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โครงร่ำงองค์กร 

 
โครงร่ำงองค์กรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

1. ลักษณะองค์กร 

ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภัณฑ์ 

  ผลิตภัณฑ์หลักของส ำนักฯ คือ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ บริกำร
ฐำนข้อมูลออนไลน์และระบบสำรสนเทศ ดังตำรำงที่ OP1-1 
ตำรำงท่ี1OP1-1 ผลิตภัณฑ์ ผู้รับบริกำร ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบและกลไกกำรส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้รับบริกำร 
ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบต่อ

ควำมส ำเร็จขององค์กร 
กลไกส่งมอบ 

1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1.1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ 

ต ำรำ วำรสำร นวนิยำย 
วิทยำนิพนธ ์โครงงำน
นักศึกษำ 

1.2. สื่อโสตทัศน์ เช่น CD DVD 
1.3. สื่อดิจิทัล เช่น ฐำนข้อมลู

ออนไลน์ วำรสำรออนไลน์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

บุคคลที่เป็นสมำชิก 
และบุคคลที่ไม่เป็น
สมำชิก 

1. ผ ู ้ร ับบริกำรได้รับข้อมูลหรือ
ทร ัพยำกรสำรสนเทศครบถ้วน 
ตรงตำมควำมต้องกำร 
2. สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำร
เรียนกำรสอนของผู้รับบริกำร 
3.  สน ับสน ุนกำรท  ำว ิจ ัยตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

1. บริกำรสื่อกำรเรยีนรู้
ภำยในห้องสมดุ  
ช่วงเปิดภำคกำรศึกษำ 
ช่วงสอบ ช่วงปิดภำค
กำรศึกษำ ช่วงภำคฤดูร้อน 
2. บริกำรน ำส่งทรัพยำกร
ผ่ำนบริกำรส่งหนังสือ 
(Book Delivery Service 
และ ILL) 
3. บริกำร Find  
Full-Text 4U 
4. บริกำรสำรสนเทศ
ออนไลน์ 24 ช่ัวโมง 

2. ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 
2.1 พื้นที่ในกำรเรียนรู้ เช่น พื้นที่

อ่ำนหนังสือ ห้อง Study 
Room ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ Internet 
Zone ห้องฉำยภำพยนตร์ 
ห้องสำรสนเทศภำคใต ้

2.2 พื้นที่ในกำรท ำงำน เช่น ห้อง
ประชุม 

บุคคลที่เป็นสมำชิก 
และบุคคลที่ไม่เป็น
สมำชิก 

1. สนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรเรียน
ก ำ ร ส อน  แ ล ะ ก ิ จ ก ร รมของ
ผู้รับบริกำร 
2. สน ับสน ุนกำรท  ำว ิจ ัยตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 

 

 

 

บริกำรพื้นที่ภำยในส ำนักฯ 
ช่วงเปิดภำคกำรศึกษำ 
ช่วงสอบ 
ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ 
ช่วงภำคฤดูร้อน 
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ผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้รับบริกำร 
ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบต่อ

ควำมส ำเร็จขององค์กร 
กลไกส่งมอบ 

2.3 อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เช่น iPad หูฟัง 
เครื่องคิดเลข ปลั๊กพ่วง 

3. ด้ำนระบบสำรสนเทศ 
3.1 ระบบห้องสมุดดิจิทลั 

(PSU eLibrary) 
3.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

(ALIST/OPAC) 
3.3 ระบบจองห้อง 

(Study Room/Meeting 
Room) 

3.4 ระบบย่อลิงก ์
(KYL Shorten URL) 

3.5 ระบบจองโตะ๊ (Table) 
3.6 PSU Knowledge Bank 
3.7 ฐำนข้อมูลท้องถิ่นภำคใต ้
3.8 Website 

บุคคลภำยใน
มหำวิทยำลัย  
และบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
(เฉพำะขอ้ 3.5 - 3.8) 

1. สนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรเรียน
กำรสอนของผู้รับบริกำร 
2. สนับสนุนกำรท ำวิจยัตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก
ในกำรเข้ำใช้บริกำร 
4. ควำมสมบรูณ์ของกำรท ำงำน
ของระบบสำรสนเทศ 

ให้บริกำรออนไลน์ 24 
ช่ัวโมง 

 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ : เป็นห้องสมุดดิจิทัล ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย ภำยใต้กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
พันธกิจ : สร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ส ำหรับทุกช่วงวัย 
ค่ำนิยม : มีจิตบริกำร ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งเน้นผู้รับบริกำร 
 
สมรรถนะหลักขององค์กร :  

I - Innovation สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือกำรบริกำร 
C - Customer มุ่งเน้นผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
A - Alliance สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริกำรและสิ่งแวดล้อม 
N – New Learning Environment สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
 

ตำรำงที2่OP1-2 คุณลักษณะและประเภทของบุคลำกรทั้งหมดของส ำนักฯ 
บุคลำกร หน้ำท่ีหลัก ระดับต ำแหน่ง ข้อก ำหนด 

ผู้บริหำร 
(จ ำนวน 4 คน) 

วำงแผน บริหำรงำน 
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลหรือทรัพยำกร
อื่นและงบประมำณ 
ให้บรรลตุำมเป้ำหมำย 

ผู้อ ำนวยกำร (จ ำนวน 1 คน) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งผูช่้วย
ศำสตรำจำรย์  
หัวหน้ำฝ่ำย (จ ำนวน 3 คน) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง 
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 คน 
ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 คน 
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 คน 

1. เข้ำใจบทบำทของห้องสมุด 
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของห้องสมดุ 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงหลัก
ของกำรบริหำรจดักำร 

บรรณำรักษ์ 
(จ ำนวน 11 คน) 

จัดหำ วิเครำะห์ 
จัดเก็บและบริกำร
สำรสนเทศ 

ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 คน 
ช ำนำญกำร จ ำนวน 8 คน 
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 คน 
 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำและจัดกำร
สำรสนเทศ 
2. มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
3. มีทักษะในกำรสอนและ
แนะน ำกำรใช้เครื่องมือตำ่ง ๆ 
เช่น OPAC, Search Engines 
เพื่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของ
ผู้รับบริกำร 
4. มีทักษะกำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

สนับสนุนงำน
ห้องสมุด 
(จ ำนวน 9 คน) 

สนับสนุนกำรจัดหำ 
กำรจัดเก็บ และกำร
บริกำรสำรสนเทศ 

ช ำนำญงำน จ ำนวน 2 คน 
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 7 คน 
 

1. มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ เช่น OPAC, 
Search Engines ฯลฯ 
3. มีทักษะกำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

สนับสนุนงำน
บริหำร 
(จ ำนวน 8 คน) 

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนทำงด้ำน
บริหำรของส ำนักฯ เช่น 
ด้ำนนโยบำยและแผน 

ช ำนำญกำร จ ำนวน 2 คน 
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 5 คน 
แม่บ้ำน จ ำนวน 1 คน 
 

1. เข้ำใจระบบงำนด้ำน
นโยบำย แผน กำรเงิน กำร
พัสดุ และกำรบริหำรงำน
บุคคล 
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บุคลำกร หน้ำท่ีหลัก ระดับต ำแหน่ง ข้อก ำหนด 

ด้ำนคลังและพัสดุ ด้ำน
กำรเจ้ำหน้ำที่ ดำ้น
ธุรกำรทั่วไป และด้ำน
อำคำรสถำนท่ี 

 2. มีควำมสำมำรถดำ้น 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. มีทักษะกำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

สนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(จ ำนวน 2 คน) 

วิเครำะห์ วำงแผน 
ออกแบบ พัฒนำ และ
บ ำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของส ำนักฯ 

ปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 คน 
 

1. มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภำรกิจของส ำนักฯ 
2. มีกำรศึกษำเรยีนรู้และ
พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีทักษะกำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร  

จำกผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร (PSU Engagement Survey) ผ่ำนเครื่องมือ Emo Meter 
ของมหำวิทยำลัย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน 4 ปัจจัย ได้แก่  

1) ควำมชัดเจนในหน้ำที่และอ ำนำจตำมควำมรับผิดชอบ (Clear Accountability/Empowerment: CA)  
2) ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน (Job Security: JS)  
3) สวัสดิกำร (Benefit: BF)  
4) ผลตอบแทนที่ได้จำกกำรท ำงำน (Compensation: CO) 
 

ส ำหรับปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร ในส่วนของส ำนักฯ ประกอบด้วย 
  1) กำรได้รับกำรพัฒนำมีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพกำรงำน กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
เข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน (ช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ) 

2) กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่บุคลำกรในทุกระดับ 
  3) กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม นอกจำกสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยให้แล้ว ส ำนักฯ ยังมีห้อ งพัก
ส ำหรับบุคลำกรที่ต้องท ำงำนนอกเวลำรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรจ่ำยเงินตอบแทนค่ำล่วงเวลำในกรณีที่ต้องอยู่ท ำงำนบริกำรนอกเวลำรำชกำร 
  4) กำรได้ร ับมอบหมำยงำนตำมควำมเชี ่ยวชำญ มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนให้เหมำะกับควำ มรู้  
ควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละคน เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำนที่ตนเองมีควำมรู้ ควำมถนัด 

5) กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร มีกำรใช้กำรก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
6) ควำมรักและควำมภูมิใจในองค์กร 
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(4) สินทรัพย์ 

  ส ำนักฯ มีอำคำรสถำนที่ พร้อมกับระบบสำรสนเทศ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนมีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และพร้อมให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง ดังตำรำงที่ OP1-3 
ตำรำงท่ี3OP1-3 สินทรัพย์ด้ำนอำคำรสถำนที่ ระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์ 

ประเภท รำยกำรสินทรัพย์ 

อำคำรสถำนท่ี อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ช้ัน 3 - 7) พื้นที่รวม 12,275 ตร.ม. 
ประกอบด้วย 
1. พื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือ      752 ที่น่ัง 
2. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 50 ที่น่ัง               1 ห้อง 
3. ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Study Rooms)    37 ห้อง 
4. ห้องประชุม จ ำนวน 40 ที่น่ัง และ 80 ที่น่ัง รวม   2 ห้อง 
5. ห้องฉำยภำพยนตร์ จ ำนวน 112 ที่น่ัง    1 ห้อง 
6. ห้องเรียนรู้ส ำหรับเด็ก      1 ห้อง 

ระบบสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. ระบบ PSU eLibrary 
2. ระบบ GDC (Green Data Collector) 
3. ระบบย่อลิงก์ (Shorten URL)  
4. ระบบจองห้องประชุม Meeting room 
5. ระบบจองห้อง Study room 
6. ระบบจองโต๊ะ 
7. ระบบประตู (Smart gate) 
8. ระบบเตมิเงินโควตำงำนพิมพ์ (Happy Print) 
9. ระบบจ ำหน่ำยคูปองอัตโนมัต ิ
10. ระบบคลังปัญญำมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ (PSU Knowledge Bank) 
11. ระบบฐำนข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ 
12. ระบบรวบรวมสำรสนเทศ (Apps dot clib) 
13. ระบบค่ำตอบแทนล่วงเวลำ 
14. ระบบกล้องวงจรปิด 
15. ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ ALIST 

อุปกรณ ์ 1. คอมพิวเตอร์ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำ  75 เครื่อง 
2. คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรปฏิบตังิำน  55 เครื่อง 
3. iPad      4 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวดิีทัศน ์   2 เครื่อง 
5. โทรทัศน ์     33 เครื่อง 
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(5) สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ 

ตำรำงท่ี4OP1-4 กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดและเกณฑ์ 

ด้ำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดและเกณฑ ์

1. ด้ำนกฎหมำย 1. พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเตมิ 2545, 2553) 
2. พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2538, 2561) 
3. พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559 
4. พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
5. พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

2. ด้ำนบริหำรบคุลำกร 1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559 
2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณของผูป้ฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559 

3. ด้ำนมำตรฐำนห้องสมดุ 1. มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 
2. มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 

4. ด้ำนกำรเงิน 1. ระเบียบกำรเงินและงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง 
2. ระเบียบพสัดุส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
3. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพยส์ิน
ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 

5. ด้ำนอำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย 

พ.ร.บ.ควำมปลอดภ ัย อำช ีวอนำม ัย และสภำพแวดล ้อมในกำรท  ำงำน  
พ.ศ. 2554 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร  

(1) โครงสร้ำงองค์กร 

 
 

ภำพที่1OP1-1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักฯ  

(2) ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มผู้รับบริกำรหลักของส ำนักฯ ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บุคลำกร
สำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรห้องสมุด 5 วิทยำเขต คณะและหลักสูตร/สำขำต่ำง ๆ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหลัก ๆ ตำมควำม
ต้องกำรบริกำรสำรสนเทศ ตำมพฤติกรรมกำรใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสียที่ ส ำคัญ โดยส ำนักฯ ให้บริกำร
ผู้รับบริกำรทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมตำมข้อบ่งชี้ ระเบียบ ข้อบังคับและมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ส ำนักฯ มี
กำรศึกษำและน ำควำมต้องกำรและคำดหวังเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ผลกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตำรำงที่ OP1-5 
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ตำรำงท่ี5OP1-5 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ประเภท ผลผลิตหรือบริกำร 
ควำมต้องกำรและ 

ควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 

กล
ุ่มผ

ู้รบั
บร

กิำ
ร 

นักศึกษำระดับปริญญำตร ี 1. กำรบริกำรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ 
2. สื่อกำรเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ 
3. สื่อกำรเรียนรู้ประเภทสื่อดิจิทัล 
4. สื่อกำรเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนกำรเรยีน

กำรสอนออนไลน ์

1. สื่อและทรัพยำกรที่สอดคล้องกับ
รำยวิชำที ่ เร ียน โดยเฉพำะวิชำ
พื้นฐำนหรือวิชำบังคับ 

2. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรับ
บริกำร 

นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

1. กำรบริกำรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
ประเภทสำรสนเทศประกอบกำรวิจัย 

2. กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ประเภท รำยงำน 
วิจัย โปสเตอร์ และแผ่นพับ 

1. สื่อและทรัพยำกรที่สนับสนุนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรวิจัยใน
สำขำวิชำเฉพำะทำง 

2. เครื่องมือที่ช่วยให้กำรท ำงำนวิจัย 
และกำรท ำเล่มง่ำยขึ้น 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 1. กำรบริกำรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
ประเภทสำรสนเทศประกอบกำรสอน
และกำรวิจัย 

2. กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ ประเภทสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. กำรเผยแพร่ผลงำนของคณำจำรย์หรือ
นักวิจัย 

1. สื ่อและทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

2. เครื่องมือที่ช่วยในกำรผลิตเอกสำร
ประกอบกำรสอนและกำรท ำวิจัย 

3. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรับ
บริกำร 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 1. กำรบริกำรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
ประเภทสำรสนเทศสน ับสน ุนกำร
ปฏิบัติงำน งำนวิจัย 

2. กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ ประเภทสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. สื ่อสนับสนุนกำรเรียนรู ้และกำร
พัฒนำทักษะเพื่อกำรท ำงำนและ
กำรท ำควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่ง 

2. เครื่องมือที่ช่วยในกำรเรียนรู้ วิจัย
และกำรจัดท ำเล่มรำยงำน 

3. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรับ
บริกำร 

บุคลำกรหรือหน่วยงำน
ภำยนอก 

1. กำรบริกำรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ 
2. กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ ประเภทสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. กำรบริกำรควำมรู้ 

1. สื ่อสนับสนุนกำรเรียนรู ้และกำร
พัฒนำทักษะในทุกช่วงวัย 

2. เครื่องมือที่ช่วยในกำรเรียนรู้ในทุก
ช่วงวัย 

3. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรับ
บริกำร 
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 ประเภท ผลผลิตหรือบริกำร 
ควำมต้องกำรและ 

ควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 
กล

ุ่มผ
ู้มสี

่วน
ได้

เส
ีย 

   

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ห้องสมุด 5 วิทยำเขต 

รูปแบบและมำตรฐำนกำรบริกำร มำตรฐำนกำรบริกำรในระดับเดียวกัน
ทั้ง 5 วิทยำเขต 

คณะและหลักสตูร/สำขำ
ต่ำง ๆ 

1. บริกำรสำรสนเทศ 
2. บริกำรสื่อกำรเรียนรู ้

1. สำรสนเทศที ่สอดคล้องหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน 

2. สำรสนเทศเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส ำหรับกำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

3. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรับ
บริกำร 

 

(3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ควำมร่วมมือ 

 ส ำนักฯ มีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งมีทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์ สื่อโสต
ทัศน์ และสื่อดิจิทัล ด้ำนสถำนที่ และด้ำนระบบสำรสนเทศ ท ำให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมหลำยกลุ่ม จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องจับคู่ควำมร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ข้อตกลงในกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกัน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วนคือ 1) ผู้ส่งมอบ 2) พันธมิตร 3) 
ผู้ให้ควำมร่วมมือ ดังตำรำงที่ OP1-6 
 
ตำรำงท่ี6OP1-6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือกับส ำนักฯ 

 
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ

ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
บทบำทที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ช่องทำงในกำร
สื่อสำร 

ผู้ส
่งม

อบ
 

1.1 ผู้ส่งมอบทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. ส่งมอบตำมค ำร้องขอรับ
บริกำร 

2. ส่งมอบเอกสำรร้องเรยีน 
3. ส่งมอบค ำขอข้อมูล

ข่ำวสำร 

ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดใน
เอกสำรก ำกับกระบวนงำน
อย ่ำงม ีค ุณภำพ ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วนและทันเวลำ 

1. หนังสือรำชกำ 
2. ด้วยวำจำ 
3. Facebook / Line 

1.2 ผู้ส่งมอบวัสดุ 
อุปกรณ์และเทคโนโลย ี

1. ส่งมอบวัสดุอุปกรณ ์
2. ส่งมอบกำรบริกำร 

ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดใน
เอกสำรก ำกับกระบวนงำน
อย ่ำงม ีค ุณภำพ ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วนและทันเวลำ 

1. หนังสือรำชกำ 
2. ด้วยวำจำ 
3. Facebook / Line 

1.3 ผู้ส่งมอบในกำรเช่ำ
อุปกรณ ์

1. ส่งมอบอุปกรณ์เครื่อง
ถ่ำยเอกสำร 

ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดใน
เอกสำรก ำกับกระบวนงำน

1. Email 
2. หนังสือรำชกำร 
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ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ

ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
บทบำทที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ช่องทำงในกำร
สื่อสำร 

 อย ่ำงม ีค ุณภำพ ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วนและทันเวลำ 

3. ด้วยวำจำ 
พัน

ธม
ิตร

 

2.1 ส ำนักนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

1. พัฒนำระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ ALIST 

2. บริหำรจดักำรระบบ
เครือข่ำย 

 

ส น ั บ ส น ุ น ก ำ ร พ ั ฒ น ำ
นวัตกรรมอย่ำงมีคุณภำพ 
ถ ู ก ต ้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ
ทันเวลำ 

1. กำรประชุม 
2. Email 
3. โทรศัพท์  
4. เว็บไซต ์
5. Facebook / Line 

ผู้ใ
ห้ค

วำ
มร

่วม
มือ

 

3.1 เครือข่ำย PULINET แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื ่อกำร
พัฒนำบริกำรร่วมกันและ
เป็นคู่เทียบ 

1. กำรพัฒนำระบบงำน
ห้องสมุดและเกณฑ์
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

2. กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกันอย่ำงมี
คุณภำพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันเวลำ 

1. กำรประชุม
เครือข่ำย/กำร
อบรม/กำรสมัมนำ 

2. Email 
3. หนังสือรำชกำร 
4. โทรศัพท์  
5. Facebook / Line 

3.2 เครือข่ำย PSULINET แลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู ้ และ
บริกำรสำรสนเทศร่วมกัน 

ก ำ ร พ ั ฒ น ำ ร ะ บ บ ง ำ น
ห ้ อ ง ส ม ุ ด แ ล ะ ก ำ ร ใ ช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน
อย ่ ำงม ีค ุณภำพ ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วน และทันเวลำ 

1. กำรประชุม/กำร
อบรม 

2. Email 
3. หนังสือรำชกำร 
4. โทรศัพท์  
5. Facebook / Line 

3.3 เครือข่ำย ThaiLIS แลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู ้ และ
บริกำรสำรสนเทศร่วมกัน 

กำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด
แ ล ะ ก ำ ร ใ ช ้ ท ร ั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศร ่วมกันอย ่ำงมี
คุณภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลำ 

1. กำรประชุม/กำร
อบรม 

2. Email 
3. หนังสือรำชกำร 
4. โทรศัพท์  
5. Facebook / Line 

3.4 เครือข่ำย AUNILO แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 1. กำรพ ัฒนำระบบงำน
ห ้ อ งสม ุ ด และกำร ใ ช้
ทร ัพยำกรสำรสนเทศ
ร ่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ 
ถ ูกต ้อง ครบถ ้วน และ
ทันเวลำ 

2. กำรพัฒนำบุคลำกร 

1. กำรประชุม/กำร
อบรม 

2. Email 
3. หนังสือรำชกำร 
4. เว็บไซต ์
5. Facebook / Line 
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ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ

ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
บทบำทที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก ำหนดในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ช่องทำงในกำร
สื่อสำร 

3.5 เครือข่ำยห้องสมุดสี
เขียว 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันใน
เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุด 

