจัด

คณะกรรมกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
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ล ำดับ เร่ือง บริเวณที่ปฏิบัติ วิธีด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ให้มีไว ้

- จัดหำและติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง 

- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management) 

 กำรจัดกำรกับนวัตกรรม  ใช้วิธีกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมของสังคมยุคข่ำวสำรที่เปลี่ยนแปลงไป 
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้มีสำมำรถแข่งขันด้ำนห้องสมุด และสร้ำงโอกำส
เชิงกลยุทธ์ในด้ำนธุรกิจ ปฏิบัติกำรและบุคลำกร (OP โครงร่ำงองค์กร) โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลำกรท ำ 
R2R เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ พิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงของปัจจัยน ำเข้ำ  
ผลกระทบต่อกระบวนกำรและหำวิธีแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยเชิงคงเดิม สิ่งที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว มี
ดังนี้ 
 กำรสังเกตจำกพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดของผู้รับบริกำร เช่น กำรใช้บริกำรออนไลน์ และบริกำรที่จัด
ให้ภำยในห้องสมุด เพื่อวิเครำะห์กำรบริกำรให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนในยุคดิจิตัล (Digital) เช่น กำรวำงแผน
ควบคมุและบริหำรควำมเสี่ยงระบบ IT ห้องสมุด 
 กำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ มอบหมำยงำนให้โปรแกรมเมอร์ 
พัฒนำโปรแกรม เพ่ือกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ตำม
แผนปฏิบัติกำรในกรอบเวลำที่ก ำหนดกำรใช้งบประมำณ  เช่น  
  - โปรแกรมกำรจองห้อง Study room / Meeting room ผ่ำนหน้ำเว็บ เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
หรือแอพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์  
  - โปรแกรมระบบควมคุมกำรปิด-เปิด คอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรทั้งหมด 
 กำรประชุมร่วมกับทีมงำน ALIST เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เช่น กำรพัฒนำระบบกำรบริกำรยืม-คืน ด้วยตนเอง ที่ใช้ระบบ 
RFID (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
 กำรศึกษำสถิติกำรใช้บริกำรห้องสมุดจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลกำรตัดสินใจและกำรวำงแผน เช่น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด 
 กำรวำงแผนด้ำนกำรเงินของส ำนักฯ เพื่อให้มีเงินส ำรองจ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำโครงกำร
หรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  ส ำนักฯ มีระบบกำรจัดเก็บเงินรำยได้สะสม ซึ่งเป็นเงิน
รำยรับเหลือจ่ำยในแต่ละปี ช่วยให้มีสภำพควำมคล่องกำรใช้เงิน ในทำงปฏิบัตินั้นเงินรำยได้สะสมมีไว้เพ่ือใช้
จ่ำยเวลำที่จ ำเป็น เช่น  
  - ช่วงเวลำรองบประมำณประจ ำปีที่ล่ำช้ำ  
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  - ผลกระทบทำงกำรเมือง หรือกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภำวะเศรษฐกิจ  ซึ่งท ำให้ไม่ได้รับงบประมำณ
ตำมท่ีประมำณกำรเอำไว้ 
 ปัจจุบันรำยได้สะสมของส ำนักฯ มีอัตรำก้ำวหน้ำและมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้  
 ตำรำง 6.2-2 รำยได้สะสม 3 ปี ย้อนหลัง 
 

ปีงบประมำณ รำยได้สะสม (บำท) เพ่ิมข้ึน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 
2555 8,572,615.89 1,709,362.01 24.90 
2556 11,290,764.19 2,718,148.30 31.70 
2557 18,436,240.90 7,145,476.71 63.28 

 
 ทั้งนี้ส ำนักฯ มีเงินรำยได้ที่สำมำรถน ำมำประกอบกำรด ำเนินงำนได้ ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ ำเป็น
เร่งด่วนต้องด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนลุล่วงตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
 หมำยเหตุ เงินรำยได้สะสมปี 2557 มีอัตรำเพิ่มผิดปกติ เนื่องจำกกองคลังปรับปรุงบัญชี 
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หมวด 7. ผลลัพธ์ 
(Results) 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร (Product and Process Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ (Customer Focused Product and 
Process Results) 

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศที่มุ่งเน้นลูกค้ำ เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ที่
ส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และลดข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร  ปี 2557 พบว่ำ ทุกกระบวนกำร
ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ กล่ำวคือ ร้อยละควำมพึงพอใจบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำมีค่ำสูงสุด 
(88.8%) รองลงมำ ควำมพึงพอใจบริกำร IT- Zone (84%) ส่วนค่ำร้อยละควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์
ของผู้ใช้บริกำรมีค่ำน้อยท่ีสุด (80.2%) 
 ตำรำง 7.1-1 กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศ 

กระบวนกำรย่อย 
แผน ผลกำรด ำเนินงำน 
ผล 2555 2556 2557 

1. ร้อยละควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำรยืมคืน แผน 1 0.2 0.15 
 ผล 0.49 0.008 0.02 
2. ควำมพึงพอใจบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 0 0 88.8 

2.3 ควำมพึงพอใจบริกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้ แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 84.21 86.6 82.8 

2.4 ควำมพึงพอใจบริกำร IT- Zone แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 77.6 82.6 84 

2.5 ควำมพึงพอใจในบริกำรภำพรวมของผู้ใช้บริกำร แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 81.2 81 82.2 