มีกำรจัดท ำมำตรฐำนและ
เกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมดุสี
เขียวร่วมกัน 

1. กำรประชุม/กำร
อบรม/กำรสมัมนำ 

2. Email 
3. หนังสือรำชกำร 
4. โทรศัพท์  
5. Facebook / Line 

 

2. สถำนกำรณ์ขององค์กร 

ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน 

องค์กรที ่ด  ำเน ินกิจกรรมในลักษณะเดียวก ับส  ำน ักฯ คือ ห ้องสมุด หร ือหอสมุดของ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศ ที่มีมำกกว่ำ 147 แห่ง อย่ำงไรในช่วงที่ผ่ำนมำได้มีกำรก ำหนดหอสมุดและคลังควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นในกำรให้บริกำรมำก ำหนดเป็นคู่เทียบในปีนี้ ดังตำรำงที่ OP1-7 
 
ตำรำงท่ี7OP1-7 ตัวชี้วัด (KPIs) ผลกำรด ำเนินงำนรำยตัวบ่งชี้เทียบกับคู่เทียบ 

ล ำดับที ่ รำยกำรเทียบเคียง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ม.อ. มหิดล 
1 งบประมำนสนับสนุนกำรจัดซื้อทรพัยำกรห้องสมดุต่อปี (บำท) 12,415,507 42,632,255 

2 จ ำนวนทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
และวิจัย 
2.1 จ ำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ (e-Database) 

 
10 

 
139 

2.2 จ ำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 3,226 341,424 

3 จ ำนวนร้อยละของทรัพยำกรห้องสมุดหรือทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ประกอบหลักสูตร 

73.00 - 

4 อัตรำกำรเพิ่มของกำรดำวนโ์หลดทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกสต์่อปี 78.31 -27.62 

5 จ ำนวนกำรยืมหนังสือเลม่และสิ่งพิมพ์ (เล่ม/ฉบับต่อปี) 818 38,007 
6 จ ำนวนคลังสำรสนเทศและฐำนข้อมูล Open Access 39 6 

7 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ช้ห้องสมุด  
(ระดับรเิคริ์ทสเกล 1-5) 

3.90 4.20 

8 จ ำนวนครั้งของผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดแบบ walk-in  33,014 190,074 
9 จ ำนวนครั้งของกำรเข้ำใช้เว็บไซตห์้องสมุด 172,920 2,633,460 
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ล ำดับที ่ รำยกำรเทียบเคียง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ม.อ. มหิดล 
10 บริกำรห้องสมุดออนไลน ์

10.1 จ ำนวนบริกำรห้องสมุดแบบออนไลน ์
10.2 ห้องสมุดมีบริกำรออนไลนร์ปูแบบใดบ้ำง (โปรดระบุ) 

- บริกำรตอบค ำถำม 
- บริกำร Book Delivery Service 
- บริกำร ILL 
- บริกำรจองโตะ๊ 
- บริกำร Study room 
- บริกำรยมืหนังสือผำ่น App. ALIST OPAC 

 
6 

 
- 

11 บริกำรฝึกอบรมและสนับสนุนกำรวิจัย  
11.1 จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรฝึกอบรมของห้องสมุด (อบรมใน
สถำนท่ีและออนไลน์) 

 
1,249 

 
337 

11.2 จ ำนวนผู้รับบริกำรสนับสนุนกำรวิจัย เช่น บริกำรตอบ
ค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ กำรอ้ำงอิง Turnitin 

112 3,573 

12 จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมกำรรูส้ำรสนเทศ (เช่น บทเรียน MOOC, 
บทเรียนออนไลน์) 

4 - 

13 จ ำนวนช่องทำงกำรให้บริกำรแบบปฏิสัมพันธ์ทำงออนไลน์ 
(Real time or interactive online service) 

6 5 

14 จ ำนวนผู้รับบริกำรประเภทบุคคลภำยนอก หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน 

30,456 - 

15 จ ำนวนงบประมำณสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนห้องสมดุต่อปี  
(ไม่รวมงบจดัซื้อทรัพยำกรห้องสมดุ งบบุคลำกร และงบพัฒนำ
บุคลำกร) 

6,644,042.01 76,652,199 

16 จ ำนวนงบประมำณเพื่อพัฒนำบุคลำกรต่อปี 30,072 264,976 
17 จ ำนวนงบประมำณเพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อป ี - 8,464,668 

18 ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงจำกกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน เช่น 
ILL, Book Delivery Service (บำทต่อปี) 

115,900 119,500 

19 จ ำนวนนวัตกรรมห้องสมดุ - - 

20 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมดุ 
20.1 ควำมร่วมมือภำยในประเทศ 

 
- 

 
3 

20.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 1 2 
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(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในปัจจุบันจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักฯ แม้จะเป็นหน่วยงำนที่ไม่แสวงหำผลก ำไรแต่ก็ไม่อำจจะปฏิเสธถึงกำรเปลี่ยนเปลี่ยนไปใน
พฤติกรรมของผู ้รับบริกำรได้ กำรวิเครำะห์ถึงลักษณะและพฤติกรรมกำรบริโภคนั้น ท ำให้ส ำนักฯ มีควำม
จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประกอบไปด้วย 

1. สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (Learning Environment) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส ำคัญที่ทำงส ำนักฯ ได้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักฯ โดยใช้กำรวิเครำะห์ถึง
พฤติกรรมของผู้รับบริกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในส ำนักฯ 
ของบุคลำกร มีกำรน ำกำรประกันคุณภำพมำเป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกิจกรรม เพื่อให้ครบมติิ
ของ PDCA ได้แก่ กำรรับรองห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) โดยกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงบรรยำกำศภำยใน
ของส ำนักฯ ให้เป็นมิตรกับผู้รับบริกำรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำแต่เกิดประโยชน์
สูงสุด  

2. ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ส ำนักฯ ได้จัดท ำแนวทำงในกำรก้ำวสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล โดย
กำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ เพ่ือ
ก้ำวสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัลนั้น ทำงส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่แล้วเสร็จ ประกอบไปด้วย 
1) ระบบ PSU eLibrary เป็นระบบส ำหรับกำรยืม-คืน อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริกำร ที่สำมำรถยืมและอ่ำนหนังสือที่มีอยู่ภำยในห้องสมุด ได้จำกทุกเวลำและทุกสถำนที่ ในปัจจุบนัมี
หนังสือและต ำรำที่ให้บริกำรผ่ำนระบบดังกล่ำวแล้วมำกกว่ำ 200 เล่ม และ 2) ระบบกำรจองโต๊ะ เป็นระบบที่
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร ให้สำมำรถจองโต๊ะที่นั่งภำยในของห้องสมุดได้ล่วงหน้ำ เป็นกำรกำรันตีถึง
กำรมีท่ีนั่งภำยในห้องสมุดแก่ผู้รับบริกำรเมื่อมำถึงห้องสมุด โดยระบบดังกล่ำวยังช่วยให้บุคลำกรและผู้ที่รับผิดชอบ
สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนผู้รับบริกำรในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน แนวทำงส ำหรับกำรปรับปรุง
กำรกำรให้บริกำรต่อไป 

3.  ส  ำน ักพ ิมพ ์มหำว ิทยำล ัยสงขลำนคร ินทร์  ส  ำนักฯ ได ้ด  ำ เน ินกำรจ ัดต ั ้ งส  ำน ักพ ิม พ์
มหำว ิทยำล ัยสงขลำนคร ินทร ์ข ึ ้น เพ ื ่ออ  ำนวยควำมสะดวกแก่อำจำรย ์  บ ุคลำกรและน ักศ ึกษำของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รวมถึงบุคคทั่วไป โดยเป็นกำรบริกำรที่ครบวงจร ตั้งแต่กำรตรวจสอบต้นฉบับ กำร
ออกแบบรูปเล่มและปก กำรบริกำรขอ ISBN และ CIP จำกหอสมุดแห่งชำติ กำรจัดพิมพ์ด้วยกระบวนกำรพิมพ์ที่มี
คุณภำพสูง กำรจัดท ำเป็น e-Book และกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบ e-Library ของส ำนักฯ 

4. กำรบริกำรกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงบรรณำนุกรม ส ำนักฯ ได้ให้กำรบริกำรกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องทำงบรรณำนุกรมขึ้น เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเขียนข้อมูลทำงบรรณำ นุกรม
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ส ำหรับบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรทั้งที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องทำงบรรณำนุกรมของบทควำมที่เผยแพร่อยู่ใน Proceedings ของงำนประชุมทำงวิชำกำรต่ำงๆ ส ำหรับ 
Proceedings ของงำนประชุมทำงวิชำกำรที่ได้ใช้บริกำรกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงบรรณำนุกรมไปแล้วนั้น 
ได้แก่ งำนประชุม The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE ที่ Proceedings ของกำรประชุมอยู่
ในฐำน IEEE และ Scopus เป็นต้น 

 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที ่ส ำคัญและเป็นทำงกำรของส ำนักฯ ได้แก่ หอสมุดและคลังคว ำมรู้ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ตำรำงท่ี8OP1-8 บริบทเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ และโอกำสเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
ประเด็น ควำมทำ้ท้ำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ โอกำสเชิงกลยุทธ ์

1. กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

1. ทรัพยำกรสำรสนเทศมี
รำคำสูง และรำคำเพิ่มขึ้น
ทุกปี ท ำให้ไม่สำมำรถ
จัดหำได้ครอบคลุมควำม
ต้องกำร 

2. ระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ี
พร้อมใช้ส ำหรับกำร
ตัดสินใจ 

3. กำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธภิำพ 

กำรรวมตัวกันของห้องสมุดต่ำงๆ 
เป็นภำคีเพื่อร่วมกันต่อรองรำคำ 

1. มีกำรขับเคลื่อนให้เกิด
กำรเปลีย่นแปลงไปสู่  
Open Science หรือ 
Open Access มำกขึ้น 

2. อ ำนำจกำรต่อรองรำคำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
กับส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ 

2. กำรบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

แหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศมี
หลำยแหล่ง ท ำให้ไมส่ะดวก
ในกำรใช้งำน 

ผู้รับบริกำรมีแหล่งสำรสนเทศให้
เลือกสืบค้นและใช้งำน 

พัฒนำ Portal กลำงเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 

3. กำรบริกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และ
สถำนท่ี 

กำรปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วใน
ทุกมิติของโลกในยุคปัจจุบัน 

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสิ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 

1. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้กำรใช้งำน
ของสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. น ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ 
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ประเด็น ควำมทำ้ท้ำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ โอกำสเชิงกลยุทธ ์

4. กำรเงิน กำรบริหำรงบประมำณด้ำน
กำรเงินท่ีมีกำรปรับลดลง
อย่ำงต่อเนื่องให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสดุ 

กำรเป็นห้องสมุดกลำงของ
มหำวิทยำลยัส่งผลให้ยังได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำก
มหำวิทยำลยั 

1. กำรจัดกำรกระบวนกำร
ด้ำนงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิผล  
2. กำรจัดกำรทรัพย์สิน 

5. บุคลำกร 1. กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
2. กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่องค์กร
ดิจิทัล 

 กำรปรับเปลี่ยนแนวคดิใน
กำรท ำงำนของบุคลำกร
ให้รู้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์
กำรเปลีย่นแปลงของโลก 

 

  ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

 ส ำนักฯ ใช้ระบบประกันคุณภำพ LEAN, PDCA, KM  และ 5ส เพื่อพัฒนำไปสู่ KAIZEN และใช้เกณฑ์
มำตรฐำน TQA ในกำรประเมิน นอกจำกนี้ส ำนักฯ ผ่ำนกำรรับรองส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับเหรียญ
เงิน (89.93 คะแนน) จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ ผ่ำน
กำรตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำและเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนห้องสมุด ซึ่งเป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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หมวด 1 กำรน ำองค์กร 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร 
1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง  

 ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม  
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำส ำนักฯ  
ในอนำคต รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและผู้รับบริกำร  โดยได้จัดประชุมเพื่อให้บุคลำกรทั้ง
ส ำนักฯ ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมขององค์กรใหม่ ในปี 2565   
ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เป็นห้องสมุดดิจิทัล ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย ภำยใต้กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน”  มีพันธกิจ คือ“สร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรม ในยุคดิจิทัล ส ำหรับทุกช่วง
วัย” และได้ก ำหนดค่ำนิยม  คือ “มีจิตบริกำร ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ”   
   ผู้น ำระดับสูง มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำเพ่ือก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนด โดยได้ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่ำนิยมขององค์กรสู่บุคลำกรและผู้รับบริกำร ผ่ำนกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำง รวมทั้งกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประชุมบุคลำกร และถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติ เช่น กำรตั้งค่ำข้อควำมแนบท้ำย  Email 
ป้ำยข้อควำมในพื้นที่ส่วนกลำง Line Group และแจ้งทำง Email เป็นต้น นอกจำกนี้ส ำนักฯ ได้จัดให้บุคลำกร
ร่วมกันจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนส ำนักฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 
 นอกจำกนั้น ยังได้สื่อสำรวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมขององค์กรให้ผู้รับบริกำร ผู้ ส่ง
มอบ พันธมิตรที่ส ำคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ให้รับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักฯ จดหมำยข่ำวออนไลน์ 
เอกสำรทำงรำชกำร Email ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 
 
 (2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
 ผู้น ำระดับสูง ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบทั้งกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม ส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรก ำหนด TOR ของ
บุคลำกรทั้ง 3 ฝ่ำย อย่ำงชัดเจน ในกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ 2 เดือนต่อครั้ง  ผู้อ ำนวยกำรได้เน้นกำรยึดถือแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือต่อบุคลำกรด้วยกันเอง เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำม
เสมอภำค หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน สำมำรถตรวจสอบได้ เช่น ได้ก ำหนดให้มีช่องทำงรับข้อ
ร้องเรียนและพิจำรณำแก้ไขข้อร้องเรียน พร้อมก ำหนดแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนและสรุปข้อมูลแจ้งที ่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และรำยงำนมหำวิทยำลัยทุก 6 เดือน เพื่อรับทรำบ ผู้รับบริกำรทุกกลุ่มได้รับกำร
ปฏิบัติและกำรบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมจำกผู้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรที่ก ำหนดและประกำศให้
ทรำบทั่วกัน ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรมกับผู้รับบริกำร นอกจำกนั้นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
เน้นให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมกับทุกคน โดยให้มีคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรและเปิดโอกำสให้
บุคลำกรสำมำรถร้องเรียนหำกไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
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ข. กำรสื่อสำร  
 ผู้น ำระดับสูงสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งแบบเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร  มีกำรสื่อสำรกับบุคลำกรทั้งแบบทำงเดียวและกำรสื่อสำรสองทำงตำมวัตถุประสงค์กำรสื่อสำร
ที่ส ำคัญ คือ เพื่อให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจและควำมจ ำเป็นของผู้น ำระดับสูง สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรใน
องค์กำร และเพื่อเสริมสร้ำงให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี    โดยมีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม
บุคลำกร 2 เดือน/ครั้ง กำรสื่อสำรผ่ำนระบบ EDOCS  ผ่ำน Line Group และ Email ซึ่งช่องทำงกำรสื่อสำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดกำรสื่อสำรที่ตรงไปตรงมำและทันท่วงที   
 ในปี พ.ศ. 2564 ส ำนักฯ ได้ประเมินผลกำรสื่อสำรของผู้น ำระดับสูง ต่อบุคลำกรเพ่ือน ำผลกำรประเมินมำ
พิจำรณำทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรสื่อสำร    
 

ค. พันธกิจและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร  
 (1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อควำมส ำเร็จ   
 ในด้ำนกำรบริหำรส ำนักฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จ ผู้น ำระดับสูง มีนโยบำยให้บุคลำกรร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงคุณภำพของกำรให้บริกำรเป็นหัวใจส ำคัญ รวมทั้งสนับสนุนให้มี
กิจกรรมในเชิงคุณภำพ เช่น กิจกรรม KM กิจกรรม 5 ส กำรขับเคลื่อนสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำนสี
เขียว เป็นต้น มีงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ส ำนักฯ สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรส่งเสริมและสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำก 5 เครือข่ำย ซึ่งประกอบด้วย 1) เครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 5 วิทยำเขต (PSULINET)  2) 
เครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) และ ภำคี PULINET Plus (ก่อตั้งเมื่อปี 2562 และลงนำม
ควำมร่วมมือเมื่อปี 2563) 3) เครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ (ThaiLIS / UCTAL) 4) เครือข่ำย AUNILO 
และ 5) เครือข่ำย Green Library  ในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันผ่ำนระบบกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 
ร่วมกันจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศของแต่ละห้องสมุด และ
มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน เป็นต้น  
 นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วยกำรจัดอบรม และสนับสนุนงบประมำณในเรื่องกำรพัฒนำ
ตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น โครงกำร Self-Learning Skill, World-Class Self-learning (MOOC)  รวมทั้งกำร
จัดอบรมนอกสถำนที ่ซ่ึงนอกจำกจะได้ควำมรู้แล้วยังเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรอีกด้วย 
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 (2) กำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
 ผู้น ำระดับสูง มุ่งเน้นกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  1) ด้ำนกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน  2) ด้ำนประสิทธิผลกำรพัฒนำบุคลำกร 3) ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม   โดยได้ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น ติดตำมจำกผู้เกี่ยวข้อง โดยตรง ติดตำมจำก
หัวหน้ำฝ่ำย และผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
 

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและกำรท ำประโยชน์ให้สังคม 

 ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร 
 (1) ระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร 

ส ำนักฯ ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรก ำกับดูแลองค์กร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ สำมำรถปฏิบัติตำม
ภำรกิจต่ำง ๆ ได้ส ำเร็จตำมแนวทำงที่ส ำนักฯ ได้วำงแผนไว้ ดังตำรำงที ่1.2-1 

 
ตำรำงท่ี91.2-1 กำรก ำกับดูแลองค์กร 

ประเด็นกำรก ำกับ 
ติดตำม 

วิธีกำรก ำกับติดตำม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ภำระควำมรับผิดชอบใน
กำรกระท ำของผู้น ำ 
ระดับสูง 

1. มหำวิทยำลยัก ำหนดใหผู้้น ำระดับสูง จัดท ำ
ข้อตกลงภำระงำนตำม TOR มีกำรรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนตำม TOR ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรไดร้ับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทุกปี 

2. ผู้อ ำนวยกำรไดร้ับกำรประเมินด้ำนต่ำง ๆ จำก
บุคลำกรส ำนักฯ เพื่อน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรบริหำรส ำนักฯ ผลจำกกำรปฏิบัติงำน
ของผู้น ำระดับหัวหน้ำฝ่ำยได้รับกำรประเมินทุกปี 
โดยคณะกรรมกำรที่มผีู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็น
ประธำน 

ผลกำรประเมิน 
สูงกว่ำร้อยละ 80 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

ภำระควำมรับผิดชอบต่อ
แผนกลยุทธ์ 

1. ก ำหนดแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
2. คณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ ด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำม

แผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลตุำมเป้ำหมำย 
3. ก ำหนดตัวช้ีวัดในแตล่ะแผนกลยุทธ์ เพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ 
4. คณะกรรมกำรแตล่ะชุดด ำเนินงำน และมีกำร

ก ำกับติดตำมแผนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 
ตำมตัวช้ีวัดผลกำร 
ด ำเนินกำรระดับองค์กร 

ทีมนโยบำย
และแผน 
 

 

 



 
 

 
19 

 

 หมวด 1 กำรน ำองค์กร 

 
ประเด็นกำรก ำกับ 

ติดตำม 
วิธีกำรก ำกับติดตำม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ภำระควำมรับผิดชอบด้ำน
กำรเงิน 

1. รำยงำนกำรใช้เงินหมวดตำ่ง ๆ ของส ำนักฯ ให้
บุคลำกรทรำบ ทั้งที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ และที่ประชุมบคุลำกร 
2. กำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักฯ ไดร้บักำรตรวจสอบ
จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของส ำนักฯ กองคลัง 
คณะกรรมกำรสอบทำนของส ำนักฯ และหน่วย
ตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลยั 

รอบเวลำสอบทำนใน
ด้ำนกำรเงิน 

งำนกำรเงิน 

ควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินกำร 

1. มีกำรสื่อสำรแนวทำงด ำเนินกำรแก่บุคลำกร ท้ัง
โดยกำรประชุมบคุลำกรและเป็นเอกสำร เช่น 
แนวทำงกำรสรรหำหัวหน้ำฝ่ำย แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

2. มีกำรเปดิเผยรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ โดยบุคลำกรสำมำรถดูได้จำก
ระบบ SharePoint ของส ำนักฯ มรีะบบรับ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

จ ำนวนข้อร้องเรียน ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

กำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
องค์กร 

1. ประกำศรับสมคัรกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

2. ด ำเนินกำรคดัเลือกโดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงจำก
บุคลำกรของส ำนักฯ 

3. ประกำศผลกำรคัดเลือกให้บุลำกรของส ำนักฯ 
ทรำบ และแจ้งในท่ีประชุมบุคลำกรของส ำนักฯ 

4. กรณีกรรมกำรที่เป็นตัวแทนลำออก ส ำนักฯ จะ
ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรเพื่อ
ปฏิบัติงำนทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และแจ้งผลกำร
คัดเลือกตัวแทนใหม่ไปยังมหำวิทยำลัย 

ผลสัมฤทธ์ิด้ำนกำร
สื่อสำรและกำร
ปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 

ฝ่ำยสนบัสนุน
งำนบริหำร 

ควำมเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผลของกำร
ตรวจสอบภำยในและ
ภำยนอก 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ สำมำรถตรวจสอบ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุก 3 เดอืน 

ผลสัมฤทธ์ิด้ำนกำร
สื่อสำรและกำร
ปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

กำรปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีนโยบำยในกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูล และกำร
สื่อสำรกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมำกท่ีสุด 

กำรบรรลุเปำ้หมำยตำม
ตัวช้ีวัด 

ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 
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  จำกกำรก ำกับดูแลตำมตำรำงที่ 1.2-1 ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในหลำยเรื่อง เช่น ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนท ำให้ไม่มีขอ้ร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้น  
 

(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร  
 ส ำนักฯ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ โดยมีกำรประเมิน
ในแต่ละระดับ ดังตำรำงที่ 1.2-2 
 
ตำรำงท่ี101.2-2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

รูปแบบ เป้ำหมำยกำร
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน ผู้ประเมิน/วิธีกำร กำรรำยงำนผล ควำมถี่ 

ระบบประเมิน
ตำมแนวทำง
และเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลยั 

ผู้อ ำนวยกำร กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน
และประเมินสมรรถนะกำร
บริหำรงำนตำมข้อตกลงและกำร
ก ำกับตำมหลักธรรมำภิบำล 

บุคลำกร/ใช้
แบบสอบถำม 

อธิกำรบด ี ทุกป ี

หัวหน้ำฝ่ำย ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนตำม
ข้อตกลง 

ผู้อ ำนวยกำร/
ประเมินตำม
ข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำน (TOR) 

ผู้อ ำนวยกำร ทุก 6 
เดือน 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำม KPIs 

KPIs ระดับกลยุทธ์ 
KPIs ระดับปฏบิัติกำร 

คณะกรรมกำร/
ประเมินผล 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

ทุกป ี

ประเมินผล
คุณภำพประจ ำปี  

ตำมเกณฑ์รำงวัลคณุภำพแห่งชำต ิ
TQA 

คณะกรรมกำร 
TQA/ประเมิน
ตำมเกณฑ์ TQA 

คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบ
คุณภำพ 

ทุกป ี

ระบบประเมิน
ตำมข้อก ำหนด
ของ
มหำวิทยำลยั 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลยั ประเมินตนเอง/ใช้
แบบสอบถำม 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

ทุกป ี

กำรประเมินควำม
เสี่ยง 

ตำมเอกสำรควบคมุควำมเสี่ยง 
 

 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง/กำรประเมิน
ควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง 

ทุกป ี
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  นอกจำกนี้ยังน ำผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัยในประเด็นกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ TQA มำทบทวนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติกำร ปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำน และเขียนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 
 

ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม  
(1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ  
ส ำนักฯ ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย ระเบียบและมำตรฐำน ได้แก่ พระรำชบัญญัติมำตรฐำนห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ ดังตำรำงที่ OP1-4 โดยก ำหนดนโยบำยให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนตระหนักถึงควำมกังวล
ของสำธำรณะที่มีต่อกำรบริกำรสำรสนเทศที่ถูกลิขสิทธิ์ สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนกฎหมำย
ลิขสิทธิ์อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินกำรในเรื ่อง
ผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  

ส ำนักฯ มีนโยบำยในกำรใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ตระหนักถึงกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำต่อ
ควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรในอนำคต ประเด็นเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์ด้ำนกำรใช้
ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล รูปภำพ หรือกำรใช้ซอฟต์แวร์ กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยกำรประกำศแจ้งเตือนกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ มีกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อตระหนักในเรื่องกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดกิจกรรมให้ผู้ร ับบริกำรค ำนึงถึงเรื ่องเหล่ำนี ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

(2) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม  
 ส ำนักฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อให้ผู้ รับบริกำรและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียมั่นใจว่ำได้รับควำมเป็นธรรมและมีควำมโปร่งใส ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรมผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำใจบทบำทและสำมำรถประยุกต์ใช้จริยธรรมใน
วิชำชีพให้เข้ำกับบทบำทหน้ำที่ของตนเอง จึงท ำให้ไม่มีเหตุกำรณ์ในกำรท ำผิดจริยธรรม และไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
จรรยำบรรณ ดังตำรำงที่ 1.2-3 
 
ตำรำงท่ี111.2-3 กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 

ด้ำน ปฏิสัมพนัธ ์ กิจกรรม ควำมถี่/ 
กำรน ำไปปฏิบัต ิ

ผลลัพธ ์

ส่งเสริมกำรประพฤติ
อย่ำงมีจริยธรรม 

บุคลำกร คู่มือจรรยำบรรณ ส ำรวจกำรรับรู้
จรรยำบรรณปลีะครั้ง 

กำรรับรู้และเข้ำใจใน
เรื่องจรรยำบรรณ 

บุคลำกรใหม ่ ปฐมนิเทศ สอนงำน 
แนะน ำเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณ 

เมื่อมีบุคลำกรใหม ่
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ด้ำน ปฏิสัมพนัธ ์ กิจกรรม ควำมถี่/ 

กำรน ำไปปฏิบัต ิ
ผลลัพธ ์

ผู้รับบริกำร/ผูส้่งมอบ แจ้งให้ทรำบและท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณ 

งำนบริกำรสำรสนเทศ 
งำนพัสดุด ำเนินกำร 

 

ข้อร้องเรียนกำร
ประพฤตผิิดจริยธรรม 

ผู้รับบริกำร ตำมช่องทำงข้อ
ร้องเรียนผู้รับบริกำร 

ตลอดเวลำ ไม่มเีหตุกำรณ์ในดำ้น
กำรประพฤตผิิด
จริยธรรม 

บุคลำกร 

 ส ำนักฯ ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยำบรรณท่ีทำงมหำวิทยำลัยได้จัดทุกปี 
เพ่ือให้บุคลำกรได้มีควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 

 
ค. กำรท ำประโยชน์ให้สังคม  
(1) ควำมผำสุกของสังคม  

 ส ำนักฯ ได้ตระหนักและค ำนึงถึงผลกระทบต่อควำมผำสุกของสังคม โดยเฉพำะในด้ำนของสิ่งแวดล้อม 
โดยได้เข้ำร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวมำตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำน และกิจกรรมของส ำนักฯ 
เป็นไปตำมนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
University) โดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 

1. ปิดเครื่องปรับอำกำศ ปิดไฟแสงสว่ำงในที่ท ำงำนช่วงพักกลำงวัน และบริเวณท่ีไม่ได้ใช้งำน 
2. จัดระบบกำรเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงใหม่ โดยควบคุมกำรเปิด -ปิดหลอดไฟให้แสงสว่ำงให้

เหมำะสมกับควำมจ ำเป็นในกำรใช้แสงสว่ำงบริเวณต่ำง ๆ 
3. รณรงค์ลดกำรใช้กระดำษ (Reduce) และกำรน ำวัสดุต่ำง ๆ มำใช้ใหม่ (Recycle) 
4. มีกำรคัดแยกขยะ 
5. ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
ในเดือนตุลำคม 2561 ส ำนักฯ ได้เข้ำรับกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวโดยคณะกรรมกำร

ที่แต่งตั้งโดยสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และได้ผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนดังกล่ำวแล้ว 
ต่อมำในปี 2564 ส ำนักฯ ได้ตัดสินใจขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน ให้เข้ำสู่มำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว และได้

เข้ำรับกำรตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2564 และผ่ำนกำรรับรองส ำนักงำนสีเขียว ในระดับดีมำก จำก
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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(2) กำรสนับสนุนชุมชน  

 ส ำนักฯ ตระหนักถึงบทบำทที่พึงมีต่อกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสั งคมตำมศักยภำพของส ำนักฯ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยรอบ และยังเปิดโอกำสให้ชุมชนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศได้
อย่ำงหลำกหลำยกระจำยไปยังกลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ดัง
ตำรำงที ่1.2-4 
  
ตำรำงท่ี121.2-4 กิจกรรมบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน 

กิจกรรม ชุมชนเป้ำหมำย เป้ำหมำย สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 

กำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน สถำบันกำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรของ
สถำบันกำรศึกษำ 

บรรณำรักษศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรตลำด 
กำรบริหำรจัดกำร 
กำรเงิน 

งำน ม.อ.วิชำกำร / บริกำร
วิชำกำร 

ครู นักเรียน และประชำชน
ทั่วไป 

ปีละ 1 ครั้ง บรรณำรักษศำสตร ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จดหมำยข่ำวออนไลน์ 
Library 2U 

ผู้รับบริกำร และประชำชน
ทั่วไป 

ปีละ 6 ฉบับ บรรณำรักษศำสตร์ และ
ควำมรู้ทั่วไปโดยไดร้ับควำม
ร่วมมือจำกบุคลำกรจำก
หน่ำยงำนอื่น และปรำชญ์
ชุมชน  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
“บอร์ดเกมเพื่อพัฒนำทักษะ
ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์” 

ผู้รับบริกำร และประชำชน
ทั่วไปทุกช่วงวัย 

ช่วงเดือนเมษำยน กำรเรยีนรู้ผำ่นกระบวนกำร
คิดเชิงสร้ำงสรรค ์

กำรประกวด “สิ่งประดิษฐ์
รักษ์โลก” 

นักศึกษำ และบุคลำกร ม.อ. ช่วงเดือนพฤษภำคม กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

   

ปัจจุบ ันส ำนักฯ เน้นกำรให้บริกำรกับกลุ ่มคนทุกช่วงว ัย โดยค ำนึงถึงช ุมชนพื ้นที ่โดยรอบของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และก ำลังจะขยำยขอบเขตไปยังกลุ่มกำรศึกษำนอกโรงเรียนและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย เพื่อให้สำมำรถครอบคลุมกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรทุกกลุ่มเพื่อสนับสนุนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ำประสงค์ของส ำนัก
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หมวด 2 กลยุทธ์ 

 2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์  

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 

(1) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  

 ส ำนักฯ มีกำรทบทวน ปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์เป็นประจ ำทุกปี โดยกระบวนกำรจัดท ำแผน 
กลยุทธ์ประจ ำปี มี 6 ขั้นตอน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ผู้เกี่ยวข้องส ำคัญ คือ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ทีมนโยบำย
และแผน คณะท ำงำนกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร และบุคลำกร ดังภำพที่ 2.1-1  
 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และ

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) พร้อมน ำเข้ำที่ประชุมบุคลำกรเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมอบหมำยทีมนโยบำยและแผน จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ประจ ำปี  

ขั้นตอนที่ 2  ทีมนโยบำยและแผน น ำผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ มำ
ศึกษำทบทวนและวิเครำะห์โอกำสเชิงกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ด้วยเครื่องมือ TOWS Metrix เพื่อก ำหนด
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดขององค์กร ให้ชัดเจนเพื่อสื่อสำรกับบุคลำกรและ
ถ่ำยทอดลงสู ่แผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ส ำนักฯ ได้ค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ไม่ว่ำจะด้ำนเทคโนโลยี หรือผลกระทบจำกกำรเกิดโรคระบำด 
และกำรพลิกโฉมองค์กร ทั้งนี้มีกำรล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่อควำมคล่องตัว  

ขั้นตอนที่ 3 สื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์องค์กรสู่บุคลำกร ในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ร่วมกัน จัดเก็บและเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปีขององค์กร 
บน SharePoint ส ำนักฯ 

ขั้นตอนที่ 4  บุคลำกรร่วมกันด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกลยุทธ์ ที่ก ำหนด มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน
รอบ 6 เดือน เพื่อปรับโครงกำร/กิจกรรม ให้เหมำะสม สอดคล้อง และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
และองคก์รสูงสุด  

ขั้นตอนที่ 5  กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ โดยทีมนโยบำยและแผนจะเป็นผู้ติดตำมและ
สรุปผล เสนอต่อผู ้บริหำรและมหำวิทยำลัย 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี ส ำหรับ
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ต้องจัดท ำรำยงำน 3 ระดับ คือ 1) ผู้รับผิดชอบ 
รำยงำนผลทุกครั้งหลังกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 2) ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
รอบ 6 เดือน และ 3) ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 1 ปี โดยรำยงำนผ่ำน
ช่องทำง Google From  
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ขั้นตอนที่ 6  ทีมนโยบำยและแผนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

และมหำวิทยำลัย กำรเผยแพร่และสื่อสำรในองค์กรใช้ SharePoint ของส ำนักฯ ในกำรจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสื่อสำรให้กับบุคลำกรรับทรำบโดยทั่วกัน 

 

 
ภำพที่22.1-1 กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 

(2) นวัตกรรม  

 สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบด้วย สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร งบประมำณและอัตรำก ำลังที่ลดลง ท ำให้ส ำนักฯ ต้องเผชิญกับควำม
ท้ำทำยในหลำยมิติ ส่งผลให้บุคลำกรต้องปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร สร้ำงนวัตกรรมเพื ่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ขององค์กรกระตุ้นและท ำให้เกิดนวัตกรรม จำกกำรที่บุคลำกร
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ร่วมกันก ำหนดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันของบุคลำกรและผู้น ำระดับสูง ท ำให้เกิดโครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนด ซึ่งมีกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมขององค์กร วิเครำะห์กลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงแก้ไข
และเชิงป้องกันร่วมกัน ท ำให้บุคลำกรเข้ำใจถึงสภำพปัญหำและควำมท้ำทำยขององค์กร จึงเกิดเป็น 9 กลยุทธ์ เพ่ือ
พัฒนำองค์กร กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม กระบวนกำรและบริกำรใหม่ ๆ ดังแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่มีโครงกำร/
กิจกรรม ครอบคลุมพันธกิจหลักของส ำนักฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน นอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้
บุคลำกรมีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของส ำนักฯ ตำมศักยภำพของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม ท ำให้
เกิดนวัตกรรมต่ำง ๆ ในกระบวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรพัฒนำเครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำร 
กำรเป็นผู้น ำในนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับมหำวิทยำลัย รวมทั้งมีกระบวนกำรส่งเสริมให้ท ำวิจัยสถำบัน และ
น ำเสนอผลกำรวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ และให้น ำผลจำกกำรวิจัย หรือศึกษำมำพัฒนำเป็นนวัตกรรมอย่ำง
น้อยปีละ 1 เรื่อง ดังภำพที ่2.1-2  

 

 
 

ภำพที่32.1-2 กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

โอกำสเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญขององค์กร คือ 1) พัฒนำสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย เนื่องจำก
ส ำนักฯ เป็นห้องสมุดที่สังกัดอยู่ในวิทยำเขตหำดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยและภำคใต้ 
อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว
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ขึ้น รวมถึงโอกำสจำกกำรเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ท ำให้เกิดกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
ท ำให้สำมำรถใช้จุดแข็งด้ำนควำมพร้อมของอำคำรสถำนที่และทรัพยำกรสำรสนเทศ ผลักดันให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ได้มำกขึ้น 2) บริกำรสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัย ส ำนักฯ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 
ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคลและทรัพยำกรสำรสนเทศ สอดรับกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ ควำมคุ้มค่ำ อีกทั้งยังเป็นห้องสมุดที่สังกัดอยู่ใน
วิทยำเขตหำดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 5 วิทยำเขต ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนในกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคลและทรัพยำกรสำรสนเทศได้ และ 3) กำรจัดระบบสำรสนเทศที่
เกี ่ยวกับกำรวิจัย และกำรบริกำรสนับสนุนงำนวิจัย ส ำนักฯ ใช้จุดแข็งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถบุคลำกรและ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมนโยบำยมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ 

 

(3) กำรพิจำรณำกลยุทธ์  

ส ำนักฯ ใช้ระบบ SharePoint, Google Drive และเว็บไซต์ของส ำนักฯ ในกำรรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญ 
เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลำกรและผู้รับบริกำรทรำบ มีวิธีกำรกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญ และ
จัดท ำสำรสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ผ่ำนระบบ Google Form, Microsoft Excel, Power BI 
และโปรแกรมอ่ืน ๆ ในกำรวิเครำะห์และรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญ  

ส ำนักฯ วิเครำะห์ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื ่อใช้ในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนและวำงแผนกลยุทธ์ประจ ำปี ให้สอดคล้อง รองรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน ดังตำรำงที ่OP1-8 
 

(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลักขององค์กร  

ส ำนักฯ ก ำหนดเป้ำประสงค์และระบบงำนที่ส ำคัญจ ำเป็นในอนำคต ให้สอดคล้องกลยุทธ์และพร้อมรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ส ำนักฯ สำมำรถพัฒนำกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด กำรให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ มี
สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ ตำมสมรรถนะหลักของ
ส ำนักฯ (Core Competencies) 

I - Innovation สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรบริกำร  
C - Customer มุ่งเน้นผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
A - Alliance สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริกำรและสิ่งแวดล้อม 
N – New Learning Environment สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  

ส ำนักฯ ก ำหนดเป้ำประสงค์ (Goals) ที่ส ำคัญไว้ 4 เป้ำประสงค์ ประกอบด้วย 1) เป้ำประสงค์ 1 Lifelong 
Learning Environment เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 2) เป้ำประสงค์ 2 Global and Frontier 
Research เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับแนวหน้ำของโลก 3) เป้ำประสงค์ 3 
Organizational Standard เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
และ 4) เป้ำประสงค์ 4 Professional Organization เพื่อพัฒนำบุคลำกรสู ่ควำมเป็นมืออำชีพ มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลำควำมส ำเร็จ ดังตำรำงที ่2.2-5 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในด้ำนผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำและตลำด ด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ท ำให้
องค์กรมีกำรเปลี ่ยนแปลงและปิดให้บริกำรพื ้นที ่ในช่วงที ่กำรระบำดรุนแรง จึงมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำน ดังตำรำงที ่2.1-1 
 
ตำรำงท่ี132.1-1 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำและตลำด 

ด้ำน กำรเปลี่ยนแปลง กิจกรรม/รำยละเอียด 
ด้ำนผลิตภณัฑ ์ 1. รูปแบบกำรให้บริกำร

ออนไลน์มำกขึ้น 
1. บริกำร Book Delivery Service เพื่อลดกำรแพรร่ะบำดของโควดิ-

19 ผ่ำน 3 ช่องทำง คือ 1) นัดรับท่ีส ำนักฯ 2) ส่งทำงตลำดนดั
เอกสำร และ 3) ส่งทำงไปรษณีย ์

2. บริกำรตอบค ำถำมออนไลน ์
3. อบรมออนไลน์ เช่น กำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด กำรใช้ 

EndNote20/Zotero กำรใช้ฐำนข้อมูล เป็นต้น 

4. PSU eLibrary ระบบห้องสมดุดิจทิัล ให้บริกำรยมื-อ่ำน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

2. บริกำรที่เพ่ิมขึ้น 1. บริกำร Find Full-Text 4U บริกำรจัดหำบทควำมวำรสำรที่ห้องสมดุ
ไม่ได้บอกรับ 

2. บริกำรโปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม EndNote20 

3. กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
ทุกช่วงวัย 

1. โครงกำร World Class Self Learning และ Self-Learning Skills 
สนับสนุนกำรเรยีนรู้ในรูปแบบหลกัสูตรออนไลน์ ให้แก่นักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้เสรมิควำมรูต้ำมควำมต้องกำร 

2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “บอรด์เกมเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดเชิง
สร้ำงสรรค์”  
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ด้ำน กำรเปลี่ยนแปลง กิจกรรม/รำยละเอียด 

4. มุ่งเน้นกำรผลิต
ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส ์

Digitization เพิ่มคอลเล็กช่ันทรัพยำกรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องสมุด เช่น หนังสือ วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

ด้ำนลูกค้ำ กำรใช้งำนผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

บริกำร Book Delivery Service เพื่อลดระยะเวลำในกำรค้นหำ และ
เพิ่มควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร ไม่ต้องหำหรือหยิบหนังสือจำกช้ัน
ด้วยตนเอง 

ด้ำนตลำด 1. กำรประชำสมัพันธ์ รูปแบบออนไลน์ 100% 

2. กำรจัดกิจกรรม เน้นรูปแบบออนไลน ์

 

(2) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ ที่ก ำหนดเพื่อให้ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์
จำกสมรรถนะหลักขององค์กร ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกำสเชิงกลยุทธ์สำมำรถสร้ำงสมดุลที่เหมำะสม
ระหว่ำงควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและแข่งขันกันเองในองค์กร กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ได้ค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นที่อำจจะเกิดขึ้น เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 
2.1-2 
 
ตำรำงท่ี142.1-2 ควำมสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ ์

ควำมสัมพันธ ์
ควำมท้ำ

ทำย
เชิงกล
ยุทธ ์

ประโยชน์ 
จำก

สมรรถนะ
หลัก 

ควำม
ได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

โอกำส
เชิง 

กลยุทธ ์

กำร
เปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉม 

เป้ำประสงค์ 1 
Lifelong Learning 
Environment 
เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนรูต้ลอดชีวิตทุก
ช่วงวัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ศึกษำพฤติกรรมเชิงลึกและกำร
จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผู้รับบริกำร และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต 

√ √  √ √ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
กำรเรยีนรู้ ส ำหรับผู้รับบริกำรทุกช่วงวัย 

√ √  √  

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำสภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ และกำร
ท ำงำน ส ำหรับผูร้ับบริกำรทุกช่วงวัย 

 √ √  √ 
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วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ ์

ควำมสัมพันธ ์
ควำมท้ำ

ทำย
เชิงกล
ยุทธ ์

ประโยชน์ 
จำก

สมรรถนะ
หลัก 

ควำม
ได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

โอกำส
เชิง 

กลยุทธ ์

กำร
เปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉม 

เป้ำประสงค์  2 
Global and 
Frontier Research 
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ด้ำนกำรวิจัยสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัระดับ
แนวหน้ำของโลก 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรบริกำรเพื่อสนับสนุนกำรวิจัย √ √ √   

เป้ำประสงค์ 3 
Organizational 
Standard 
เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนกำรบรหิำร
และกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจดักำร
องค์กรที่เป็นเลิศ ภำยใต้เกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำน  

√     

กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ใน
กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำน อย่ำงคุ้มค่ำคุ้ม
ทุน 

√ √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 3.3 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำร
และกำรด ำเนินงำน ที่เป็นหน่ึงเดียวกันท้ัง
องค์กร 

  √ √  

เป้ำประสงค์ 4 
Professional 
Organization 
เพื่อพัฒนำบุคลำกรสู่
ควำมเป็นมืออำชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และรองรับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

√ √ √  √ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร   √ √  

 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ 

ก.กำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฎิบัติ 

(1) แผนปฎิบัติกำร  

          คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เป็นผู ้ว ิเครำะห์ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื ่อก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน โดยรับฟังควำมคิดเห็นบุคลำกร รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้ตอบสนองเป้ำประสงค์ และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โดยมอบหมำยให้จัดท ำ
แผนปฎิบัติกำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงด ำเนินกำรจัดโครงกำร และกิจกรรมตำมกรอบเวลำ
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ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฎิบัติกำร โดยมีกระบวนกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำรระยะสั้น 1 ปี และแผนระยะยำว 3 ปี  
ดังภำพที่ 2.2-1 ส ำนักฯ ยังมีกระบวนกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำร โดยใช้ระบบวงจรคุณภำพ PDCA ในกำรควบคุม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 42.2-3  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำร 
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มวด 2 กลยุทธ์ 
ตำรำงท่ี152.2-3 แผนปฎิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำว 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรและสนบัสนุนกำรเรยีนรู้และกำรวิจัย 

เป้ำประสงค์ 1 Lifelong Learning Environment เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 

1.1 ศึกษำพฤติกรรม

เชิงลึกและจดั

กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองควำม

ต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร และ

รองรับกำร

เปลี่ยนแปลงใน

อนำคต 

1.1.1 กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้ใช้ตำม

พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดในยุค New 

Normal 

1.ด ำเนินกำรวิเครำะห์กลุม่ผูร้ับบรกิำรตำมพฤติกรรม

กำรใช้แล้วเสร็จภำยในเดือน มีนำคม 2565 

มี.ค.