2.6 ตรวจสอบสภำพของโสตทัศนูปกรณ์ ≥1/วัน แผน 1 1 1 

 
ผล 0 0 1.01 

2.7 ควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์ของผู้ใช้บริกำร แผน ≥80% ≥80% ≥80% 

 
ผล 75.6 81 80.2 
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ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน มีดังนี้ 

 1. กระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศ เป็นกระบวนกำรท ำงำนที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย   เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจของห้องสมุดและมีสำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยอำจำรย์ นักศึกษำ หรือ 
ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  1.1 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุด ประกอบด้วย คณบดีหรือผู้แทนจำกคณะต่ำง ๆ และ
ตัวแทนส ำนักฯ เพ่ือจัดสรรงบประมำณกำรจัดหำหนังสือ วำรสำรฐำนข้อมูล  
  1.2 มีกระบวนกำรกำรรวบรวมรำยชื่อหนังสือ วำรสำรฐำนข้อมูล จำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ภำควิชำ/คณะ นักศึกษำและผู้รับบริกำร 
  1.3 มีข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดหำ โดยใช้ข้อมูลกำรจัดซื้อปีที่ผ่ำนมำ และข้อมูลกำรใช้บริกำรจำกลูกค้ำ
ประกอบกำรตัดสินใจ 
  1.4 มีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมหนังสือ วำรสำรฐำนข้อมูล ก่อนให้บริกำร 
  1.5 สื่อสำรกับผู้รับบริกำร ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง ให้กำรอบรมกำรใช้วำรสำรฐำนข้อมูล 
  1.6 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของหนังสือสั่งซื้อกับหลักสูตร หรือสำขำวิชำที่เปิดสอน 
  1.7 ส ำรวจควำมต้องกำรใช้หนังสือ วำรสำร ฐำนข้อมูล จำกสถิติกำรใช้และกำรยืม 
  1.8 ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร แบ่งตำมประเภทผู้รับบริกำร 
 ตำรำง 7.1-2 ผลกำรจัดซื้อ ต ำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูล ปีงบประมำณ 2557 
 

ทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวนเงิน(บำท) 

1 ต ำรำเรียน  1,652,224.62  

2.E-Book 835,278.40 

3.วำรสำร 12,486,291.33  

4.ฐำนข้อมูล 6,528,317.52  

รวม 21,502,111.87  
 2. กำรวิเครำะห์เลขหมู่และท ำรำยกำรสำรสนเทศ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือกำรเรียนกำรสอน เช่น 
หนังสือ/ต ำรำเรียน มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญตำมรำยชื่อที่เสนอจำกคณะ/ภำควิชำ หรือผู้รับบริกำร ส่วนกำร
วิเครำะห์เลขหมู่และลงรำยกำร จัดล ำดับควำมส ำคัญกำรวิเครำะห์ตำมควำมต้องกำรหรือค ำร้องขอบริกำร เช่น 
หนังสือด่วน สถิติกำรยืมหรือสถิติกำรจอง 
 ตำรำง 7.1-3 จ ำนวนกำรจัดหำ วิเครำะห์เลขหมู่และท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 
2557 

รำยกำร 
ปี/ชื่อเรื่อง 

2555 2556 2557 
1. สิ่งพิมพ์ภำษำไทย  71 179 1,178 
2. สิ่งพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ 184 249 364 
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 166,180 273,794 167,972 
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 3. กำรจัดหำวำรสำร/ฐำนข้อมูล ที่ตรงกับควำมต้องกำรใช้ ผลกำรยืนยันให้บอกรับต่อ และกำรเสนอ
รำยชื่อใหม่จำกคณะ/ภำควิชำ และบริกำรวำรสำร/ฐำนข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว มีวำรสำรครบถ้วนและสำมำรถ
ใช้งำนไดทุ้กสถำนที่ ทุกเวลำ 
 ตำรำง 7.1-4 จ ำนวนกำรจัดหำ วำรสำร/ฐำนข้อมูล 

รำยกำร 
ปี 

2555 2556 2557 
1. ฐำนข้อมูลวำรสำร/ฐำน 10 11(12)* 15(13)* 
2. วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย/ชื่อเรื่อง 0 161 160 
3. วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำษำต่ำงประเทศ/ชื่อ
เรื่อง 

193 167 106 

4. ฐำนข้อมูล open access 43 44 44 

 หมำยเหตุ * ฐำนข้อมูล สกอ. 

 4. กำรพัฒนำกำรคอลเลคชันหนังสือ หรือต ำรำเรียน ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เพียงพอต่อกำรเรียน
กำรสอน โดยใช้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ปี 2544 ปรับปรุง ปี 2549 เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หรือจัดหำหนังสือ ดังนี้ 

     1. จ ำนวนหนังสือ/นักศึกษำ  15 เล่ม : 1 คน 
     2. จ ำนวนหนังสือ/อำจำรย์  100 เล่ม : 1 คน 

   4.1   สูตร กำรค ำนวณหำสัดส่วนหนังสือต่อนักศึกษำ 
       จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด 
    จ ำนวนนักศึกษำ ปริญญำตรี /โท /เอก ที่ลงทะเบียน ปีกำรศึกษำ 2557 

 
    แทนค่ำ   1,012,408.40 = 17 เล่ม 

          20067 

    สรุป สัดส่วนจ ำนวนหนังสือต่อนักศึกษำ 1 คน เท่ำกับ 17 เล่ม (ผ่ำนเกณฑ์) 
 