65 

√    ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 

 

1.1.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ทรัพยำกร

และบริกำรแตล่ะกลุ่ม 

1.ด ำเนินกำรวิเครำะห์กำรใช้บริกำรและทรัพยำกร 

แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2565 

ก.ย.

65 

√    

1.1.3 พัฒนำระบบ CRM เพื่อบรกิำร

เชิงรุก 

1.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ≥80 √    

1.1.4 กิจกรรมรู้เท่ำทันสื่อ รวมถึงกำร

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย 

1.ร้อยละของผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรมผำ่นเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2.ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม  

3.จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกข้ึน 

 

 

 

≥70 

 

≥80 

√    คณะกรรมกำรส่งเสรมิ

กำรเรยีนรู้ทุกช่วงวัย : 

KYL Event 



 
 

 

33 
 

  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

1.1.5  กิจกรรมบอร์ดเกม (Board 

Game) 

1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม 

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

≥70 

 

≥80 

√    

1.1.6 กำรอบรมซอฟท์แวร์ส ำหรับวัย

ท ำงำน 

1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม  

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

≥70 

 

≥80 

√ √ √ √ 

1.1.7 กำรดูแลสุขภำพและโภชนำกำร 1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม  

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

≥70 

 

≥80 

√    

1.2 พัฒนำระบบ

สำรสนเทศและ

โครงสร้ำงพื้นฐำนทำง

เทคโนโลยีเพื่อ

1.2.1 DIGITAL LENDING 1. จ ำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีอ่ยู่ในระบบ (ช่ือ)  

2. ร้อยละของหนังสือในระบบท่ีได้รับกำรใช้ 

≥500 

≥10 

√ √   ฝ่ำยพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ 

1.2.3 PSU MOOC จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรเรียนรำยวิชำได้รับใบ

ประกำศนียบตัร  

≥500     
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มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

สนับสนุนกำรเรยีนรู้ 

ส ำหรับผู้รับบริกำรทุก

ช่วงวัย 

1.2.4 PSU Digital Library: เว็บกลำง

ห้องสมุด 5 วิทยำเขต 

มีเว็บไซต์ส ำหรับกำรใช้สำรสนเทศร่วมกัน 5 วิทยำเขต   √ √ √ คณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1.3 พัฒนำ
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพเพื่อสนับสนุน
กำรเรยีนรู้ และกำร
ท ำงำน ส ำหรับ
ผู้รับบริกำรทุกช่วงวัย  
 

1.3.1 ปรับปรุงพื้นที่ทำงกำยภำพ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว  1 จุด √ √ √ √ ฝ่ำยสนบัสนุนงำน
บริหำร 
 1.3.2 Learning Space  จ ำนวนพื้นที่ Learning Space 3 จุด √ √ √ √ 

เป้ำประสงค์  2 Global and Frontier Research เพ่ือสนับสนนุพันธกจิด้ำนกำรวิจัยสูก่ำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับแนวหน้ำของโลก 
2.1 กำรบริกำรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย 
  

2.1.1 PSU Research Guides 1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม (Frontier Research) 
ของมหำวิทยำลัย  
2. ข้อมูลในระบบมีควำมถูกต้องสมบูรณ ์

3 
กลุ่ม 

 
≥95 

√    ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

2.1.2 PSU Knowledge Bank: 
Research 

1. ร้อยละของสำรสนเทศกำรวิจัยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึ้น 
2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้ระบบเพิม่ขึ้น ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 5   

≥10 
 
5 

√    
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  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

2.1.3 กำรเขียนรำยกำรบรรณำนกุรม 
APA7, Chicago  หรือรูปแบบต่ำง ๆ 

1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม  

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

≥70 

 

≥80 

 √   ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
 

2.1.4 โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม 
Zotero, EndNote หรือ Mendeley 
เป็นต้น 

1.ร้อยละของผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรมผำ่นเกณฑ์กำร

ประเมิน  

2.ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม  

3.จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรเพิ่มมำกข้ึน 

≥70 

 

≥80 

√ √ √ √ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรองค์กร 
เป้ำประสงค์ 3 Organizational Standard เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
3.1 กำรขับเคลื่อน
กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่เป็นเลิศ 
ภำยใต้เกณฑ์ที่เป็น
มำตรฐำน  

3.1.1 กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑค์ณุภำพ 
TQA 

ควำมเข้ำใจของคณะท ำงำน ในเกณฑ์กำรประเมิน 

TQA ปี 2564  

ผ่ำน √ √ √ √ 

คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ 
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  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

 3.1.2 กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑด์ำ้น
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ปี 64 ผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์ Green Office ระดับ
เหรียญทองแดง  
2. ปี 66 ผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์ Green Library  
3. ปี 67 ผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์ Green Office ระดับ
เหรียญทอง  

≥70 
 

≥70 
≥90 

√ √ √ √ 
คณะกรรมกำรจัด
กำรพลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม : 
GreenLib 

3.2 กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรใน
กำรให้บริกำรและ 
กำรด ำเนินงำนอย่ำง
คุ้มค่ำคุ้มทุน 

3.2.1 กำรจัดหำฐำนข้อมูลอย่ำงคุ้มค่ำ 1. ร้อยละของฐำนข้อมูลที่จดัหำ ตรงตำมเกณฑ์
มำตรฐำน  
2. ร้อยละของวำรสำรที่บอกรับสนับสนุนกำรท ำ
ผลงำนวิชำกำร 
3. ร้อยละของกำรลดงบประมำณในกำรจัดซื้อ
ฐำนข้อมูล 
4. ร้อยละของกำรจดัหำข้อมลูตรงควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร   
5. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

≥95 
 

≥80 
 

≥5 
 

≥90 
 

≥80 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

√ 
 

 
 
√ 

 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

3.3 ระบบสำร 
สนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำร
ด ำเนินงำน ที่เป็นหน่ึง
เดียวกันทั้งองค์กร 

3.3.1 IT Infrastructure ร้อยละของกำรให้บริกำรระบบ VM ในรอบระยะเวลำ 

1 ปี  

≥90 √ √ √ √ 

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

3.3.2 KYL Digital Roadmap แผนพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  √ √ √ √ 

 3.3.3 IT Workforce จ ำนวนนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (ต ำแหน่ง) 1  √    
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  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

เป้ำประสงค์ 4 Professional Organization เพื่อพัฒนำบุคลำกรสูค่วำมเป็นมืออำชีพ 

4.1กำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกร เพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนและรองรับ
สถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงใน
อนำคต 

4.1.1 วิเครำะห์และก ำหนดแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร 

1. จ ำนวนแผนพัฒนำบุคลำกร (ระยะสั้น 1 ปี, ระยะ
ยำว 3 ปี) 
2. จ ำนวนแผนกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2 แผน (ระยะสั้น 1 ปี และ ระยะยำว 3 ปี) 

2 
 
2 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 

คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ และ

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 4.1.2 กำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1. ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อวิธีกำรและเกณฑ์กำร

ประเมินมำกกว่ำร้อยละ 80 

≥80 √ √ √ √ 

4.1.3 กำรอบรม “กำรใช้เครื่องมอืและ
เทคโนโลยีในกำรท ำงำนออนไลน์” 

1 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3 ร้อยละบุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

√ 
√ 
√ 

   

ฝ่ำยสนบัสนุนงำน
บริหำร 

4.1.4 กำรอบรมเรื่อง “วิเครำะห์ขอ้มูล 
Big data/กำรน ำเสนอข้อมูลอยำ่งมือ
อำชีพ” 

1. ร้อยละของบุคลำกรกลุม่เป้ำหมำย  

2. ร้อยละของควำมพึงพอใจของบุคลำกรกลุ่มเปำ้หมำย  

3. ร้อยละของบุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

 √ 
√ 
√ 

  

4.1.5 กำรอบรมเรื่อง “แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ (TQA)” 

1. ร้อยละจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

√ 
√ 
√ 
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  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

4.1.6 พัฒนำควำมก้ำวหน้ำบุคลำกร  1. ร้อยละของบุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร 
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย  
3. จ ำนวนบุคลำกรเขำ้สู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน (คน) 

≥80 
≥80 
1 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

4.1.7 โครงกำรพัฒนำ Self-Learning 
Skills ส ำหรับบุคลำกร
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์   

1. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จบ

กำรศึกษำตำมเกณฑ์ของหลักสตูร  

≥80 √    

4.1.8 พัฒนำทักษะทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

1. ร้อยละจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

 √ 
√ 
√ 

  

4.1.9 กำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ 
ด้วยจิตบริกำร 

1. ร้อยละจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

  √ 
√ 
√ 

 

4.1.10 กำรตลำดส ำหรับห้องสมุด 1. ร้อยละจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

 √ 
√ 
√ 

  

4.1.11 กำรบริหำรโครงกำร   
(Project Management) 

1. ร้อยละจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร  

3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

≥80 
≥80 
≥80 

  √ 
√ 
√ 
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  หมวด 2 กลยุทธ์ 

มวด 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัด 

เป้ำ 

หมำย 

แผน

ระยะ

สั้น 

แผน 

ระยะยำว 
ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร 
 

4.2.1 LEARN & SHARE 1. จ ำนวนช่องทำงที่ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมสมัมนำ 
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์หรือกำรศึกษำดูงำน (ช่องทำง) 
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้  

1 
 

≥80 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้องค์กร : 

KM 

4.2.2 The idol จ ำนวนคลิปองค์ควำมรู้ของบุคลำกร (คลิป/ปี) ≥10 √ √ √ √ 

4.2.3 KYL : Knowledge to Your 

Learning  

ร้อยละของผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม  ≥80 √ √ √ √ 

4.2.4 Gang Go Glow:  
ชุมชนนักปฏิบัติจัดเต็ม 

จ ำนวนชุมชนนักปฏิบัติอย่ำงน้อย (ชุมชน) 3 √ √ √ √ 

4.2.5 Think and Tank จ ำนวนแนวคิด/ควำมรู้ ทีน่ ำมำต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ 

2  √ √ √ 
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    หมวด 2 กลยทุธ์ 

(2) กำรน ำแผนปฎิบัติกำรไปสู่กำรปฎิบัติ 

ส ำนัก ฯ ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้วยวงจรคุณภำพ PDCA ด้วยกระบวนกำรดังต่อไปนี้  
1) ประชุมเชิงปฎิบัติกำรให้บุคลำกรส ำนักฯ รับทรำบและเข้ำใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของแผน
กลยุทธ์ 2) แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบแผนกลยุทธ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 3) มอบหมำยคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำร ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่
ตอบสนองกลยุทธ์ของส ำนักฯ 4) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ จำกแผนปฎิบัติ
กำร 5) ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นน ำส่งงำน
แผน 6) งำนแผนตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนิน ผ่ำนระบบสำรสนเทศ Google Form และรำยงำนมหำวิทยำลัย 
ปีละ 2 ครั้ง  

(3) กำรจัดสรรด้ำนทรัพยำกร 

ส ำนักฯ มีแผนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีเสถียรภำพทำงด้ำนกำรเงิน โดยมี
หลักกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 1) กำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีกำรน ำเสนอวัตถุประสงค์และ
งบประมำณกำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพื ่อพิจำรณำกำรจัดสรร
งบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ด้ำนกำรให้บริกำรและกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงคุ้มค่ำคุ้มทุน เพื่อตรวจสอบกำรจัดซื้อวำรสำรฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำ สำมำรถลดควำมเสี่ยง
ของกำรจัดซื้อที่ไม่คุ้มค่ำ 3) มีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำโดยมีบทบำท
หน ้ ำท ี ่ ใ นกำร ให ้ ค  ำปร ึ กษำ  ว ิ เ ค ร ำะห ์  และว ำ งแผนกำรจ ั ดหำทร ัพยำกรสำรสน เทศของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ และที่ส ำคัญเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนตำมแผน ส ำนักฯ ยังยึดถือระเบียบ
ปฎิบัติทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด 
 

(4) แผนด้ำนบุคลำกร 

แผนด้ำนบุคลำกรของส ำนักฯ รับผิดชอบโดยคณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ท ำหน้ำที่ในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรวำงแผนปฎิบัติกำรระยะสั้น และระยะยำว ดังตำรำงที่ 2.2-3 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกรให้รองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต โดยมีฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำรรับผิดชอบวำงแผนพัฒนำบุคลำกรตำมภำรกิจส ำนักฯ ซึ่งมีกำรน ำผล
กำรวิเครำะห์ควำมรู้ ควำมสำมำรถบุคลำกร และกำรพัฒนำบุคลำกรย้อนหลัง 2 ปี มำจัดท ำเป็นแผนปฎิบัติ
กำร ด้วยกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้ทั ้งทำงด้ำนวิชำชีพ และทักษะอื ่น  ๆ เพื ่อรองรับกำรเปลี ่ยนแปลงด้ำน
อัตรำก ำลังของบุคลำกร โดยพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีสำมำรถปฎิบัติงำนทดแทนกันได้ นอกจำกนี้  
ทีมนโยบำยและแผนมีกำรทบทวนกรอบอัตรำก ำลังที่ได้รับจัดสรร ทดแทนอัตรำกำรเกษียณ/ลำออกของ
บุคลำกรในแต่ละปี และรวบรวมข้อมูลจำกภำระงำนของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง น ำเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสรรอัตรำก ำลังในอนำคต  
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ตำรำงท่ี162.2-4 แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
แผน

ระยะสั้น 
แผนระยะยำว 

65 66 67 68 
ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 

1. กำรอบรม “กำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในกำรท ำงำนออนไลน”์ √    
2. กำรอบรมเรื่อง “วิเครำะห์ข้อมลู Big data/กำรน ำเสนอข้อมลูอยำ่งมืออำชีพ”  √   
3. กำรอบรมเรื่อง “แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ (TQA)” √    
4. โครงกำรพัฒนำ Self-Learning Skills ส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   √    

5. พัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ  √   
6. กำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพด้วยจิตบริกำร   √  

7. กำรตลำดส ำหรับห้องสมุด  √   
8. กำรบริหำรโครงกำร (Project Management)   √  
ด้ำนอัตรำก ำลัง 
1. วิเครำะห์และก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร √ √ √ √ 
2. กำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน √ √ √ √ 

3. พัฒนำควำมก้ำวหน้ำบุคลำกร  √ √ √ √ 

 

(5) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 

ตัววัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญที่ใช้ติดตำมควำมส ำเร็จของแผนปฎิบัติกำร มีทีมนโยบำยและแผน  
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และหัวหน้ำทีมผู้รับผิดชอบกลยุทธ์  เป็นผู้ก ำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมที่เหมำะสมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ตัววัดผลที่มีคุณภำพสำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้ โดยมีตัวชี้วัดที่
น ำมำติดตำมควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2.2-5 
 
ตำรำงท่ี172.2-5 ตัววัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย 

เป้ำประสงค์ 1 
Lifelong Learning Environment 
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรู้ตลอดชีวติทุกช่วงวัย 

1. ผู้รับบริกำรทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น  
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแต่ละด้ำน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 ต่อป ี
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อป ี

เป้ำประสงค์  2 
Global and Frontier Research 
เพื่อสนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจัยสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัระดับแนวหน้ำของโลก 

 
1. นักวิจัยแต่ละประเภทเข้ำรบับรกิำร
สนับสนุนกำรท ำวิจัย 
2. ผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 5 ต่อป ี
 
ร้อยละ 5 ต่อป ี



 
 

 

42 
 

    หมวด 2 กลยทุธ์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย 

เป้ำประสงค์ 3 Organizational Standard 
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

 
1. ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ TQA 
2. ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 
200 คะแนนข้ึนไป 
90 คะแนนข้ึนไป 

เป้ำประสงค์ 4 Professional Organization 
เพื่อพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

 
1. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัย/
นวัตกรรมของบุคลำกร  
2. กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลำกร  
3. จ ำนวนแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ส่งระดับมหำวิทยำลัย 
4. ควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรพัฒนำ/อบรม/ดูงำน 

 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ช้ินต่อปี 
 
ไม่น้อยกว่ำ 1 คนต่อปี   
ปีละ 1 เรื่อง 
 
ร้อยละ 80 ต่อปี 

 

(6) กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร  

         ส ำนักฯ มีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรโดยใช้ระบบ PDCA 
เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบคุณภำพ และมีกำรน ำผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวนกำรเข้ำใช้ห้องสมุด และ 
จ ำนวนกำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศมีแนวโน้มลดลง สิ่งที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำร คือ ก ำหนดกลยุทธ์  ศึกษำ
พฤติกรรมเชิงลึกและจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคตเพื่อช่วยให้สำมำรถก ำหนดกิจกรรม และกำรด ำเนินงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร ทั้งนี้ 
ปัจจุบันผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่องด้วย
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ดังนั้นส ำนักฯ จึงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้
จำกควำมสอดคล้องกับแนวโน้มกับกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมมำกขึ้น 
และกำรให้บริกำร Book Delivery Service เพ่ิมควำมสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้รับบริกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำมำ
รับบริกำรที่ห้องสมุดได้ และประเด็นส ำคัญส ำนักฯ ต้องมีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
เนื ่องจำกงบประมำณที ่ได ้ร ับสนับสนุนลดลง และกำรเปลี ่ยนแปลงนโยบำยกำรบอกรับฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ท ำให้
เกิดผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนในอนำคตได้ ดังตำรำงที่ 2.2-6 
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ตำรำงท่ี182.2-6 คำดกำรณ์แนวโน้มกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
ปีกำรศึกษำ 

กำรคำดกำรณ์
แนวโน้ม 

2562 2563 2564 2565 
1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 

1.1 จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมดุ 19,690 17,866 16,089 
 

1.2 จ ำนวนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับ
พิมพ์ 

47,213 22,242 6,535 
 

1.3 จ ำนวนรวมกำรใช้ทรัพยำกรสือ่

อิเล็กทรอนิกส ์

2,293,759 2,786,326 9,940,298 
 

1.4 จ ำนวนกำรใช้บริกำร Book Delivery 
Service 

0 41 727 
 

1.5 ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่จัดซื้อ 

58.44 77 100 
 

1.6 ร้อยละผลสมัฤทธ์ิผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ให้กำรศึกษำผู้ใช้ 

98.83 92 84.49 
 

2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ 
2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 78.80 78.00 89.04 

 
2.2 ร้อยละควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 83.10 84.25 89.50 

 
3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

3.1 จ ำนวนผู้ที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 1 1 1  
3.2 จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัย/

นวัตกรรม ของบุคลำกร 

10 8 23 

 

4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร 

4.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้ำหมำย
องค์กร 

18.18 45.45 17.65 
 

5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 

5.1 เงินเหลือจ่ำย (ร้อยละของรำยรับพึงได้
ประจ ำปี) 

48.97 -5.32 -15.27 
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ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติกำร  

  ส ำนัก ฯ มีกำรปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติกำร ในกรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญและมีผลกระทบกับ
กำรปฎิบัติงำนตำมแผน โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเป็นหลัก โดย
ผู ้ร ับผิดชอบกลยุทธ์มีหน้ำที ่ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ในกำรปฎิบัติงำนตำมแผน ทั ้งนี ้อำจมีกำร 
ปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด/เลื่อน แผนปฎิบัติกำรที่ไม่เร่งด่วนออกเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งมีวำระกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักฯ 2 เดือน/ครั้ง กรณีที่สถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนและจ ำเป็น ส ำนักฯ ให้อ ำนำจหัวหน้ำฝ่ำยพิจำรณำ
แก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมได้ทันที และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ต่อไป
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หมวด 3 ลูกค้ำ 

3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ 

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงของผู ้รับบริกำรที ่หลำกหลำย ในกำรรับฟังควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่ม แบ่งออกเป็น 7 วิธี ดังนี้ 1) ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เช่น กำรรับฟังควำมคิดเห็น (Comment) กำรกดแชร์ (Share) ในโพสต์ของกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร บริกำร
ต่ำง ๆ 2) แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ (Surveys) ซึ่งฝ่ำยบริกำรฯ ส ำรวจควำมพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และควำม
ผูกพัน ปีละ 1 ครั้ง 3) กำรเชิญผู้รับบริกำรมำประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups & Interviews) ในกำรจัด
กิจกรรมผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่ม มีกำรพูดคุย ซักถำม ใน
กิจกรรมก่อนและหลังกำรอบรม/กำรจัดกิจกรรม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรทรำบข้อมูล
กำรจัดกิจกรรมให้กับผู้รับบริกำร 
4) Email เป็นกำรรับฟังเสียงผู้รับบริกำรเชิงรับจำก Email 
หรือจำกผู้ปฏิบัติงำน 5) Customer Review คือผู้รับบริกำร
บอกเล่ำกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักฯ ผ่ำน Facebook 
Line Twitter เป็นต้น ซึ ่งจะท ำให้ส ำนักฯ ทรำบว่ำสิ ่งที่
ผู้รับบริกำรต้องกำร และสะท้อนควำมคิดเห็นที่มีต่อบริกำร
นั้น ๆ จะท ำให้เกิดกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำรครั้งต่อไปและ
เป็นข้อมูลของผู้รับบริกำรท่ำนอ่ืนต่อไป           
6) กำรสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรหรือ
ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ ท ำให้ได้ข้อมูล ควำมคิดเห็นเป็นปัจจุบัน และ 7) Voice of Customer (VOC) 
ส ำนักฯ จัดท ำหน้ำเพจส ำหรับกำรรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค ำติชม ผ่ำน Google Form ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบจะได้รับกำรแจ้งเตือนผ่ำน Email รวบรวมส่งหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง แจ้ง
กลับผู้รับบริกำร และเผยแพร่ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักฯ ดังภำพที่ 3.1-1  

จำกนั้นฝ่ำยบริกำรฯ รวบรวมข้อมูลเสียงของผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนำ
บริกำรใหม่ ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำง
ทันท่วงทีและตรงตำมควำมต้องกำรมำกที่สุด ดังตำรำงที่ 3.1-1 
  

ภำพที่53.1-1 วิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร 
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ตำรำงท่ี193.1-1 วิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร 

 
ผู้รับบริกำร 

วิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร 

Social 
Media  

Surveys Focus 
Groups & 
Interviews 

Email Customer 
Review 

Observation VOC  
Form 

นักศึกษำปริญญำตร ี √ √ √ √ √ √ √ 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ √ √ √ √ √ √ √ 

บุคคลสำยวิชำกำร √ √ √ √ √ √ √ 
บุคคลสำยสนับสนุน √ √ √ √ √ √ √ 

บุคคลภำยนอกประเภทยืมได/้
ยืมไมไ่ด/้สมำชิกเครือข่ำย

ห้องสมุด 

√ √ √ √ √ √ √ 

บุคคลที่ไม่เป็นสมำชิก √ √ √ - √ √ √ 

 

(1) ลูกค้ำในปัจจุบัน 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรในปัจจุบัน จ ำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษำปริญญำ
ตรี (U1) นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (U2) บุคคลสำยวิชำกำร (U3) และบุคคลสำยสนับสนุน (U4) และ
บุคคลภำยนอกประเภทยืมได้ (U5) โดยใช้ทั้ง 7 วิธีกำรในกำรรับฟัง ดังตำรำงที่ 3.1-1 นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังมี
กำรศึกษำพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำร จำกกำรศึกษำกำรเข้ำใช้ห้องสมุด และกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศของผู้รับบริกำร ด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มผู้รับบริกำรตำมพฤติกรรมกำรใช้
บริกำร เป็นต้น ดังภำพที่ 3.1-2 
 

 
ภำพที่63.1-2 ภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของส ำนักฯ 
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(2) ลูกค้ำในอนำคต  

ส ำนักฯ รับฟังเสียงของลูกค้ำในอนำคต 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) บุคคลที่เป็นสมำชิก คือ ผู้รับบริกำรที่เป็น
บุคลำกรภำยใน แต่ไม่ได้ใช้บริกำรส ำนักฯ มำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี ซึ่งกำรรับฟังกลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่มนี้ 
ส ำนักฯ ใช้วิธีกำรรับฟังโดยใช้ Email ที่บันทึกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อส่งแบบส ำรวจให้กับ
ผู้รับบริกำร 2) บุคคลที่ไม่เป็นสมำชิก คือ ประชำชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมำชิกห้องสมุด ส ำนักฯ ใช้วิธีกำรรับฟัง
จำกสื่อสังคมออนไลน์ ในกำรสอบถำมกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยกำรติดตำมและเป็นเพ่ือน เช่น Facebook, Line, 
Instagram, Twitter เป็นต้น โดยน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ เพ่ือจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรในอนำคต ดังตำรำงที ่3.1-2 
 
ตำรำงท่ี203.1-2 ช่องทำงกำรรับฟังเสียงผู้รับบริกำร 

 
ช่องทำง 

 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้รับบริกำร  
 

ควำมถี่ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
รับฟัง 

 
สนับสนุน 

 
ท ำ

ธุรกรรม 

ปัจจุบนั อนำคต 
U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

F 
1 

F 
2 

แบบเชิงรุก 
1. สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, 
Facebook Page, 
Twitter, Line, 
Instagram, TikTok  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 24 ช่ัวโมง บรรณำรักษ์
ประชำสมัพันธ์ 

2. โทรศัพท์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ วันท ำกำร บรรณำรักษ์
ฝ่ำยบริกำรฯ 

3. Facebook Live √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ตำมรอบ
กิจกรรม 

บรรณำรักษ์
ประชำสมัพันธ์ 

4. Roadshow √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ตำมรอบ
กิจกรรม 

ฝ่ำยบริกำรฯ 

5. กำรส ำรวจแบบ
ควำมพึงพอใจหลัง
กำรอบรม/จัด
กิจกรรม 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ ตำมรอบ
กิจกรรม 

บรรณำรักษ์
ฝ่ำยบริกำรฯ 

6. VOC ส ำนักฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 24 ช่ัวโมง หัวหน้ำฝ่ำย
บริกำรฯ 

7. แบบส ำรวจควำมพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ 

√ - - √ √ √ √ √ √ √ 1 ครั้ง/ปี ฝ่ำยบริกำรฯ 
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ช่องทำง 

 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้รับบริกำร  
 

ควำมถี่ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
รับฟัง 

 
สนับสนุน 

 
ท ำ

ธุรกรรม 

ปัจจุบนั อนำคต 
U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

F 
1 

F 
2 

8. เว็บไซต ์ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 24 ช่ัวโมง บรรณำรักษ์
ฝ่ำยบริกำรฯ 

แบบเชิงรับ 
1. จุดบริกำรตอบ
ค ำถำมและเคำน์เตอร์
บริกำร 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ วันท ำกำร ฝ่ำยบริกำรฯ 

2. โทรศัพท์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ วันท ำกำร ฝ่ำยบริกำรฯ 

3. Ask a Librarian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ วันท ำกำร บรรณำรักษ์
ฝ่ำยบริกำรฯ 

4. แบบฟอร์มรับฟัง
ควำมคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน 

√ - - √ √ √ √ √ √ √ วันท ำกำร ฝ่ำยบริกำรฯ 

5. Email - √ - √ √ √ √ - - √ 24 ช่ัวโมง บรรณำรักษ์
ฝ่ำยบริกำรฯ 

หมำยเหตุ ผู้รับบริกำร U1=นักศกึษำปริญญำตรี, U2=นักศึกษำบณัฑิตศึกษำ, U3=บุคลำกรสำยวิชำกำร, U4=บุคคลสำยสนับสนุน, 
U5=บุคคลภำยนอกประเภทสมำชิกยืมได้, F1=บุคคลที่เป็นสมำชิกประเภทสมำชิกบุคคลภำยยืมได้,ยมืไมไ่ด้, สมำชิกเครือข่ำย
ห้องสมุด และบุคคลที่ไมเ่ป็นสมำชิกท่ีใช้บริกำร F2=บุคคลภำยทีไ่มเ่ป็นสมำชิก 

 

 ข. กำรจ ำแนกลูกค้ำ และผลิตภัณฑ์ 

(1) กำรจ ำแนกลูกค้ำ 

ส ำนักฯ จ ำแนกผู้รับบริกำรตำมเป้ำหมำย พันธกิจของส ำนักฯ ที่ว่ำ สร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำร
เรียนรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรม ในยุคดิจิทัล ส ำหรับทุกช่วงวัย จึงแบ่งกลุ่มลูกค้ำให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย เป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 1) บุคคลที่เป็นสมำชิก ได้แก่ นักศึกษำปริญญำตรี (U1) นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (U2) บุคลำกรสำย
วิชำกำร (U3) บุคลำกรสำยสนับสนุน (U4) และบุคคลที่เป็นสมำชิกยืมได้และยืมไม่ได้ สมำชิกเครือข่ำย
ห้องสมุด และบุคคลที่ไม่เป็นสมำชิก แต่เคยมำใช้บริกำร (U5) และ 2) บุคคลที่ไม่เป็นสมำชิก (F2) ได้แก่ 
บุคคลทั่วไปไม่ได้สมัครเป็นสมำชิก โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเรียน (อนุบำล ประถม มัธยม) วัยท ำงำน 
และวัยเกษียณ เพื่อให้ส่งมอบทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรบริกำรอย่ำงครอบคลุมในทุกกลุ่มตำมควำม
ต้องกำรและพฤติกรรมผู้รับบริกำร และเพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย  
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(2) ผลิตภัณฑ์ 

ส ำนักฯ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล สนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรม ภำยใต้
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ส ำนักฯ จึงมีกำรก ำหนดบริกำรและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ดังตำรำงที่ OP1-1 โดยน ำข้อมูลจำกช่องทำงกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร ดังตำรำงที่ 3.1-1 และ
ตำรำงที ่3.1-2 ปรับปรุงด้วยวงจรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA เป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรปรับปรุงคุณภำพบริกำร
และผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริกำรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร และรองรับกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ในปี 2564 ดังนี้  

1. บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีกำรปรับเพ่ิม
ช่องทำงกำรน ำส่งทรัพยำกรผ่ำน Book Delivery Service เป็นบริกำรที่ปรับให้รองรับกับผู้รับบริกำรไม่สะดวก
มำใช้บริกำรห้องสมุดในช่วงที่มีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยเพิ่มกำรน ำส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ
ผ่ำนไปรษณีย์ น ำส่งผ่ำนตลำดนัด 2 รอบต่อวัน และยังรับที่หน้ำห้องสมุดด้วยตนเอง ในกำรรับคืนทรัพยำกร
สำรสนเทศจะมีกำรอบฆ่ำเชื้อด้วยแสง UVC เพื่อควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร รวมถึงกำรบริกำรที่สนับสนุน
กำรวิจัยของคณำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ ด้วยบริกำรใหม่ คือบริกำร Find Full-Text 4U เพื่อช่วยใน
ศึกษำ วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ในระหว่ำงกำรพิจำรณำบอกรับฐำนข้อมูลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับควำมสนใจจำกนักวิจัยในมหำวิทยำลัย ดังภำพที ่7.1-10  
 2. บริกำรด้ำนสถำนที ่และสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ให้บริกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำร
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ของกระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้ 1) ก ำหนดให้เข้ำห้องสมุดได้ไม่เกิน 200 คน
ต่อวัน 2) กำรคัดกรองผู้เข้ำใช้บริกำรด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน 3) ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ 4) กำรก ำหนดให้
ผู้รับบริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรใช้บริกำร 5) เข้ำลิฟต์ครั้งละ 4 คน 6) เว้นระยะห่ำง 1-2 เมตร หรือ 
1-2 ขั้นบันได 7) จ ำกัดที่นั่งอ่ำนโต๊ะละ 1-2 คน 8) เพิ่มมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำดพื้นที่จุดสัมผัสทุก 2 
ชั่วโมง พร้อมทั้งบริกำรถังขยะอันตรำยส ำหรับทิ้งหน้ำกำกอนำมัยหรือที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19  

3. บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST และแอปพลิเคชัน 
ALIST OPAC ที่เป็นระบบให้บริกำรยืมทรัพยำกรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรด้วยตนเอง ยืมต่อ แจ้งเตือน 
หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้สะดวก รวดเร็ว และด้วยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส ำนักฯ จึงเกิดกำรพลิกโฉม
กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้รับบริกำร เข้ำถึงแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทุก
ที่เวลำ อย่ำงไม่ติดขัด ส ำนักฯ จึงพัฒนำระบบ PSU eLibrary เพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนออนไลน์  
ดังภำพที่ 7.1-7 รวมถึงระบบจองโต๊ะ ที่ช่วยให้ผู้รับบริกำรสะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำร ซึ่งส ำนักฯ ก็สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรเข้ำใช้บริกำรในพ้ืนทีแ่ต่ละชั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส ำนักฯ ยังมีกำรพัฒนำระบบ KYL 
Shorten URL เพื่อแก้ปัญหำของลิงก์ที่มีควำมยำว ไม่สะดวกต่อกำรส่งต่อให้ผู้รับบริกำร จึงพัฒนำให้ลิงก์สั้น
ลง และมี QR Code ให้ดำวน์โหลดใช้งำน ส่งผลให้สะดวกมำกยิ่งขึ้น ซึ่งใช้งำนได้ทั้ง 5 วิทยำเขต โดยระบบนี้
ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก พบว่ำสถิติใช้งำนถึง 2,818 ลิงก์ และมีกำรกดใช้งำนทั้งหมด 234,366 ครั้ง 
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3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 

ก. ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 

(1) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ 

ส ำนักฯ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงและกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงควำมผูกพัน
กับผู้รับบริกำร ส ำนักฯ ไม่เพียงแต่รับรู้ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ แต่ยังตระหนักถึงควำมใส่ใจถำมถึง
ประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรกับผู้รับบริกำรหรือปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบบ่อย โดยวิธีกำรสร้ำงและจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ประกอบด้วย  

1) กำรสร้ำงควำมผูกพันโดยกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังตำรำงที ่3.1-2  
2) กำรสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริกำร ส ำนักฯ เน้นย ้ำให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน เอำใจใส่ ซักถำมและรู้จัก

สังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริกำรเมื่อเข้ำมำใช้บริกำร ตั้งแต่หน้ำประตูทำงเข้ำ -ออก รวมถึงมีกำรจดบันทึก
ค ำถำม หรือปัญหำที่ผู ้ร ับบริกำรพบเจอขณะใช้บริกำร รวบรวมไว้ใน Google Form เพื ่อสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์และปรับปรุงกำรให้บริกำรต่อไปได้  

3) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์ เนื่องจำกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นช่องทำงที่มีอิทธิพลสูง ผู้รับบริกำรหลำยคนได้ใช้ช่องทำงนี้ในกำรติดต่อพูดคุย สอบถำมและส่งเสียงทั้ง
ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปสู่สำธำรณะ ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์มีเครื่องมือที่ชื่อว่ำ Social Monitoring 
ส ำนักฯ ได้น ำเครื่องมือนี้มำใช้ในกำรสืบหำข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ำมีผู้รับบริกำรกล่ำวถึงส ำนักฯ ในทำงที่
ดีหรือไม่ดีบ้ำงหรือไม่ เพ่ือให้กำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำรนั้นทันต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ   

4) กำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์โดยกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มพร้อมแจก
ของรำงวัล ส ำนักฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมเทศกำล เพื่อสนับสนุน ให้ส ำนักฯ และผู้รับบริกำรได้มี
กิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุย รวมไปถึงสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักฯ  

5) กำรกระตุ้นควำมน่ำสนใจของทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของส ำนักฯ ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ทั้งใน
รูปแบบ Online ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์และรูปแบบ Offline เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรและสร้ำงโอกำสในกำรเป็นผู้รับบริกำรรำยใหม่  

6) กำรให้ส ิทธ ิพิเศษ จัดโปรโมชันหรือส่งเสริมกำรใช้บริกำรในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
โควิด-19 ทำงส ำนักฯ ได้มีกำรขยำยเพิ่มระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกของสมำชิกบุคคลภำยนอก เพื่อชดเชยเวลำ
ที่ส ำนักฯ ปิดให้บริกำร ขยำยสิทธิ์กำรยืมต่อให้แบบไม่จ ำกัดในทุกประเภทสมำชิก รวมถึงมีกำรจัดส่งหนังสือ
ผ่ำนทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับบริกำร  
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ตำรำงท่ี213.2-3 รูปแบบกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร 

กิจกรรม/บริกำรสร้ำง ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำร 

วัตถุประสงค์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร 
กำรน ำไปใช้/

ปรับปรุงพัฒนำ
บริกำร 

ได้ลูกค้ำ 
ใหม ่

กำรรักษำ 
ลูกค้ำ 

เพ่ิมควำม
ผูกพันของ 
ผู้รับบริกำร 

ยกระดับ
ภำพลักษณ์

องค์กร 

1) กำรสร้ำงควำมผูกพันโดยกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

 1.1 เว็บไซต ์ √ √ - √ 1. ปรับปรุงช่องทำง 
กำรรับฟังเสยีงของ
ผู้รับบริกำร  
2. ทบทวนและ
ปรับปรุง 
กระบวนกำร 
ประชำสมัพันธ์ 

 1.2 Facebook, Facebook Page, Twitter, 
Line, Instagram, Youtube, Tiktok 

√ √ √ √ 

 1.3 กำรน ำชมห้องสมุด  √ √ √ √ 
 1.4 รำยกำรห้องสมดุวำไรตี้ วิทย ุFM 88  √ √ √ √ 
 1.5 จดหมำยข่ำวออนไลน์ Library2U  √ √ √ √ 
 1.6 Ask Librarian √ √ √ √ 
 1.7 Email √ √ √ √ 
2) กำรสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริกำร 

2.1 กำรต ิดต ่ อสอบถำม ณ จ ุดบร ิ กำร
เคำน์เตอร์ชั้น 3 

√ √ √ √ ปรับปรุง
กระบวนกำร
ให้บริกำร 2.2 กำรเข้ำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด √ √ √ √ 

2.3 กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ √ √ √ √ 

3) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 3.1 Facebook, Facebook Page, Twitter, 
Line, Instagram, Youtube, Tiktok 

√ √ √ √ ปรับปรุง
กระบวนกำร
ให้บริกำร 

4) กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มพร้อมแจกของรำงวัล 

4.1 Springer Nature Online √ √ √ √ 1. ส่งเสรมิกำรใช้  
กำรยืม ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ทั้งฉบับ
พิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ส่งเสรมิกำรใช้
บริกำรของส ำนักฯ 
1. สร้ำงควำมผูกพัน
กับผู้รับบริกำร 

4.2 PSU Knowledge Bank Online Quiz 
2020 

√ √ √ √ 

4.3 Gale 2020 √ √ √ √ 
4.4 Scopus Online Quiz 2021 √ √ √ √ 
4.5 Hein Online Quiz 2021 √ √ √ √ 
4.6 Science Direct Quiz 2022 √ √ √ √ 
4.7 กิจกรรมส่งสุขปีใหม่ กับ ยืมผ่ำน Book 
Delivery Service  

√ √ √ √ 
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กิจกรรม/บริกำรสร้ำง ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำร 

วัตถุประสงค์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร 
กำรน ำไปใช้/

ปรับปรุงพัฒนำ
บริกำร 

ได้ลูกค้ำ 
ใหม ่

กำรรักษำ 
ลูกค้ำ 

เพ่ิมควำม
ผูกพันของ 
ผู้รับบริกำร 

ยกระดับ
ภำพลักษณ์

องค์กร 

4.8 กิจกรรม ผอ. ต้อนรับเปิดเทอม 2  √ √ √ √ 2. ส่งเสรมิทักษะ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ทุกช่วงวยั 