 
 

   4.2 สูตร กำรค ำนวณหำสัดส่วนหนังสือต่ออำจำรย์ 
            จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด 
                จ ำนวนอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2557 
 

    แทนค่ำ   1,012,408.40 = 245 เล่ม 

           1407 

    สรุป สัดส่วนจ ำนวนหนังสือต่ออำจำรย์ 1 คน เท่ำกับ 245 (ผ่ำนเกณฑ์) 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ  หน้า 109 

 
 5. หนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูลพร้อมใช้งำน 100 % 
 ตำรำง 7.1-5 ตัวชี้วัดกระบวนกำรกำรจัดกำรสำรสนเทศ 

กระบวนกำรย่อย 
แผน ผลกำรด ำเนินงำน 
ผล 2555 2556 2557 

1.1 กำรจัดหำสำรสนเทศ     
 1.1.1 ทรัพยำกรที่จัดหำมีควำมถูกต้อง แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
 ผล 100 100 100 
 1.1.2 ทรัพยำกรที่จัดหำตรงที่ต้องกำร  แผน ≥95% ≥95% ≥96% 
 ผล 100 100 100 
1.2 ระเบียนรำยกำรบรรณำนุกรมถูกต้อง  แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
 ผล 0 0 93.43 
1.3 บ ำรุงรักษำทรัพยำกรให้อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน  

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 

 ผล 99.55 99.18 99.27 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (Customer Focused Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (Customer-Focused Results) 

 7.2ก(1) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (Customer Satisfaction)  
 ส ำนักฯ ได้ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงในตำรำงที่ 7.2-1 

ตำรำง 7.2-1 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯ ย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) 

ประเด็นประเมิน 
ปี 2555 
 
      ค่ำเฉลี่ย 

ปี 2556 
 
        ค่ำเฉลี่ย 

ปี 2557 
 
      ค่ำเฉลี่ย 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

3.91 4.03 4.16 

2. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

4.20 4.12 4.28 

3. ด้ำนบุคลำกรห้องสมุด 4.21 4.34 4.29 
4. ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.99 4.18 4.38 
5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร 3.98 3.99 3.97 
เฉลี่ยรวม 4.06 4.13 4.22 
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 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อส ำนักฯ ย้อนหลัง 3 ปี (2554-2556) 

 
 

 จำกตำรำง7.2-1 พบว่ำผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของส ำนักสูงขึ้นกว่ำ 2 ปีที่ผ่ำน
มำเล็กน้อยคือที่ระดับ 4.22, 4.13, 4.06 ของปี 2557, 2556 ,2555 ตำมล ำดับถ้ำพิจำรณำรำยข้อพบว่ำสูงขึ้น
กว่ำปีที่ผ่ำนมำทุกด้ำน ยกเว้นด้ำนด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรลดลงกว่ำปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย 3.97, 3.99, 
3.98 ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นแนวโน้มตัววัดด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรดีขึ้น  

 ตำรำง 7.2-2 ตำรำงผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
แผน ปีกำรศึกษำ 

ผล 2554 2555 2556 2557 2558 

1 ผลลพัธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร        
2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ        
2.1 จ ำนวนบริกำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำร

อย่ำงมีนวัตกรรม 
แผน ≥1 1 1 1 1 
ผล 2 2 2 2  

2.2 ร ะ ดั บ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร 
(ร้อยละ) 

แผน ≥80 80 80 85 85 
ผล 81.8 81.2 82 84.4  

2.3 จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำม
ผูกพันกับผู้รับบริกำร 

แผน 1 2 2 2 3 

ผล 4 7 13 14  
2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข แผน ≥90 90 90 90 90 

ผล 91.66 98.36 100 100  
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 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำจำกตำรำง 7.2-2 ที่ท ำข้อตกลงกับมหำวิทยำลัย ทั้ง 4 ข้อ ผ่ำน3 ข้อและ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
 ส่วนกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคู่เทียบคือส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่นพบว่ำระดับควำมพึง
พอใจในภำพรวมของส ำนักฯ ต่ ำกว่ำส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังตำรำง7.2-3 แต่เมื่อดูรำยด้ำน
ของส ำนักฯ มีควำมพึงพอใจสูงกว่ำ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ถึง 3 ด้ำนในจ ำนวน 4 ด้ำน มี
แนวโน้มผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
 ตำรำง 7.2-3 เทียบเคียงผลกำรด ำเนินกำรกับคู่เทียบ 

ประเด็นรำยกำรที่เปรียบเทียบ ม.อ. มข. 
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในภำพรวม 4.22 4.5 
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 5 ด้ำน (รำยละเอียดตำมแบบสอบถำมท่ีแนบ) 
1.1 ทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร 

 
4.16 

 
4.01 

1.2 กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด 4.28 4.02 
1.3 บุคลำกรของห้องสมุด 4.29 4.30 
1.4 สถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.38 4.30 
1.5 กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 3.99 - 
1.6 ผลของกำรให้บริกำร - 4.59 
  
 7.2ก(2)  ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement) 
 ในรอบปีที่ผ่ำนมำส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ โดยจัดกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์
และควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร  มีกิจกรรมเชิงรุก 21 กิจกรรม บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 8 บริกำร 
แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ใ น รู ป แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  1 9  บ ริ ก ำ ร  ดั ง ต ำ ร ำ ง 7 . 2 -4  แ ล ะ ดู เ พ่ิ ม เ ติ ม ที่ 
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/t.docx แนวโน้มตัววัดดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลกำรประเมิน
ตัวชี้วัดด้ำนลูกค้ำ ดังตำรำง 7.2-2  และผลกำรส ำรวจควำมผูกพันอยู่ในระดับสูง  ดูเพ่ิมเติมที่  
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/sitthichai.l/x.docx ผลประเมินเหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิต
ของกำรเป็นลูกค้ำ จะเห็นได้ว่ำส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ จะเห็นได้
จำกตัวชี้วัดหลำยตัวหลำยไม่ว่ำควำมพึงพอใจ กำรแก้ปัญหำข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ กำรส ำรวจควำม
ผูกพันล้วนมีผลลัพธ์อยู่ในระดับสูงขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ำมีควำมผูกพันกับส ำนักฯ ดีขึ้น 
 ตำรำง 7.2-4  จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร 

จ ำนวน กิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ 

กิจกรรมเชิงรุก บริกำรแบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว 

บริกำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

2555 7 19 11 19 

2556 13 19 8 17 

2557 14 21 9 19 
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7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร (Workforce -Focused Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (Workforce Results) 

 ส ำนักฯ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกประสบกำรณ์ท ำงำนมำกค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับอำยุ
กำรท ำงำนของบุคลำกร จำกปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2556 และปีกำรศึกษำ 2555 ดังต่อไปนี้  
   ตำรำง 7.3-1 จ ำนวนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถรวมถึงประสบกำรณ์สูง อันเนื่องมำจำกอำยุกำร
ท ำงำน 

    

 7.3ก(2) ส ำนักฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักฯ เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีทุกปี เพ่ือให้
บุคลำกรมีสุขภำพอนำมัยดี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) บรรณำรักษ์            
2) ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  
3) สนับสนุนงำนบริหำร  
4) นักวิทยำศำสตร์       

บุคลำกรส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเพ่ิมขึ้น จำกข้อมูลในปี 2555 บุคลำกรเข้ำ
รับกำรตรวจสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 78.18 และปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 82.35 และในปีกำรศึกษำ 2557 คิด
เป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และแสดงบุคลำกรที่เข้ำร่วมตรวจสุขภำพแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 

อำยุงำน 2555 2556 2557 
 < 10 ปี 13 13 8 

 11 – 20 ปี 10 8 9 
 21 – 30 ปี 21 17 18 
  > 31 ปี 11 13 15 

  รวม 55 51 50 

กลุ่มบุคลำกร ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557  
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บรรณำรักษ์  16 12 16 13 13 13 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  24 17 22 18 19 17 
สนับสนุนงำนบริหำร 13 12 11 10 10 10 
นักวิทยำศำสตร์ 2 2 2 1 2 2 

ภำพรวม 55 43 51 42 50 42 
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ตำรำง 7.3-2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรตรวจสุขภำพ ปี 2555-2557 

 7.3ก(3) ส ำนักฯ ได้ประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2557 ผล
กำรประเมิน เท่ำกับ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80 ปีกำรศึกษำ 2556 คิดเป็นร้อยละ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40 
ปีกำรศึกษำ 2555 ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 77 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น  

ตำรำง 7.3-3 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร 

 
  ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ จำก
ตัวชี้วัดคือ จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักฯ มี
จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 4 โครงกำร ปีกำรศึกษำ 
2556 ด ำเนินกำรได้ 4 และในปีกำรศึกษำ 2555 สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 โครงกำร 

ตำรำง 7.3-4 จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร 

 

 7.3ก(4) ส ำนักฯ มีระบบกลไกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ส่งเสริมสมรรถนะในกำรให้บุคลำกร
และผู้น ำองค์กร เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร โดยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น  

 1) ส ำนักฯ จัดเอง  
 2) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
 3) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย  

 ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 

 แผน 90 90 90 

 ผล 77 79.40 80.80 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2555 2556  2557 

แผน 2  2 3 
 ผล 3 4 4 
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เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะต ำแหน่ง โดยจ ำแนกตำมกลุ่ม ในปีกำรศึกษำ 2555-2557 จ ำนวน
บุคลำกรแยกเป็นกลุ่มที่เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 100  
 ส ำนักฯ  มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพเพ่ือพัฒนำงำน โดย
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคนในส ำนักฯ ปี 2557 สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ร้อยละ 100 โดยผลกำรประเมินเฉลี่ย ปี 2555-2557 เป็น 4.05, 4.40 และ 4.40 ตำมล ำดับ  
 ตำรำง 7.3-5 บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม (แบ่งเป็นกลุ่ม) 

กลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บรรณำรักษ์  16 16 16 16 16 16 
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  24 24 22 22 22 22 
สนับสนุนงำนบริหำร 13 13 11 11 10 10 
นักวิทยำศำสตร์ 2 2 2 2 2 2 
ผู้น ำองค์กรระดับสูง 2 2 2 2 2 2 

ภำพรวม 57 57 53 53 52 52 
 

     
ภำพที่ 7.3-1 บุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมสมัมนำ                               ภำพที่ 7.3-2 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วม 
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ภำพที่ 7.3-3 จ ำนวนบุคลำกรที่เขำ้ร่วมประชุม (แยกเป็นกลุม่) 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร และควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง 
(Leadership, Governance, and Societal Responsibility Results) 

 7.4ก(1) กำรน ำองค์กร (Workforce Capability and Capacity) 