4.9 กิจกรรมฟังดี ๆ มีของแจก √ √ √ √ 
4.10 กิจกรรมตอบปัญหำพำเพลิน √ √ √ √ 
4.11 กิจกรรมพระจันทร์แดง √ √ √ √ 
4.12 กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้ “BDS” √ √ √ √ 
4.13 กิจกรรมวำเลนไทน์ 2022 √ √ √ √ 
4.14 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "บอร์ดเกมเพื่อ
พัฒนำทักษะ ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์" 

√ √ √ √ 

5) กำรกระตุ้นควำมน่ำสนใจของทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของส ำนักฯ ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบ Online ผ่ำน Social 
Media และรูปแบบ Offline เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
5.1 แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ/บริกำรหน้ำ
เว็บไซต์ Wow Review 

√ √ √ √ 1. ส่งเสรมิกำรใช้
ทรัพยำกรสำร
สำรสนเทศ ทั้งฉบับ
พิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์  
2. สร้ำงควำมผูกพัน
กับผู้รับบริกำร 
 

5.2 แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ/บริกำรผ่ำน 
Facebook และ Facebook Page 

√ √ √ √ 

5.3 แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ/บริกำรผ่ำน
รำยกำรห้องสมุดวำไรตี้ วิทยุ FM 88 

√ √ √ √ 

5.4 แนะน ำทรัพยำกร/บริกำรด้วยจดหมำย
ข่ำวออนไลน์ Library2U 

√ √ √ √ 

5.5 บริกำรฟรี WiFi ส ำหรับบุคคลที่ไม่เป็น
สมำชิก 

√ √ √ √ 

6) กำรให้สิทธิพิเศษ จัดโปรโมชันหรือส่งเสริมกำรใช้บริกำรในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 
6.1 กำรขยำยระยะเวลำกำรยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

√ √ √ √ ส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ทั้งฉบับพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์  

6.2 กำรขยำยระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก √ √ √ √ 
6.3 กำรขยำยกำรยืมต่อได้อย่ำงไม่จ  ำกัด
จ ำนวนครั้งทุกประเภทสมำชิก 

√ √ √ √ 

 

(2) กำรเข้ำถึงและกำรสนับสนุนลูกค้ำ 

ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีบริกำรกำรศึกษำผู้ใช้ (User Education) โดยส่งหนังสือส ำรวจควำมต้องกำรกำร
อบรมไปยังคณะต่ำง ๆ ประชำสัมพันธ์หน้ำเว็บไซต์ และช่องทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยกำรอบรมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้รับบริกำรทุกกลุ่ม ได้ทรำบเกี่ยวกับทรัพยำกรสำรสน เทศที่มีให้บริกำร วิธีกำรและ
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เครื่องมือในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักฯ ที่จะช่วยสนับสนุนกำร
เรียน กำรสอน และกำรวิจัย โดยมีวิธีกำรแยกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร ดังตำรำงที่ 3.2-4 
 
ตำรำงท่ี223.2-4 กำรสนับสนุนผู้รับบริกำร 

กลุ่มผู้รับบริกำร วิธีกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
บุคคลที่เป็นสมำชิก 
นักศึกษำปริญญำตรี  1. กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 

2. กำรจัดอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศวิชำ
สัมมนำ 

1. นักศึกษำใหม่รู้จักส ำนักฯ แหล่งสำรสนเทศ 
เครื่องมือในกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
2. น ักศ ึกษำระดับชั ้น ปี  3-4 สำมำรถสืบค้น
สำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยได้ รู ้จักเครื ่องมือ และ
แหล ่งสำรสนเทศในกำรส ืบค ้นสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ 

นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ  1. กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
2. กำรจัดอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศเพื่อ
กำรวิจัย 
3. จัดอบรมโปรแกรมจัดกำร
บรรณำนุกรม EndNote20 และ Zotero 
 

1. นักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ รู้จักส ำนักฯ 
แหล ่ งสำรสนเทศ เคร ื ่ องม ือในกำรส ืบค้น
สำรสนเทศ 
2. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำมำรถสืบค้น
สำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยได้ รู ้จักเครื ่องมือ และ
แหล ่งสำรสนเทศในกำรส ืบค ้นสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ 
3. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสำมำรถเขียน
บรรณำนุกรมได้และรู ้จ ักกำรใช้งำนโปรแกรม
จัดกำรบรรณำนุกรม 

บุคลำกรสำยวิชำกำร  1. จัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมลู
อิเล็กทรอนิกสเ์ฉพำะสำขำ 
2. จัดอบรมโปรแกรมจัดกำร
บรรณำนุกรม EndNote20 และ Zotero 
3. จัดอบรมเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
คุณภำพวำรสำรส ำหรับกำรตีพิมพ์ 

1. บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสอน กำรวิจัยได้ตำมสำขำที่
ต้องกำร 
2. บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถใช้งำนโปรแกรม
จัดกำรบรรณำนุกรมได้ 
3. บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถคัดเลือกวำรสำร
เพื่อตีพิมพ์ผลงำนวิชำได้ 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 1 จัดอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อกำรท ำผลงำน
ที่สูงข้ึน 
2. จัดอบรมโปรแกรมจัดกำร
บรรณำนุกรม EndNote20 และ Zotero 

1 .  บ ุ คลำกรสำยสน ับสน ุนสำมำรถส ืบค้น
สำรสนเทศได้ตรงตำมควำมต้องกำร รู้จักเครื่องมือ
ในกำรสืบค้น วิธีกำรและเทคนิคกำรสืบค้น 
2.  ร ู ้ จ ั กกำรส ืบค ้นข ้ อม ูลจำก Web OPAC 
ฐำนข้อมูล ThaiJo ฐำนข้อมูล ThaiLIS ฐำนข้อมูล 
PSU Knowledge Bank เป็นต้น 
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กลุ่มผู้รับบริกำร วิธีกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

3. บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถใช้งำนโปรแกรม
จัดกำรบรรณำนุกรมได้ 

1. สมำชิกประเภท
บุคคลภำยนอกยืมได้/ยืม
ไม่ได ้
2. สมำชิกเครือข่ำยห้องสมุด 

1. แนะน ำ/น ำชมห้องสมดุ  
2. แนะน ำด้วยคู่มือกำรใช้บริกำร กำร
สืบค้นสำรสนเทศ และคลิปวิดโีอกำรใช้
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
3. บริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ 

1. สมำชิกประเภทบุคคลภำยนอกยืมได/้ยมืไมไ่ด/้ 
สมำชิกเครือข่ำยห้องสมดุ สำมำรถรับรู้ว่ำห้องสมดุ 
ให้บริกำรอะไรในแตล่ะชั้น 
2. สำมำรถเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดได้  
3. สำมำรถสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ
เบื้องต้นได้จำก Web OPAC ได้ 

บุคคลที่ไม่เป็นสมำชิก 

1. นักเรียน 
2. นักศึกษำต่ำงสถำบัน 
3. บุคคลทั่วไป 

1. แนะน ำ/น ำชมห้องสมดุ 
2. แนะน ำด้วยคู่มือกำรใช้บริกำร กำร
สืบค้นสำรสนเทศ และคลิปวิดโีอกำรใช้
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
3. บริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ 

1. บ ุคคลภำยนอกสำมำรถร ับร ู ้ว ่ำห้ องสมุด 
ให้บริกำรอะไรในแต่ละชั้น 
2. สำมำรถเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด และสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเบื้องต้นได้จำก
ระบบ OPAC ได้ 

 
ทั้งนี้นอกจำกกำรอบรมต่ำง ๆ ข้ำงต้น ส ำนักฯ ได้มีกำรแนะน ำกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ทรัพยำกร

สำรสนเทศ ด้วยคู่มือหรือคลิปวิดีโอ เพื่อผู้รับบริกำรทุกกลุ่มสำมำรถศึกษำเรียนรู ้ และเข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศได้ตลอดเวลำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น Youtube, Facebook และ 
Facebook Page เป็นต้น  

หำกผู้รับบริกำรมีค ำแนะน ำ ต้องกำรปรึกษำ สอบถำม เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ ฝ่ำย
บริกำรฯ ได้จัดบริกำรตอบค ำถำมออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Facebook, Facebook Page, Twitter และ Line 
โดยมีบรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง นอกจำกนี้ฝ่ำยบริกำรฯ มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้รับรู้ข้อมูลที่ตรงกัน น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และพร้อม
รับมือกับทุกปัญหำและทุกสถำนกำรณ์ต่อไป 

 

(3) กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน 

ส ำนักฯ มีกระบวนกำรท ำงำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน เพื่อมุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรและ
ให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรมำกที่สุด ตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) กำรรับข้อร้องเรียน
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 3.1-2 2) กำรจัดล ำดับข้อร้องเรียน 3) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 4) กำรรำยงำน
ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ผู้รับบริกำรแจ้งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดล ำดับ 
ข้อร้องเรียน ดังนี้ ระดับที่ 1 ข้อร้องเรียนที่มีควำมเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริกำร ท ำให้ผู้รับบริกำรเกิด
ควำมไม่พึงพอใจมำก ระดับท่ี 2 ข้อร้องเรียนที่มีควำมถ่ีสูง มีกำรร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องหลำย ๆ ครั้ง ระดับท่ี 3  
ข้อร้องเรียนที่ไม่เร่งด่วน แต่ส่งผลต่อกำรใช้บริกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ระดับที่ 4 ข้อร้องเรียน  
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ที่ผู ้รับบริกำรแจ้งให้ทรำบเพื่อปรับปรุงแก้ไข เมื่อกำรจัดล ำดับข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำยบริกำรฯ 
ด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนตำมกระบวนกำร ดังนี้ 1) ตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อหำสำเหตุกำรเกิดปัญหำ  
2) แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำและแก้ไขข้อร้องเรียน 3) ติดตำม/ประเมินผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  

เมื่อข้อร้องเรียนได้รับกำรจัดกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำยบริกำรฯ ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนแก่ผู้รับบริกำร จำกนั้นท ำกำรปิดข้อร้องเรียนและบันทึกผลกำรแก้ไขข้อร้องเรียนพร้อมสรุปและ
รวบรวมข้อมูลรำยงำน สถิติ วิเครำะห์กำรจัดกำรข้อร้องเรียน  

ส ำนักฯ ทบทวนวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนทุกปี รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ไปสู่บุคลำกรให้รับทรำบทั่วทั้งองค์กร โดยกำรแจ้งในกำรประชุมฝ่ำยบริกำรฯ  กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ กำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ผลลัพธ์ในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนผ่ำนหน้ำ
เว็บไซต์ของส ำนักฯ https://clib.psu.ac.th/clibhome/voice-of-customer-menu.html และจัดท ำผล
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนส่งให้มหำวิทยำลัยทรำบ 

 

ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ 

(1) ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน 

ส ำนักฯ มอบหมำยใหฝำยบริกำรฯ ประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไมพึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) กำรประเมินควำมพึงพอในภำพรวมของส ำนักฯ ประเมินผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
อย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินปีละ 1 ครั ้ง โดยแบบประเมินสอบถำมเกี ่ยวกับ 5 ด้ำน  คือ ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรสื่อสำร
กับผู้รับบริกำร โดยแบบประเมินเป็นกำรแบ่งระดับกำรวัดเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ คือ ระดับ 5 พึง
พอใจมำกที่สุด ถึงระดับ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ฝ่ำยบริกำรฯ มีกำรทบทวนและพัฒนำรูปแบบกำรส ำรวจ รวมทั้ง
ประเด็นในกำรส ำรวจทุกปี ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของผู้รับบริกำรทุกปี ดังภำพที่ 
7.2-21 – 7.2-26  เมื่อประมวลผลที่ได้จำกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จะมีกำรแจ้งผลกำรประเมินแก่บุคลำกร
ทุกคนได้รับทรำบ ผ่ำนกำรประชุมฝ่ำยบริกำรฯ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ กำรประชุมบุคลำกร
ของส ำนักฯ เพื ่อพิจำรณำ วิเครำะห์และหำแนวทำงปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนหรือบริกำรให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

2) กำรประเมินควำมพึงพอใจ และควำมผูกพัน หลังกำรจัดกิจกรรม/บริกำร ส ำนักฯ จะมีกำรประเมิน
ผู้รับบริกำร เพ่ือน ำผลมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดย
กิจกรรม/บริกำรในปี 2564 ประกอบด้วย บริกำร Book Delivery Service ผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 
80.00 กิจกรรมกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ ผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 85.74 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “บอร์ด
เกมเพื่อพัฒนำทักษะ ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์” ผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.00 และกำรอบรมกำร
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    หมวด 3 ลูกค้ำ 

ใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่ยุวบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ผลกำรประเมินภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ 4.61  

 

ค. กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด 

ฝ่ำยบริกำรฯ ได้รับเสียงของผู้รับบริกำรจำกช่องทำงต่ำง ๆ ดังภำพที่ 3.2-3 ข้อมูลจำกเสียงของ
ผู้รับบริกำร ฝ่ำยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลโดยกำรจัดล ำดับข้อร้องเรียนเสียงของผู้รับบริกำร 
ซึ่งเสียงของผู้รับบริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับแรก และเสียงของ
ผู้รับบริกำรที่ไม่สำมำรถจัดกำรได้ทันทีจะส่งต่อผู้เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรต่อไป เมื่อได้รับข้อมูลฝ่ำยบริกำรฯ ได้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 1) รวบรวมจัดกลุ่มข้อมูล ว่ำข้อมูลที่ได้มำนั้นอยู่ในด้ำนใด ตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจ 5 
ด้ำน 2) สื่อสำรภำยในองค์กร ให้ทุกคนรับทรำบถึงข้อมูลที่รวบรวมไว้ ผ่ำนกำรประชุมฝ่ำยบริกำรฯ และกำร
ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ 3) วำงกลยุทธ์ก ำหนดเป้ำหมำยที่ตอบสนองต่อเสียงของผู้รับบริกำร 4) ออกแบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรของส ำนักฯ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 5) ปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ภำพที่73.2-3 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกเสียงของผู้รับบริกำร 
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

 ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 

(1) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 

 ส ำนักฯ โดยทีมนโยบำยและแผนทบทวนและปรับปรุงระบบกำรวัด วิเครำะห์และปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำร เพ่ือเป็นเครื ่องมือในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ ประกอบด้วย 7 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1) 
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 2) ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร 3) ก ำหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 4) รวบรวม จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล 5) วิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำรตำม KPIs 6) ปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำรตำม KPIs และ 7) กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โดยเลือกใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำก 
1) ผลกำรด ำเนินกำร 2) ผลกำรด ำเนินกำรย้อนหลัง 3) VOC 4) ข้อมูลเทียบเคียง 5) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
6) GAP 7) KPIs 8) ควำมท้ำทำย/ควำมได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์(SC/SA/SO) และ 9) สมรรถนะหลักของ
องค์กร (ICAN) บูรณำกำรกับตัวชี้วัด และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติตำมล ำดับโครงสร้ำงกำรบริหำร มีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรในรอบ 6 เดือน ดังภำพที ่4.1-1 ทั้งนี้ส ำนักฯ ก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวันตำมกระบวนกำรหลัก และกระบวนกำรสนับสนุน โดยใช้เครื่องมือในกำรรวบรวม จัดเก็บและกำร
ติดตำมระบบสำรสนเทศภำยใน เช่น SharePoint, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, ระบบทำงกำรเงิน, แบบ
ส ำรวจ Google Form, Google Drive เป็นต้น และระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เช่น ระบบ MAS 
ระบบ EDOCS ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น  

 
ภำพที่84.1-1 ระบบกำรวัด วิเครำะห์และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
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 ส ำนักฯ ก ำหนดวิธีกำรสื่อสำรและช่องทำงเพื่อถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรจำกผู้น ำ
ระดับสูงในที ่ประชุมบุคลำกร โดยด ำเนินกำรผ่ำนที ่ประชุม 5 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  กำรประชุมระดับฝ่ำย คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  หรือผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ และ
บุคลำกร ดังตำรำงที ่4.1-1  
 
ตำรำงท่ี234.1-1 กำรวัดผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

กำรประชุม คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 

ฝ่ำย คณะกรรมกำรชุด 
ต่ำง ๆ / ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ ์

บุคลำกร 

องค์ประชุม ผู้บริหำร
มหำวิทยำลยั/
หัวหน้ำส่วนงำน 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ
ฝ่ำย/กรรมกำร 

หัวหน้ำฝ่ำย/บุคลำกร ประธำน
คณะกรรมกำร/
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์/
บุคลำกร 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ
ฝ่ำย/บคุลำกร 

ควำมถี่ 1 ครั้ง/ปี ทุกเดือน ทุก 2 เดือน รอบเวลำ ทุก 2 เดือน 
ภำรกิจ 1. ก ำหนดนโยบำย

ด ำเนินงำนห้องสมดุ 
5 วิทยำเขต 
2. ผลด ำเนินงำน 
3. เรื่องเพื่อ
พิจำรณำ 

1. ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ์และ
ระดับปฏิบัติกำร 
2. รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของ
งำนตำมแผน 
3. กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน 
4. เรื่องเพื่อพิจำรณำ
จำกฝ่ำย 
5. รำยงำน
งบประมำณ 

1. เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
2. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนระดับ
ปฏิบัติกำร 
3. ติดตำม ทบทวน
แผนปฏิบัติกำร 
4. ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน 
และวิธีปฏิบตัิงำน 
 

1. ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ์ 
2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตัวช้ีวดั
ระดับกลยุทธ์ 

1. เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
  ด้ำนกำรเงิน 
  ด้ำนทรัพยำกร

สำรสนเทศ 
  ด้ำนกำรบริกำร 
  ด้ำนบุคลำกร 
3. ถ่ำยทอดกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติกำร 
4. สร้ำงควำมเข้ำใจ

และน ำไปปฏิบตั ิ
5. เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ

จำกคณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ 

เครื่องมือท่ีใช้
ในกำรติดตำม 

Google Drive SharePoint SharePoint 1. SharePoint  
2. Google Form  
3. Google Drive 

1. SharePoint 
2. Google Form  
3. Google Drive 

 
 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และระดับ
ปฏิบัติกำร ดังตำรำงที่ 4.1-1 ส ำนักฯ มอบหมำยทีมนโยบำยและแผน เป็นผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในรอบ  
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6 เดือน และก ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบ SharePoint, Google Form และ 
Google Drive โดยใช้ระบบกำรวัด วิเครำะห์และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร ดังภำพที่ 4.1-1 และน ำสรุปผล
กำรด ำเนินงำน เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำ และมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ และหัวหน้ำฝ่ำย เป็นผู้ก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในที่ประชุม
ฝ่ำย และน ำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือน หรือเมื่อมีวำระเร่งด่วน และที่
ประชุมบุคลำกร ทุก 2 เดือน 
 นอกเหนือจำกกำรประชุมดังกล่ำว ส ำนักฯ ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรในกำรแจ้งปัญหำจำกกำร
ปฏิบัติงำน กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน กรณียังไม่ถึงรอบเวลำ
กำรประชุมระดับฝ่ำย โดยใช้ผ่ำนช่องทำง Email, Line Group ระดับส ำนักฯ ฝ่ำย คณะกรรมกำรหรือ
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ เพ่ือควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
 
ตำรำงท่ี244.1-2 ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำม กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 
ระดับกลยุทธ ์
1. ผู้รับบริกำรทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี 1. ฝ่ำยพัฒนำฯ  

2. คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ทุกช่วงวัย 
3. คณะกรรมกำร  
Self-Learning 

6 เดือน 
 

ทบทวนตัวช้ีวัด 
2. อัตรำกำรเรียนจบหลักสตูรจนได้รับใบ
ประกำศนียบตัรในระยะเวลำโครงกำร 

ทบทวนตัวช้ีวัด 
 

3. จ ำนวนประกำศนียบตัรของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร เพิ่มผู้เข้ำร่่วมโครงกำร 

4. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจดัหำเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

6 เดือน 
 

ทบทวนกระบวนกำร 

5. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

6 เดือน 
 

เพิ่มจ ำนวนผู้ใช้งำน 

6. จัดซื้อฐำนข้อมูลอย่ำงคุ้มค่ำคุ้มทุน ฝ่ำยพัฒนำฯ 6 เดือน ทบทวนตัวช้ีวัด 
7. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสั่งซื้อพร้อมให้บริกำร
ภำยใน 1 สัปดำห ์

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

6 เดือน 
 

ทบทวนกระบวนกำร 

ระดับปฏิบัติการ 
1. คะแนนของผลกำรตรวจประเมนิคุณภำพตำม
แนวทำง TQA เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ และ
คณะกรรมกำรกำรจัดกำร
ควำมรู ้

6 เดือน 
 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ทบทวนตัวช้ีวัด 
 

2. อัตรำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 6 เดือน 
 

ติดตำมตัวช้ีวัด 
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3. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์น ำเข้ำ
ระบบ 

ฝ่ำยพัฒนำฯ ทุก 2 เดือน ทบทวนกระบวนกำร 
 

4. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดซื้อมคีวำมถูกต้อง
มำกกว่ำร้อยละ 90 

ฝ่ำยพัฒนำฯ ทุก 2 เดือน ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 

5. ระยะเวลำในกำรจดัหำทรัพยำกรทุกประเภท ฝ่ำยพัฒนำฯ ทุก 2 เดือน ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 

ด้ำนลูกค้ำ 
ระดับกลยุทธ ์

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรเรยีนรู ้

ฝ่ำยบริกำรฯ 
 

รำยเดือน ทบทวนปรับปรุงกำร
ให้บริกำรเพิ่มกำร
ประชำสมัพันธ์ 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรจดัหำ 

ฝ่ำยบริกำรฯ 
 

รำยป ี ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1. คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรเรยีนรู้ทุกช่วงวัย 
2. ฝ่ำยบริกำรฯ 

6 เดือน จัดกิจกรรมสมัพันธ์ 

4. ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันเพิ่มขึน้ คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรเรยีนรู้ทุกช่วงวัย 

6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 

5. กำรใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

6. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแต่ละด้ำนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อป ี

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

ระดับปฏิบัติการ  
1. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรยมื-คืน
มำกกว่ำร้อยละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศมำกกว่ำร้อยละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำมำกกว่ำร้อยละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรให้
กำรศึกษำผู้ใช้ ร้อยละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

5. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรสื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์มำกกว่ำร้อยละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

6. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้สถำนท่ี
มำกกว่ำร้อยละ 80 
 

ฝ่ำยบริกำรฯ ทุกเดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 
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7. ข้อร้องเรียนไดร้ับกำรแกไ้ขภำยใน 5 วัน ฝ่ำยบริกำรฯ ทุกเดือน ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิม่กำรประชำสมัพันธ์ 

8. ข้อร้องเรียนมำกกว่ำร้อยละ 95 ได้รับกำรแก้ไข ฝ่ำยบริกำรฯ ทุกเดือน 
 

ทบทวนกำรให้บริกำร 
เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์ 

ด้ำนบุคลำกร 

ระดับกลยุทธ ์
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 6 เดือน 

 
ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 

2. กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 
1 คนต่อป ี

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
 

6 เดือน 
 

ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 

ระดับปฏิบัติการ 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมินขีด

ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ 
ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
 

6 เดือน 
 

ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 

2. ร้อยละของอัตรำก ำลังที่ลดลง ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 6 เดือน ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรน ำเสนอผลงำนในท่ี

ประชุมวิชำกำร PSULINET/PULINET 
เปรียบเทยีบปี 2560-2564 

คณะกรรมกำร KM  6 เดือน 
 

ก ำหนดเป้ำหมำยรำยบุคคล 
 

4. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
มำกกว่ำร้อยละ 90 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ และ
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ 

6 เดือน 
 

ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

5. สัดส่วนผลงำนเชิงพัฒนำ คณะกรรมกำร KM 
งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

6 เดือน ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 

6. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร ทีมนโยบำยและแผน รำยป ี ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 

7. ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกร ทีมนโยบำยและแผน รำยป ี ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรเงินและพัสด ุ
ระดับกลยุทธ ์

1. ไม่มีข้อร้องเรยีนจำกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีต่อกำร
ด ำเนินกำรที่ขัดต่อกฎหมำยและขอ้บังคับ 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
 

ทุกเดือน วำงแผนกำรบรหิำรจดักำร
กำรเงิน 

ระดับปฏิบัติการ 
1. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเหมำะสมกับ
ที่ได้รับจดัสรร 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
 

ทุกเดือน 
 

ข้อมูลประกอบกำรตดัสินใจ 

2. ระยะเวลำในกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ฝ่ำยสนบัสนุนฯ รำยเดือน ก ำหนดนโยบำลกำรใช้
จ่ำยเงิน 

3. มีผลตำ่งของแผนและผลของคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินร้อย
ละ 5 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
 

6 เดือน ทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 



 
 

 

62 
 

    หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำม กำรน ำไปใช้ประโยชน ์

ด้ำนกำรจัดกำรแผนกลยุทธ ์
ระดับกลยุทธ ์

1. ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ และทีมนโยบำย
และแผน 

ทุกเดือน 
 

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 
ทบทวนตัวช้ีวัด 

ระดับปฏิบัติการ 
1. ทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักฯและทีมนโยบำย
และแผน 

6 เดือน 
 

ทบทวนโอกำสเชิงกลยุทธ์ 
 

2. แสดงถึงบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ และทีมนโยบำย
และแผน 

6 เดือน 
 

ทบทวนกระบวนกำร 
 

3. ติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณ และคุณภำพ คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ และทีมนโยบำย
และแผน 

6 เดือน 
 

ทบทวนตัวช้ีวัด 
ทบทวนแผนปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
ระดับกลยุทธ ์
1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย 

คณะกรรมกำรจัด
กำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

6 เดือน 
 

ทบทวนแผนด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำนฯ 

ระดับปฏิบัติการ 

1. ผ่ำนกำรประเมินเกณฑส์ ำนักงำนสีเขียว ไม่ต ่ำ
กว่ำ 70 คะแนน 

คณะกรรมกำรจัด
กำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

6 เดือน 
 

ติดตำมผลด ำเนินงำน 
 

 

2. ควำมพึงพอใจในกำรใช้สถำนท่ีจำกผู้รับบริกำรไม่
ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 

คณะกรรมกำรจัด
กำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

6 เดือน 
 

ทบทวนกระบวนกำร 
 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระดับกลยุทธ ์
1. ระบบทันสมยัและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ทุกวัน 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ระบบส ำรองข้อมูล 

 

2. ระบบสำรสนเทศมีควำมปลอดภัยให้บริกำรได้
ต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ทุกวัน 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ระบบส ำรองข้อมูล 
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ระดับปฏิบัติการ 
1. ระบบแม่ข่ำยให้บริกำรได้ต่อเนือ่งไม่ต ่ำกว่ำร้อย
ละ 90 ของเวลำท ำกำรให้บริกำรทั้งปี 

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ทุกวัน 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ระบบส ำรองข้อมูล 

2. จ ำนวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6 เดือน ทบทวนแผนบริหำรกำร
จัดกำรดำ้นระบบ 

ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ระดับกลยุทธ ์
1. กำรน ำองค์ควำมรูไ้ปใช้ในกำรพัฒนำงำน คณะกรรมกำร KM ทุกเดือน ทบทวนแผนกำรจัดกำร

ควำมรู ้

ระดับปฏิบัติการ 
2. จ ำนวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง  

คณะกรรมกำร KM 6 เดือน 
 

ทบทวนแผนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

3. ร้อยละ 80 ของควำมรู้ที่ไดร้ับกำรพัฒนำจำกกำร
อบรม/ดูงำน 

คณะกรรมกำร KM ทุกเดือน 
 

ทบทวนแผนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 ส ำนักฯ มีระบบกำรวัด วิเครำะห์และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร ดังภำพที ่4.1-1 และใช้ข้อมูลวิธีกำร
รับฟงัเสียงผู้รับบริกำร ดังภำพที ่3.1-1 และตำรำงที ่3.1-2 ในกำรติดตำม รวบรวมและรำยงำนผลโดยหัวหน้ำ
ฝ่ำยบริกำรฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ประจ ำทุกเดือน และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ทบทวน 
ปรับปรุงกำรให้บริกำรและก ำหนดรูปแบบกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ดังตำรำงที ่3.2-3 
 ส  ำน ักฯ ใช ้ข ้อม ูลเช ิงเปร ียบเท ียบด ้ำนกำรให ้บร ิกำร และเล ือกหอสมุดและคล ังควำมรู้  
มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นคู่เทียบ ดังตำรำงที ่OP1-7 
 

(3) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล  

 ส ำนักฯ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์  เช่น  Google Drive, Google Form, PSU Cat Tools, 
Email, Line Group, MS Team ในกำรสื่อสำร รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กำรแจ้งปัญหำและแนวทำงแก้ไข 
และแบ่งปันเอกสำรร่วมกันในองค์กร 
 นอกจำกนี้ส ำนักฯ ใช้วิธีกำรสื่อสำรโดยตรงระหว่ำงผู้อ ำนวยกำร กับคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
หรือผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ ในกรณีติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องเร่งด่วน เช่น ผู้บริหำรระดับสูงเลือกข้อมูลด้ำน
กำรเงิน ซึ่งเป็นประเด็นควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในเรื่อง กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรเงินที่มีกำรปรับลดลง
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อย่ำงต่อเนื่อง ดังตำรำงที่ OP1-8 ส ำนักฯ ก ำหนดและแต่งตั้งที่ปรึกษำกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ เป็นตัวแทนอำจำรย์ตำมสำขำวิชำของมหำวิทยำลัย ร่วมพิจำรณำกับคณะกรรมกำรจัดหำวำรสำร
ฐำนข้อมูลอย่ำงคุ้มค่ำของส ำนักฯ เพื่อหำแนวทำงกำรจัดซื้อวำรสำร ฐำนข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำรของ
นักวิจัยในมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรระดับสูงใช้กำรประชุมเพื่อหำรือกับที่ปรึกษำกำรจัดหำฯ คณะกรรมกำร ฯ 
และเลือกใช้ข้อมูลสำรสนเทศหลำกหลำยวิธีเป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 1) ผลกำรบอกรับ
ฐำนข้อมูลของ ThaiLIS 2) สถิติกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำกส ำนักนวัตกรรมฯ 3) ผลกำรศึกษำ
รำยชื่อวำรสำรจำกฐำนข้อมูล Web of Science ที่นักวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ใช้ผลิตผลงำนวิจัยใน
ปี 2563 4) ผลกำรส ำรวจรำยชื่อวำรสำรภำษำต่ำงประเทศที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ใช้เพ่ือ
ผลิตผลงำนวิจัย ผลจำกกำรพิจำรณำท ำให้ส ำนักฯ จัดหำวำรสำรฐำนข้อมูลได้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรภำยใต้งบประมำณที่จ ำกัด และมีแนวทำงส ำหรับกำรให้บริกำรวำรสำร ฐำนข้อมูลที่ไม่ได้บอกรับ 
และปรับกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร จึงมีบริกำร Find Full-Text 4U ให้บริกำรบทควำมวิชำกำร
และบทควำมวิจัยภำษำต่ำงประเทศท่ีไม่ได้บอกรับ ดังภำพที ่7.1-10 
 

ข. กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร  

 ส ำนักฯ มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนระบบกำร
วัด วิเครำะห์และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร ดังภำพที่ 4.1-1 ผ่ำนกระบวนกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงำน 
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลกำรปฏิบัติงำน และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนประจ ำวัน 2) น ำผลกำร
ปฏิบัติงำนเข้ำที่ประชุมฝ่ำย เพื่อร่วมกันทบทวนกระบวนกำรท ำงำน วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค และหำวิธีกำร
ปฏิบัติที่ดีขึ้น  (2 เดือน/ครั้ง) 3) หัวหน้ำฝ่ำยน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ (ทุกเดือน) 4) ทีมนโยบำยและแผนติดตำมกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร ปีละ 2 ครั้ง  (รอบ 6 
เดือน) ผ่ำน Google Form และสรุปรำยงำนผลให้กับผู้บริหำรระดับสูงและมหำวิทยำลัย 5) จัดเก็บและ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนบน SharePoint สื่อสำรให้บุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน 6) น ำข้อมูล
กำรรำยงำนผลมำทบทวน วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค ด้วยระบบ PDCA เพื่อจัดท ำแผน
ในปีต่อไป และน ำผลด ำเนินกำรไปปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันให้ดีขึ้น  ดังภำพที่ 4.1-2 
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ภำพที่94.1-2 ขั้นตอนกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถขององค์กร 
 

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

(1) ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต 

 ส ำนักฯ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นห้องสมุด
ดิจิทัล ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อดูผลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกำสเชิง  
กลยุทธ์ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ส ำนักฯ ก ำหนดผลิตภัณฑ์และบริกำรสำรสนเทศรูปแบบใหม่ คือ 
กำรพัฒนำระบบ PSU eLibrary เพ่ือให้บริกำรยืม-คืน อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับพฤติกรรมกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น และรองรับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ดังภำพที่ 7.1-7 
 นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังน ำควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์มำปรับกำรให้บริกำรรูปแบบใหม่ เพื่อสนองตอบ
เป้ำประสงค์ด้ำนกำรบริกำรเพื่อสนับสนุนกำรวิจัย และข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณที่ลดลง จึงจัดให้มีบริกำร  
Find Full-Text 4U เพื่อจัดซื้อบทควำมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำนักฯ ไม่ได้บอกรับ และกำรจัดซื้ อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรเข้ำถึงสำรสนเทศแบบออนไลน์ทุกที่
ทุกเวลำแทนกำรยืมตัวเล่ม 
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 (2) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและนวัตกรรม  

 ส ำนักฯ ใช้ระบบกำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน ดังภำพที่ 4.1-1 มำทบทวน 
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและตัวชี้วัดส ำคัญขององค์กร ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ทุกเดือน ใช้
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีก ำหนดวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และใช้ผลกำรวิเครำะห์ควำมท้ำทำยเชิงกล
ยุทธ์ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกำสเชิงกลยุทธ์ มำใช้จัดล ำดับควำมส ำคัญตำมบริบทองค์กร เช่น กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก  กำรเงิน และบุคลำกร พัฒนำให้เกิดนวัตกรรมกำรให้บริกำร และกระบวนกำรท ำงำนใหม่ ที่ทันเวลำ 
เช่น ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กำรบริกำรตรวจสอบบรรณำนุกรมก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
Proceedings เป็นต้น ดังภำพที่ 6.1-2 มีนวัตกรรมด้ำนกำรบริกำร เช่น Book Delivery Service, Find  
Full-Text 4U, PSU eLibrary, ระบบจองโต๊ะ, Wow Review เป็นต้น 
 

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ก. ข้อมูลและสำรสนเทศ   

(1) คุณภำพ 

ส ำนักฯ จัดให้มีกำรจัดเก็บและเข้ำถึงข้อมูลและสำรสนเทศในเซิร์ฟเวอร์ ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ดังตำรำงที ่4.2-3 โดยก ำหนดวิธีด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจในคุณภำพและควำมปลอดภัยของข้อมูล 
ดังตำรำงที ่4.2-4  
 
ตำรำงท่ี254.2-3 ประเภทและกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศ 

ประเภทของข้อมูล กำรจัดเก็บ 
ข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร SharePoint, EDOCS, MASS, MIS- DSS, 

OAR, Google Drive, Google Sheet  

ทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังในรูปบรรณำนุกรมและเอกสำรฉบับเตม็ 1. ALIST 
2. PSU Knowledge Bank 
3. Server Doc1, Doc2, Doc3 
4. PSU eLibrary 

ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักฯ และกำรใหบ้ริกำร เว็บไซตส์ ำนักฯ, Facebook, Line 
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดลอ้ม Green Data Collector (GDC) 

ตำรำงท่ี264.2-4 กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ 

คุณลักษณะ วิธีด ำเนินกำร รอบของกำรด ำเนินกำร 
แม่นย ำและ
ถูกต้อง 

1. มีกระบวนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนกำรเผยแพร่ ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร / 
ทุกเดือน 
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คุณลักษณะ วิธีด ำเนินกำร รอบของกำรด ำเนินกำร 

2. ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน MARC21, Dublin Core, AACR2 ซึ่งเป็น
มำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำรหนังสือ 

ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 3. ก ำหนดให้ลงรำยกำร Required Field จึงจะบันทึกข้อมูลได้  เพื่อให้
มั่นใจว่ำได้ป้อนข้อมลูส ำคัญลงในระบบแล้ว 

4. มีกำรใช้ Drop Down Menu เพือ่ให้มั่นใจว่ำป้อนข้อมูลได้ถูกต้อง  

ปลอดภัย 1. ระบบส ำรองข้อมูลอัตโนมัติ  ทุกวัน 

2. เข้ำถึงได้เฉพำะผู้มี Password 

ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 
3. ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้แต่ละระดับ 
4. มีระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำน 

5. จ ำกัด IP address ในกำรเข้ำระบบเครือข่ำย 

6. ใช้โปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร์ และ Firewall ทุกวัน 

เป็นปัจจุบัน 1. มีกำรบันทึกแบบ Real Time  ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 
2. มีกระบวนกำรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบนั   ทุกสัปดำห ์

เชื่อถือได้ 1. มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ทุกกระบวนกำร 

2. มีแหล่งอ้ำงอิงของข้อมูล 

 

 (2) ควำมพร้อมใช้งำน 

 ส ำนักฯ มีกำรแปลงสำรสนเทศเป็นรูปแบบดิจิทัลและมีกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรน ำเข้ำข้อมูล
ดังภำพ 4.2-3 ท ำให้ข้อมูลและสำรสนเทศพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
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ภำพที่104.2-3 ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ 

 

ข. ควำมรู้ขององค์กร  

(1) กำรจัดกำรควำมรู้  

  ส ำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักฯ เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ กำรจัดกำรควำมรู้ ตำม
เป้ำประสงค์ 4 เพื่อพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ส่งผลให้ส ำนักฯ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และน ำไป
พัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร ส ำนักฯ บริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรโดยก ำหนดให้ทุกฝ่ำย
ก ำหนดงำนที่ส ำคัญ และรวบรวมข้อมูลและจัดท ำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ในรูปแบบ KYL Mapping มอบหมำย
ให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงำนศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมในกระบวนงำน
นั้น ๆ คณะกรรมกำรฯ ได้ทบทวนและจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำร
จัดกำรควำมรู้ ตำมแนวทำง 7 ขั้นตอนของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ดังตำรำงที่ 4.2-5 
รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบอย่ำงท่ัวถึง ผ่ำนกำรประชุม และเว็บไซต์ 
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ตำรำงท่ี 274.2-5  วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ 

กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

กิจกรรม/กำร
ด ำเนินกำร 

วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรและถ่ำยทอด

ควำมรู้ 
1. กำรบ่งช้ี
ควำมรู ้

ก ำหนดควำมรู้ที่ส ำคญั 
KYL Mapping 

ประชุม พูดคุย 
แลก เปล ี ่ ย นควำม
คิดเห็น น ำไปสู ่แผน
ปฏิบัติงำน/โครงกำร 

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

หัวหน้ำฝ่ำยฯ 1.ก ำหนดควำมรู้ที่จ ำเป็น 
2.ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู ้
3.วิเครำะห์ทบทวนปรบัปรุง 
4.จัดเก็บ 

2. กำรสร้ำง
และแสวงหำ
ควำมรู ้

1. KYL : Knowledge 
to Your Learning 
2. Gang Go Glow  
3. The idol  
4. LEARN & SHARE 
5. Think and Tank 
 
 

ก  ำหนดแนวปฏิบ ัติ
ให้กับบุคลำกรในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้ที ่ฝัง
ล ึกในตัวบุคคล และ
ควำมรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ
ฝ ่ ำยในองค ์กรและ
ควำมร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับจำก
ภำยนอกองค์กร 

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักฯ 

3. กำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็น
ระบบ 

ก ำหนดโครงสร้ำง
ควำมรู้ ในแต่ละ
ประเภท เพ่ือ
เตรียมพร้อมส ำหรบั
กำรเก็บควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบเพื่อกำรใช้
งำนได้อย่ำงรวดเร็ว
และถูกต้อง 

ประชุม แบ่งหน้ำท่ี
รับผิดชอบและ
ประสำนงำนกับงำน 
IT เพื่อพัฒนำพื้นที่ใน
กำรจัดเก็บและ
เผยแพรค่วำมรู ้

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักฯ 

4. กำรประมวล
และกลั่นกรอง
ควำมรู ้

ก ำหนดรูปแบบ
เอกสำรแต่ละประเภท
ควำมรู้ให้เป็น
มำตรฐำนและรูปแบบ
เดียวกัน ปรับปรุง
เนื้อหำให้สมบรูณ์และ
เหมำะสม 

ประชุมก ำหนด
รูปแบบ และช่วงเวลำ
ในกำรปรับปรุงเนื้อหำ
ควำมรู ้

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักฯ 

5. กำรเข้ำถึง
ควำมรู ้

สร้ำงช่องให้เข้ำถึง
ควำมรู้ที่ต้องกำรได้
ง่ำยและสะดวก  

สร้ำงเว็บไซต์ KM 
ประชำสมัพันธ์บน 
Web board 

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักฯ 

6. กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้

จัดท ำเอกสำรใน
รูปแบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ จดัเก็บ

ประชุม/สัมมนำ 
อบรม 

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักฯ 
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กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

กิจกรรม/กำร
ด ำเนินกำร 

วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรและถ่ำยทอด

ควำมรู้ 
และเผยแพร่ควำมรู้ 
นวัตกรรม ชุมชนแห่ง
กำรเรยีนรู้ ระบบพี่
เลี้ยง และเวทีกำร
แลกเปลีย่นควำมรู้  

บันทึกควำมรู้ใน
เว็บไซต์ KM 
ประชำสมัพันธ์ทุก
ช่องทำง 

 

7. กำรเรียนรู้และ
ใช้ประโยชน์
ควำมรู ้

สร้ำงองค์ควำมรูจ้ำก
งำนประจ ำที่ท ำ 
กระตุ้น ชักชวนให้น ำ
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดกำร
เรียนรู้และ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
พร้อมท้ังบันทึกและ
ปรับปรุงควำมรู้ที่ได้
ใหม่นี้ เพื่อน ำไปใช้
และปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ประชุมแลกเปลีย่น
วิธีกำรท ำงำน  
 