 ในกำรประชุมกับบุคลำกรทุกเดือน ผู้น ำระดับสูงได้เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนักถึง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กร   
 ผลของกำรสื่อสำรให้บุคลำกรตระหนักถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมองค์กรท ำ
ให้เกิดกิจกรรมและกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในองคก์รได้ 
 ตำรำง 7.4-1 ผลกำรส ำรวจเพื่อประเมินกำรรับรู้ เข้ำใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่ำนิยม ของส ำนักฯ มีส่วนช่วยให้ท่ำน มีควำมเข้ำใจ 

1.ก ำหนดทิศทำงจุดหมำยกำรท ำงำนของท่ำนได้ชัดเจน  85.7% 
2.รู้ว่ำต้องท ำอะไร เพื่ออะไร ท ำอย่ำงไร และเมื่อใด  84.92% 
3.มีควำมมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงำนด้วยควำมเตม็ใจ  92.06% 

 
 กรำฟแสดงผลกำรส ำรวจเพื่อประเมินกำรรับรู้ เข้ำใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร  

 

 7.4ก(2) กำรก ำกับดูแลองค์กร (Governance) 

 ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร โดยให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม
กรรมกำรบริหำรส ำนักฯเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ผู้น ำระดับสูงได้มีกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยพัสดุ กำรเงิน โดยมีกำรซักซ้อมถึง
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 
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 มีกำรรำยงำนผลกำรใช้เงินทุกหมวดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯและที่ประชุมบุคลำกร
ทุกเดือน 
 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบด้ำนกำรเงินและพัสดุโดยหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องด้ำนกำรเงินและพัสดุ แม้ในประเด็นที่ไม่ส ำคัญ 
 ตำรำง 7.4-2 ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรของผู้บริหำรระดับสูง 

รำยกำร เห็นด้วย 
1) ด้ำนลักษณะผู้น ำและภำวะผู้น ำ  86.60% 
2) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 84.00% 
3) ด้ำนกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลที่ดภีำยใต้กรอบจรยิธรรมและคุณธรรม 85.80% 
4) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ 86.00% 
5) ด้ำนศิลปะในกำรครองใจผู้ใต้บังคบับัญชำ 85.60% 
6) ด้ำนกำรจดัระบบ/กลไกกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 81.60% 

 7.4ก(3) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) 

 ในปีกำรศึกษำ 2557 ไม่พบว่ำ มีกำรละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้บริกำร โดยมีกำร download วำรสำร
ผิดเงื่อนไข 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมำยเท่ำนั้น ส ำหรับซอฟต์แวร์ที่มีรำคำแพง ได้ส่งเสริมให้ใช้ 
Open Source, Freeware แทน  ในปี 2557 บุคลำกรและนักศึกษำมีควำมคุ้นเคยกับกำรใช้ Open Source, 
Freeware มำกขึ้น โดยส ำนักฯ มีควำมร่วมมือกับชมรม Open source ด ำเนินกำรอบรมกำรใช้ซอฟต์แวร์ 
Open Source และ Freeware เป็นระยะ ๆ 

 ตำรำง 7.4-3 จ ำนวนกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ 

กำรละเมิด 
ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
กำรละ เมิ ดข้ อตกลงของผู้ ใ ช้บริ ก ำ ร  โดยมี ก ำร 
download วำรสำรผิดเง่ือนไข 2 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น 
กำรใช้ ซอฟต์แวร์เถื่อน กำรส ำเนำเอกสำรและท ำซ้ ำสื่อ
โสตทัศน์เพื่อประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อกำรศึกษำ  

n/a 0 0 

 7.4ก(4) จริยธรรม (Ethics) 

 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้กำรเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรดูแลและส่งเสริมกำรมีจรรยำบรรณของ
บุคลำกรในองคก์รและกำรเป็นสมำชิกของเครือข่ำยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย 
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 ตำรำง 7.4-4 รำยงำนผลควำมผิดพลำดด้ำนจริยธรรม 
 ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
1 .  ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ ำนกำ รดู แ ลและส่ ง เ ส ริ มก ำ รมี

จรรยำบรรณของบุคลำกรในองค์ 
ไม่ม ี มี มี 

2 . ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ก ำ ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  เ ช่ น  
กำรลดหย่อนค่ำปรับ 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

3. กำรประพฤติผิดวินัยของบุคลำกรและนักศึกษำ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

4. ข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข (%) 98.36 100 100 

5. ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องบุคลำกรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่
และท ำควำมดี โดย มีคณะกรรมกำรคัดเลือกเป็น
บุคลำกรดีเด่นประจ ำส ำนักฯ 

ไม่ม ี มี มี 

 7.4ก(5) สังคม (Society) 

 ส ำนักฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชุมชน โดยพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ใหม่แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชนตำมพันธกิจของส ำนักฯ ดังนี้ 
 ตำรำง 7.4-5  กำรให้บริกำรชุมชน 

กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
จัด/มีส่วนร่วมห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด

ต้นแบบ  
1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของประชำชน(PSU Book 
Fair) 

0 1 1 

กำรจัดอบรมและให้บริกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับสังคมภำยนอก(TDC) 

0 0 1 

กำรจัดอบรมควำมรู้ ใหม่ๆ  แก่บรรณำรักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงำนของห้องสมุดชุมชนและยุวบรรณำรักษ์
(ครั้ง) 

1 1 2 

รับนักศึกษำจำกสถำบันต่ำง ๆ เข้ำฝึกงำนในลักษณะ
ของสหกิจศึกษำ (คน) 

3 3 6 

 
 ส ำนักฯ เป็นหน่วยงำนที่ดูแลหอสมุดของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ตระหนักถึงกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ในชุมชน จึงส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบรรณำรักษ์ไปพัฒนำห้องสมุด
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โรงเรียน โดยจัดท ำเป็นโครงกำรห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบตำมมำตรฐำนห้องสมุด 3D ของ สพฐ. เพ่ือให้ควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนบรรณำรักษ์แก่ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน  ให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรพัฒนำ
ระบบงำนห้องสมุดกับเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำนสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนระบบห้องสมุดที่เข้มแข็ง มีกำรท ำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องมำแล้วเป็นปีที่ 4 และมีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจกิจกรรม ดังนี้ 

ตำรำงที่ 7.4-6 กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ 

กระบวนกำรย่อย 
แผน ผลกำรด ำเนินงำน 
ผล 2555 2556 2557 

1.1 บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน     
 1.1.1 ควำมพึงพอใจกำรอบรมกำรใช้
โปรแกรม ULibM 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 84 86 93 

 1.1.2 ควำมพึงพอใจกำรอบรมควำมรู้
ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และบริกำรห้องสมุด 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 0 95.2 95.2 

1.2 ควำมพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
Open Library@ Your School 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 0 94.6 95.4 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด (Financial and Market Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด (Financial and Market Results) 

 7.5ก(1) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน (Financial Performance) 

  ส ำนักฯ มีภำรกิจหลักในกำรจัดหำ จัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วำรสำรออนไลน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
โดยส ำนักฯ ได้น ำงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ มำใช้ในกำรบริหำรงำน กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบภำรกิจ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น และมีผลกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมแผน/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบทุกเดือน ข้อมูลกำรเงินเป็นปัจจุบัน มีกำร
กลั่นกรอง ตรวจสอบ จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินคงเหลือประจ ำวัน หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุนงำนบริหำร และผู้อ ำนวยกำร ตำมล ำดับ  
 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินที่แสดงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของส ำนักฯ ด้วยร้อยละของงบที่ได้รับ
จัดสรรเพ่ิมขึ้น โดยเปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณปัจจุบันกับค่ำเฉลี่ยของเงินที่ได้รับจัดสรร 3 
ปีงบประมำณย้อนหลัง ดังภำพ 7.5-1 
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ตำรำง 7.5-1 งบที่ได้รับกำรจัดสรรจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ 

 
 ส ำนักฯ มนีโยบำยเก็บเงินรำยได้สะสมเพ่ือใช้จ่ำยเวลำที่จ ำเป็น เช่น เมื่อยังไม่ได้รับงบประมำณ
ประจ ำปี หรือได้รับแต่ล่ำช้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุผลทำงกำรเมือง หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำวะเศรษฐกิจ ท ำ
ให้ประมำณกำรรำยรับในส่วนที่คำดไว้ไม่ได้ตำมที่ประมำณกำร ปัจจุบันรำยได้สะสมของส ำนักฯ มี
จ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น เงินรำยได้สะสมที่ส ำนักฯ เก็บไว้จึงเป็นกำรรักษำควำมสมดุลกำรคลังให้มีเสถียรที่
มั่นคง และมีควำมคล่องตัวในกำรใช้เงินตลอดเวลำ ดังภำพ 7.5-2  
 ตำรำง 7.5-2 รำยได้สะสมของส ำนักฯ 

 
 ส ำนักฯ ได้จัดสรรในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท ต ำรำวำรสำรและฐำนข้อมูล เพ่ือ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร ดังนี้ 
 ตำรำง 7.5-3 กำรจัดซื้อต ำรำวำรสำรฐำนข้อมูล 

 

 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ วำรสำร ฐำนข้อมูล ต ำรำเรียน 
2555 13,400,464 5,373,074 2,121,357 
2556 13,049,812 5,584,720 1,223,930 
2557 12,486,291 6,528,318 2,487,503 

 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ยรวมปี  
2556-2558 2556 2557 2558 

งบประมำณ 29,978,600 30,298,600 30,176,200 30,151,133 
เงินรำยได้ 24,404,600 25,145,550 23,712,500 24,420,883 

ปี 
งบประมำณ 

รำยได้สะสม 
 (บำท) 

เพิ่มขึ้น (บำท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

2555 8,572,615.89 1,709,362.01 24.90 
2556 11,290,764.19 2,718,148.30 31.70 
2557 18,436,240.90 7,145,476.71 63.28 
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 7.5ก(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด (Marketplace Performance) 

 ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อกำรใช้งบประมำณด้ำนวัสดุกำรศึกษำมำกที่สุด คือ ค่ำใช้จ่ำยวำรสำร/
ฐำนข้อมูล ส ำนักฯ ได้ศึกษำค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้วำรสำร/ฐำนข้อมูล โดยวิธีค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นและหรือดำวน์โหลดบทควำมต่อครั้ง และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรตัดสินใจบอกรับวำรสำร/ฐำนข้อมูลในปีถัดไป ในปีนี้พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรค้นและกำร
ดำวน์โหลดวำรสำร/ฐำนข้อมูลต่อครั้ง ตั้งแต่ปี ปี 2555 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 61.31 บำท/ครั้ง/บทควำม ปี 2556 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 41.25 บำท/ครั้ง/บทควำม และตั้งแต่ปี ปี 2557 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 83.43 บำท/ครั้ง/
บทควำม ซึ่งผกผันตำมจ ำนวนกำรเข้ำใช้วำรสำรฐำนข้อมูลเพ่ิมขึ้น ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยในมูลค่ำบทควำม
ลดลง หมำยถึงกำรจ่ำยเงินค่ำวำรสำรฐำนข้อมูลมีควำมคุ้มค่ำมำกข้ึน 
 ตำรำง 7.5-4 ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ (Cost per Used) วำรสำร/ฐำนข้อมูล  

รำยกำร 
ปี/จ ำนวนบำท 

2555 2556 2556 
ค่ำใช้จ่ำยวำรสำรหรือฐำนข้อมูล /ครั้ง/บทควำม 61.31 41.25 83.43 

 
 ตำรำง 7.5-5 สถิติกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของกำรใช้ เดือนตุลำคม 
2557 - เดือนกรกฎำคม 2558 
 

No. Database Time access Price Cost per Used 
1 Annual Review 1,208 219,021.93 151.09 
2 BSC 51,049 744,560.00 12.15 
3 CEIC Data 644 423,720 548.29 
4 CINAHL* 82,278 358,176 3.63 
5 JSTOR 3,361 209433 51.93 
6 Matichon 744 12,840.00 14.38 
7 Nature * 13,730 699,921.63 42.48 
8 Proquest 

Agriculture J. 
15,537 229,405.26 12.30 

9 SciFinder ** 26,070 793,926.61 25.38 
10 SCOPUS** 58,309 136,349.53 1.95 
11 Wiley online 

Library 
74,943 4,871,216.18 54.17 

 Total 
  

83.43 
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ภำคผนวก 1 

 ตำรำง 3.1-2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อหอสมุดส ำนักฯ (รวมหอสมุดคุณหญิงหลงฯและ
หอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร 

อำจำรย ์ นักศึกษำ
ปริญญำตร ี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

บุคคลภำยนอก รวม 

1.  ด้ ำนทรัพยำกร 
ห้ องสมุดและกำร
บริกำรสำรสนเทศ 

4.15 
 
 

4.21 4.03 4.4 4.02 4.16 
 

2. ด้ำนกระบวน กำร 
/ ขั้นตอนกำรบริกำร
ขอห้องสมุด 

4.37 
 

4.29 
 

4.19 4.58 3.96 4.28 
 

3.ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

4.45 
 

4.32 
 

4.35 4.23 4.10 4.29 
 

4.ด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำ 
นวยควำมสะดวก 

4.3 4.36 
 

4.39 4.58 4.25 4.38 
 

5.ด้ำนกำรสื่อ สำร
กับผู้ใช้ บริกำร 

3.83 4.18 4.03 4 3.8 3.97 

เฉลี่ยรวม 4.22 4.27 4.2 4.36 4.03 4.22 
 

                     ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.22 
และมีควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.38 รองลงมำได้แก่ ด้ำนบุคลำกร
ห้องสมุดค่ำเฉลี่ย 4.29  และด้ำนที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 3.97 
 ควำมไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำร ประจ ำปี 2557 
 เลือกเฉพำะควำมถี่ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 
ห้องน้ ำสกปรก, มีกลิ่นเหม็น, มีรอยเหยีบบนฝำรองนั่ง พื้นแฉะ  44 
ไม่เต็มใจให้บริกำร ไม่เป็นมิตร ไม่ยิ้ม อัธยำศัยไม่ดี ไม่สุภำพ หงุดหงิด 38 
ช่วงสอบโต๊ะไม่พอ                                                                                                 31 
คอมพิวเตอร์และหูฟังไม่เพียงพอ                                                                                22 
ไม่มีกระดำษช ำระในห้องน้ ำ                                                                            22 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ และหูฟัง                                                                               18 
แอร์เย็นมำก                                                                                                       16 
Wifi ติดยำกมำก ไม่เสถียร, ควรครอบคลุมทุกจุด                                                      14 
เสียงดังช่วงสอบ                                                                                                  14 
กำรตรวจกระเป๋ำก่อนออกห้องสมุด ไม่สะดวกและเสียเวลำ                                               12 
ขยำยเวลำเปิดบริกำร                                                                                            11 
กำรหำหนังสือค่อนข้ำงยำก                                                                                     10 
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ภำคผนวก 2 

ตำรำงที่ 3.1-2  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ    
ควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำร 

     
อำจำรย์ 
    

 
นักศึกษำ
ปริญญำ
ตรี 
 

นักศึกษำ 
ป.โท / 
เอก 
 

แพทย์
ประจ ำบ้ำน 
/แพทย์ใช้
ทุน 

บุคลำกร 
 
     

 รวมทุก
กลุ่ม 

1. ด้ำนทรัพยำกร/
กำรบริกำร
สำรสนเทศ 

4.31 4.30 4.13 4.12 4.31 4.18 

2. ด้ำนกระบวนกำร 
/ ขั้นตอนกำรบริกำร
ขอห้องสมุด 

4.47 4.42 4.27 4.32 4.35 4.34 

3. ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

4.64 4.56 4.62 4.52 4.45 4.56 

4. ด้ำนสถำนที่ / สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

4.37 4.53 4.62 4.42 4.28 4.47 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำร 

3.65 4.34 4.10 4.04 4.37 4.10 

เฉลี่ยทุกด้ำนและทุก
กลุ่ม 

4.29 4.43 4.35 4.28 4.35 4.37 

 

อภิปรำยผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแยกตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำร พบว่ำ  อำจำรย์  นักศึกษำปริญญำ 
ตรี  แพทย์ประจ ำบ้ำน /แพทย์ใช้ทุน และบุคลำกร  มีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรของห้องสมุดสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
4.64, 4.56, 4.52 และ 4.45 ตำมล ำดับ  ส่วนนักศึกษำปริญญำปริญญำโท และเอก พึงพอใจด้ำนบุคลำกร
ห้องสมุด และด้ำนสถำนที่ /สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สูงสุดค่ำเฉลี่ย  4.62  เท่ำกัน 
           สว่นอำจำรย์  นักศึกษำปริญญำโท และเอก  แพทย์ประจ ำบ้ำน / แพทย์ใช้ทุน พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร น้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย 3.65, 4.10, 4.04 ตำมล ำดับ  นักศึกษำปริญญำตรี มีควำม
พึงพอใจด้ำนทรัพยำกร /กำรบริกำรสำรสนเทศ น้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.30    ส่วนบุคลำกร มีควำมพึงพอใจด้ำน
สถำนที่ / สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก น้อยท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย 4.28   
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ภำคผนวก 3 

ตำรำง 3.1-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อหอสมุดคุณหญิงหลงฯ โดยภำพรวมในแต่ละด้ำน 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร 

อำจำรย ์ นักศึกษำ
ปริญญำตร ี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

บุคคลภำยนอก รวม 

1. ด้ำนทรัพยำ กร
ห้องสมุดและกำร
บริกำรสำรสนเทศ 

3.98 
 

4.11 3.92 4.50 4.02 4.11 
 

2. ด้ำนกระบวน 
กำร / ขั้นตอนกำร
บริกำรขอห้องสมดุ 

4.28 
 

4.16 
 

4.10 4.80 3.96 4.26 
 

3.ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

4.25 
 

4.08 
 

4.07 4.0 4.10 4.1 
 

4.ด้ำนสถำนท่ีสิ่งอ ำ 
นวยควำมสะดวก 

4.23 4.19 
 

4.16 4.87 4.25 4.34 
 

5.ด้ำนกำรสื่อสำร
กับผู้ใช้บริกำร 

4.10 4.02 3.96 3.62 3.8 3.9 

เฉลี่ยรวม 4.16 4.11 4.04 4.36 4.03 4.14 
 

 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 
4.14 ในแต่ละด้ำนพบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 
4.34 รองลงมำได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 4.26 ตำมล ำดับ และด้ำนที่
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 3.9 ตำมล ำดับ 

 ตำรำง3.1-4 รำยงำนกำรบอกรับและกำรใช้วำรสำรและฐำนข้อมลู 2556-2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558) 

 2556 2557 2558 (ต.ค. 2557-พ.ค.2558) 
จ ำนวนวำรสำร 202 101 90 
สถิติกำรใช้โดยรวม - 98,853 74,513 
Cost per Used - 61.74 83.52 
จ ำนวนฐำนข้อมูล 12 14 14 
สถิติกำรใช้โดยรวม 328,377 362,531 235,116 
Cost per Used 46.16 41.25 27.29 *  
หมำยเหตุ * ยังไม่รวมข้อมูลของฐำนข้อมูล CEIC Data และ JSTOR 
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ภำคผนวก 4 
 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบคุณภำพ TQA ปีกำรศึกษำ 2554-2557 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วดัหมวดที่ 7  แผน ปีกำรศึกษำ 
  ผล 2554 2555 2556 2557 

1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร           

1.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน(ร้อยละ) แผน 50 60 70 80 

    ผล 35.79 95.24 80.55 98.53 

1.2 ฐำนข้อมูลและวำรสำรสอดคล้องกับกำรวิจัย(ร้อยละ) แผน 60 70 80 90 

    ผล 100 100 100 100 

1.3 จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่มีกำรจัดท ำข้อก ำหนด แผน ≥3 4 6 6 

    ผล 4 - - 5 
1.4 จ ำนวนควำมผิดพลำดของกำรให้บริกำรยืม-คืน แผน ≤10 1 0.2 0.15 

            ผล 22 0.49 0.008 0.02 

2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ       

2.1 จ ำนวนบรกิำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงมีนวัตกรรม แผน ≥1 1 1 1 

    ผล 2 2 2 2 

2.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) แผน ≥80 80 80 85 

    ผล 81.8 81.2 82 82.20 

2.3 จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร แผน 1 2 2 3 

    ผล 4 7 13 14 

2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข แผน ≥90 90 90 90 

   ผล 91.66 98.36 100 100 

3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       

3.1 จ ำนวนกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่ำและควำมผกูพันของบุคลำกร แผน ≥1 2 2 3 

    ผล 5 3 4 4 

3.2 ร้อยละของควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กร แผน ≥90 90 90 90 

    ผล 81 77 79.40 80.80 

4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร       
4.1 ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวบง่ชี้ของผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้ำน แผน ≥90 90 90 90 

    ผล 71.42 83.33 83.33 76.92 
4.2 จ ำนวนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม แผน ≥1 2 2 2 
    ผล 4 3 4 4 
5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด       
5.1 ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วย (cost per use) ของกำรใช้ฐำนข้อมูล (บำท/ครั้ง) แผน 25 25 25 25 
    ผล 93.11 61.31 41.25 83.43 
5.2 จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นกำรตลำดเชิงรุก แผน ≥1 2 2 3 

    ผล 5 18 19 21 
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