มิ.ย. 64 - 
พ.ค. 65  

หัวหน้ำฝ่ำย 

 

  

(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

  ส ำนักฯ ได้มีกำรคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลำกร โดยมอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยพิจำรณำคัดเลือก
จำกผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยผ่ำนกำรน ำเสนอผ่ำนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับองค์กร เช่น เวที PSULINET 
และระดับประเทศ เช่น PULINET วิชำกำร ทั ้งนี ้ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั ้งที ่ 12  
The 12th PULINET Online National Conference- PULINET2022 “ New Generation Libraries : 
Toward of Access” ส ำนักฯ ได้รับ 3 รำงวัล จำกกำรน ำเสนอทั้งสิ ้น 9 เรื ่อง ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
โควิด-19 ฝ่ำยบริกำรฯ ได้มีกำรปรับกระบวนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยจัดให้มีบริกำร 
Book Delivery Service เป็นกำรส่งหนังสือให้ถึงผู้รับบริกำร โดยไม่ต้องเดินทำงมำส ำนักฯ ลดควำมเสี่ยงของ
กำรติดเชื้อ และกำรแพร่เชื้อในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจ ำนวนมำก  
  ฝ่ำยสนับสนุนฯ ได้พัฒนำระบบ GDC ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ข้อมูลกำรใช้น ้ำ ข้อมูลกำรใช้น ้ำมัน ข้อมูลกำรใช้กระดำษ ข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซมีเทน 
หรือข้อมูลปริมำณขยะ ซึ่งได้รับค ำชมจำกกรรมกำรในกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียวในปี 2564 เป็นอย่ำงมำก 
อีกท้ังยังได้รับควำมสนใจจำกหลำยหน่วยงำน ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เช่น กองกำยภำพสิ่งแวดล้อม 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ในเรื่องนี้  
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  ส ำหรับฝ่ำยพัฒนำฯ มีกำรปรับกระบวนกำรจัดกำรหนังสือบริจำคบำงประเภทที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์แล้ว
ว่ำสถิติกำรยืมอยู่ในระดับน้อย น ำมำเข้ำกระบวนกำร Pre-Cat โดยทำงฝ่ำยพัฒนำฯ น ำรำยกำรหนังสือเหล่ำนี้
เข้ำสู่ฐำนข้อมูลในรูปแบบย่อ ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นได้ในเบื้องต้น และหำกผู้รับบริกำรต้องกำรจะยืม
หนังสือ Pre-Cat ทำงฝ่ำยพัฒนำฯ ปรับปรุงข้อมูลในฐำนให้สมบูรณ์ครบถ้วน และน ำตัวเล่มมำจัดกำรให้พร้อม
ที่จะยืม  ทั้งนี้เพื่อลดกระบวนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกร ส่งผลให้เกิดกำรลดเวลำในกำรปฏิบัติงำน ลด
วัสดุในกำรจัดกำรตัวเล่ม ลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บตัวเล่ม ลดก ำลังคนในกำรจัดชั้นหนังสือ 3 ปีแรกของกำร
ด ำเนินกำรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีได้ จ ำนวน 36,799.96 บำท ซึ่งผลงำนดังกล่ำว ได้รับคัดเลือกให้
น ำเสนอในเวทีคุณภำพมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ประจ ำปี 2564 PSU Quality Award นอกจำกนี้ฝ่ำย
พัฒนำฯ ยังพัฒนำระบบจัดเก็บและให้บริกำรเอกสำรฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ PSU Knowledge  
Bank โดยจัดเก็บเอกสำรวิชำกำร เช่น วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำม เป็นต้น   

ในปี 2564 มหำวิทยำลัยบูรพำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีในงำนด้ำนเทคโนโลยีและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบ นอกจำกนั้นฝ่ำยพัฒนำฯ ยังได้
ปรับกระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรเรียนรู้ และได้ด ำเนินตำมกระบวนกำร 
PDCA โดยเริ ่มปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนด้วยกำรส ำรวจและติดตำมควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรของ
ผู้รับบริกำร ผ่ำนทำงแบบสอบถำมและกำรดูสถิติกำรใช้งำน น ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญของทรัพยำกรที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ ส ำหรับหนังสือ วำรสำร และฐำนข้อมูลที่ไม่
สำมำรถจัดหำได้ เนื่องจำกงบประมำณที่มีจ ำกัด จึงใช้วิธีกำรจัดหำเฉพำะทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ในปัจจุบัน 
(Just in Time) ด้วยบริกำร Find Full-Text 4U ให้กับผู้รับบริกำร ซึ่งกระบวนกำรท ำงำนที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ 
สำมำรถประหยัดงบประมำณได้มำกกว่ำ 3.5 ล้ำนบำท ทั้งยังได้น ำกระบวนกำรนี้เสนอในคณะท ำงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ในรูปแบบกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องกระบวนกำรจัดหำรูปแบบใหม่เพื่อเป็นแนวทำงให้กับห้องสมุดเครือข่ำยได้น ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

(3) กำรเรียนรู้ระดับองค์กร 

ส ำนักฯ มีนโนบำยให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ ให้น ำควำมรู้กลับมำถ่ำยทอดแก่เพ่ือน
ร่วมงำนให้รับทรำบและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ผ่ำนกำรบันทึกในเว็บไซต์  KM พูดคุย กำรประชุม Email หรือ
จัดเก็บรูปเล่ม รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรประชุมฝ่ำย องค์ควำมรู้ที่ได้ เช่น รำยงำนกำรประชุม 
ข้อสรุปกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน แผนงำน และควำมรู้ที ่ได้น ำเสนอในเวทีต่ำง ๆ จะ
จัดเก็บในเว็บไซต์ KM@คุณหญิงหลง Knowledge Management เพื่อควำมสะดวกในกำรน ำมำใช้งำนของ
บุคลำกรอย่ำงยั่งยืนต่อไป ดังภำพที่ 4.2-4 

https://clib.psu.ac.th/km/


 
 

 

72 
 

    หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
ภำพที่114.2-4 กำรเรียนรู้ระดับองค์กร 
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ภำพที่125.1-1 กระบวนกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง 

หมวดที ่5 บุคลำกร 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 

 ก.ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 

(1) ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง 

 ส ำนักฯ ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป็นห้องสมุดดิจิทัล ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกชว่ง
วัย ภำยใต้กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ในกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล ได้มีแผนกำรประเมินขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร โดยมอบหมำยให้ทีมงำนนโยบำยและแผน วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
สมรรถนะ และภำระงำนของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ดังตำรำงที่ 7.3-2 และ
ภำพที่ 7.3-27  
 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ได้วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของบุคลำกร
ภำยใต้กำรด ำเนินไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล และมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็นจำกผู้รับผิดชอบ
หลักแต่ละกลยุทธ์ และส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร อีกทั้งยังได้น ำผลกำรพัฒนำบุคลำกร
ย้อนหลัง 2 ปี ทั้งในส่วนของประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่ได้รับ น ำมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 2 แผน ประกอบด้วยแผนระยะสั้น 1 ปี และแผนระยะยำว 3 ปี ดังภำพที่ 5.1-1 
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(2) บุคลำกรใหม่ 

 ส ำนักฯ ก ำหนดกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรใหม่ตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสรรหำพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรร
หำคัดเลือกบุคลำกร และก ำหนดคุณสมบัติ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  

 ในปีงบประมำณ 2564 เป็นต้นมำ ส ำนักฯ ได้เปลี่ยนกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรใหม่
จำกกำรรับสมัครงำนโดยตรง เป็นกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัย ท ำให้ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกำรสมัครงำนจำกบุคคลที่มีควำมหลำกหลำย ทั ้งในด้ำน
วัฒนธรรม ภูมิล ำเนำ เชื้อชำติ ศำสนำ ท ำให้ส ำนักฯ มีโอกำสคัดเลือกบุคลำกรที่ตรงตำมควำมต้องกำรเพ่ิมมำก
ขึ ้น อีกทั ้งมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงที ่หลำกหลำย ได้แก่ เว ็บไซต์ร ับสมัครงำนส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัย เว็บไซต์ของส ำนักฯ Email สื่อสังคมออนไลน์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ และรำยกำรวิทยุ  
 บุคลำกรใหม่ทุกคน ต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศจำกมหำวิทยำลัย และในส่วนของส ำนักฯ มีกำรแนะน ำ
และให้ข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน กฎระเบียบ สิทธิและสวัสดิกำร และอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น พร้อมทั้งมอบหมำยพ่ีเลี้ยง
คอยสอนงำน รวมไปถึงกำรดูแลควำมเป็นอยู่ เพ่ือให้บุคลำกรใหม่สำมำรถปรับตัวได้ ก่อนกำรเริ่มปฏิบัติงำน มี
กำรแนะน ำให้รู้จักกับเพื่อนร่วมงำนทุกคน รวมถึงแนะน ำพื้นที่และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ภำยในส ำนักฯ เพ่ือให้
เกิดควำมคุ้นเคย และอบอุ่นใจในกำรปฏิบัติงำน  
  ส ำนักฯ มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรทดลองปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบุคลำกร
ใหม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกันได้กับวัฒนธรรม
ของส ำนักฯ ดังภำพที่ 5.1-2 
 

 
 ภำพที่ 135.1-2 กระบวนกำรดูแลบุคลำกรใหม่ 
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 (3) กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 

 ส ำนักฯ มีกำรทบทวนกรอบอัตรำก ำลัง เพื่อสรรหำบุคลำกรทดแทนให้สอดคล้องตำมภำรกิจของ 
ส ำนักฯ ที่ปรับไปสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล ประกอบกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้รูปแบบกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรจ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น ดังนั้น ในปี 2564 
ส ำนักฯ จึงมีกำรขอเปลี่ยนกรอบอัตรำก ำลัง โดยขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ้ำง ทั้งในส่วนของกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่งที่ได้รับจัดสรรจำกนักวิชำกำรอุดมศึกษำ เป็นนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนคุณวุฒิกำรจ้ำง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จำกวุฒิปริญญำตรี เป็นวุฒิปริญญำโท เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี คุณสมบัติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมและสอดคล้องกับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ท ำ
ให้บุคลำกรจ ำเป็นต้องปรับตัวและปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนไปสู่แบบออนไลน์มำกยิ่งขึ้น 
 มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้จำกผู้ใกล้เกษียณและผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ
ในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบของกำรมอบหมำยกำรท ำงำนทดแทนกันภำยในฝ่ำย และกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน
หน่วยงำน เช่น กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน กำรถ่ำยทอดกำรท ำงำนผ่ำน OPL กำรแบ่งปันเทคนิคกำรท ำงำน
ผ่ำน Blog ในเว็บไซต์ KM กำรเป็นวิทยำกรอบรมให้ควำมรู้ และกำรถอดบทเรียนจำกผู้เชี่ยวชำญในส ำนักฯ 
ผ่ำนกิจกรรม The Idol 
 ปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้เป็นกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน ในรูปแบบคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์  
ต่ำง ๆ เพื่อเกิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน รองรับอัตรำก ำลังที่ลดลงในอนำคต 
    

(4) ควำมส ำเร็จในงำน 

 ส ำนักฯ ได้ปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนที่เน้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมมำกยิ่งขึ้น โดยกำรมอบหมำย
ภำรกิจข้ำมสำยงำน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และดึงศักยภำพของบุคลำกรที่มีอยู่มำ
ใช้พัฒนำองค์กรในภำรกิจต่ำง ๆ นอกเหนือจำกงำนประจ ำอย่ำงเต็มที่ ในรูปแบบคณะกรรรมกำรขับเคลื่อน  
กลยุทธ์ ตำมเป้ำประสงค์ของส ำนักฯ ประกอบด้วย กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย สนับสนุน
พันธกิจด้ำนกำรวิจัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับแนวหน้ำของโลก ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ และพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จขององค์กร 
 

 ข.บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 

(1) สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน 

 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีมำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับในปี 2564 ได้ปรับ
รูปแบบจำกกำรใช้บริกำรโรงพยำบำลหำดใหญ่ มำตรวจสุขภำพบุคลำกรที่ส ำนักฯ เปลี่ยนเป็นกำรเข้ำร่วม
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โครงกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัย โดยใช้บริกำรโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ซึ่งบุคลำกรมีประวัติกำร
รักษำพยำบำล ท ำให้มีกำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลำกรสะดวกในกำรเข้ำถึงกำร
รักษำพยำบำล และมีควำมมั่นใจด้ำนสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น  ดังตำรำงที่ 7.3- 3 นอกจำกนี้ส ำนักฯ ได้มีกำร
จัดเตรียมพื้นที่ออกก ำลังกำยส ำหรับบุคลำกรบริเวณชั้น 7 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกก ำลังกำย และ
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง 
 ส ำนักฯ มอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (Green Library) ดูแล
สภำพแวดล้อมภำยในส ำนักงำนให้มีควำมน่ำอยู่และมีควำมปลอดภัย ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนสีเขียว 
โดยคณะท ำงำนฯ ได้ก ำหนดแผนกำรดูแลส ำนักงำน ประกอบด้วย 

 1. กำรดูแลควำมน่ำอย ู ่ภำยในส ำน ักฯ มีกำรจ ัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม  
5 ส ทุกวันศุกร์สัปดำห์แรกของเดือน ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร  
   2. กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงภำยในส ำนักงำน มีกำรตรวจวัดเป็นประจ ำทุกปี และน ำผลกำร
ตรวจวัด มำปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมแสงภำยในส ำนักงำน 
  3. ก ำหนดมำตรกำรควบคุมมลพิษทำงเสียงและมลพิษทำงอำกำศภำยในส ำนักงำน เพื่อควบคุม
ปริมำณฝุ่นละอองและเสียงภำยในส ำนักงำน  
  4. ก ำหนดมำตรกำรควบคุมป้องกันสัตว์พำหะน ำโรค มีกำรตรวจติดตำม และสรุปรำยงำนกำรตรวจ
พบร่องรอยสัตว์พำหะน ำโรค  
  5. กำรเตรียมควำมพร้อมกับสภำวะฉุกเฉิน มีกำรซักซ้อมอบรมอพหนีไฟ ฝึกกำรดับเพลิงและช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง และติดตั้งระบบแจ้งเตือนประตูหนีไฟ 
  จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้ส ำนักฯ ผ่ำนกำรตรวจประเมินและรับรองให้เป็นส ำนักงำนสีเขียว 
ในระดับดีมำก จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังตำรำงที่ 
7.3-4  

 

(2) นโยบำย และสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร 

 บุคลำกรส ำนักฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล นอกจำกนี้มหำวิทยำลัย
ยังได้จัดสวัสดิกำรกลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรจัดท ำประกันสุขภำพแบบ
กลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำหรับกลุ่มพนั กงำนเงิน
รำยได้ ส ำนักฯ ได้จัดสวัสดิกำรดังกล่ำวให้เช่นเดียวกับพนักงำนมหำวิทยำลัย โดยใช้เงินงบประมำณรำยได้ของ
ส ำนักฯ  
 นอกเหนือจำกสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวแล้ว ส ำนักฯ ได้จัดโครงกำรและกิจกรรม เพ่ือเป็น
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน อันจะส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพันและทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เต็มที่ เช่น โครงกำรศึกษำดูงำนและเปิดโลกทัศน์นอกสถำนที่ ของขวัญตอบแทนผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
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ของขวัญเนื่องในเทศกำลปีใหม่ กระเช้ำเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษำในโรงพยำบำล ค่ำใช้จ่ำยในพิธีกรรมงำนศพของ
ทุกศำสนำ กำรจัดสรรที่พักภำยในมหำวิทยำลัยให้กับผู้ปฏิบัติงำนล่วงเวลำ และกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
กำรพัฒนำตนเองเป็นรำยบุคคล เป็นต้น 
 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 

 ก.กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร 

(1) ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน 

 ส ำนักฯ ใช้เครื่องมือ Emo-Meter ของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นแบบส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร 
(PSU Engagement Survey) ที ่พัฒนำโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดยมีกำรส ำรวจทุก 2 ปี  
ส ำนักฯ ได้เข้ำร่วมเมื่อปี 2563 จึงน ำผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยมำใช้พัฒนำควำมผูกพันอย่ำงต่อเนื่องในปี 2564 
ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ พบว่ำมี 4 ปัจจัย ได้แก่  
1) ควำมชัดเจนในหน้ำที่และอ ำนำจตำมควำมรับผิดชอบ (Clear Accountability/Empowerment: CA)  
2) ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน (Job Security: JS) 3) สวัสดิกำร (Benefit: BF) และ 4) ผลตอบแทนที่ได้จำก
กำรท ำงำน (Compensation: CO) ดังตำรำงที่ 7.3-6 

 คณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลส ำรวจดังกล่ำวมำออกแบบกำร
ด ำเนินโครงกำร “ปั้นดินสู่ดำว” และน ำมำพิจำรณำจัดท ำเป็นแผนควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของบุคลำกร 
(Career Path) เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร และสอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 
อันจะน ำไปสู่ควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนและควำมผูกพันกับองค์กร  
 

(2) กำรประเมินควำมผูกพัน 

 ส ำนักฯ ก ำหนดให้บุคลำกรเข้ำประเมินควำมผูกพันผ่ำนเครื่องมือ Emo-Meter ซึ่งประกอบด้วยตัววัด
ควำมผูกพัน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมอยู่ดี มีสุข (Well-Being: BE) 2) ควำมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร (Belonging: BL) และ 3) ควำมอยำกทุ่มเทกำยใจในกำรท ำงำน (Doing the Best: BS) ผลจำกกำร
ส ำรวจและประเมินควำมผูกพัน พบว่ำ ด้ำนควำมอยำกทุ่มเทกำยใจในกำรท ำงำน (Doing the Best: BS) มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 รองลงมำ ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Belonging: BL) มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.47 และด้ำนควำมอยู่ดี มีสุข มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43 ตำมล ำดับ ดังภำพที ่7.3-28 – ภำพที่ 7.3-33 

 นอกเหนือจำกกำรส ำรวจดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้แจ้งให้บุคลำกรสำมำรถ
เสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค หรือข้อร้องเรียนต่ำง ๆ โดยตรง ผ่ำนช่องทำง Email และ 
Line เพื่อรับทรำบและน ำสิ่งที่ได้รับมำปรับปรุงให้ตรงกับควำมต้อง อันจะน ำสู่กำรสร้ำงควำมผูกพันและกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น 
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 ข.วัฒนธรรมองค์กร 

 ส ำนักฯ ก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร “มุ่งเน้นผู้รับบริกำร” และถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรส ำนักฯ ทุกคน 
และมีกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดวัฒนธรรมองค์กรหลำยรูปแบบ เช่น แจ้งในที่ประชุมบุคลำกร แจ้งเวียนทำง  
Email, Line, ป้ำยข้อควำมในพื้นที่ส่วนกลำงและมองเห็นได้ชัดเจน กำรตั้งค่ำข้อควำมในส่วนท้ำยของ  Email  
เป็นต้น ทั้งนี้ส ำนักฯ ได้มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ที่จะมุ่งเน้นผู้รับบริกำรโดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
และควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรส ำรวจไปปรับปรุงคุณภำพและรูปแบบกำรให้บริกำร
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกยิ่งขึ้น  
   

 ค.กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน 

(1) กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน 

 ส ำนักฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดย
มีกำรจัดท ำข้อตกลงภำระงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ TOR Online ของมหำวิทยำลัย และมี
กำรติดตำมกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี มีกำรประเมินผลปฏิบัติงำนปีละ 1 ครั้ง 
โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักฯ และมีกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำน  
  ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกปี เพื่อควำมโปร่งใส
และเป็นธรรมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน อีกทั้งมีกำรประกำศหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินให้บุคลำกรรับทรำบก่อนรอบกำรประเมิน นอกจำกนี้ในปี 2564 ส ำนักฯ ยังได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประเมินผลปฏิบัติงำนกับส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตปัตตำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีควำมชัดเจนและมีมำตรฐำนมำกยิ่งข้ึน 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนประจ ำตำมภำระหน้ำที่ มีกำรก ำกับดูแลโดยหัวหน้ำฝ่ำย 
และปฏิบัติงำนข้ำมสำยงำน ในรูปแบบของคณะกรรมกำร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื ่อนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักฯ และเป็นกำรน ำศักยภำพของบุคลำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนของภำระงำนประจ ำ กำรปฏิบัติงำนข้ำมสำยงำน สมรรถนะ
ในกำรท ำงำน และน ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมำใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประกำศแจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบ เพื่อให้เกิดควำม
โปร่งใส  
  จำกกำรจัดกำรผลปฏิบัติงำนของส ำนักฯ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำผลงำนจำกงำนประจ ำ ส ำหรับในปี 
2564 บุคลำกรได้น ำเสนอผลงำนระดับประเทศ ในกำรประชุมวิชำกำรข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค PULINET จ ำนวน 9 ผลงำน ในจ ำนวนนี้ได้รับรำงวัล Outstanding Award จ ำนวน 3 ผลงำน จำก
รูปแบบ Oral Presentation ในระดับชมเชย จ ำนวน 1 ผลงำน และรูปแบบ Poster ในระดับดี จ ำนวน 1 
ผลงำน และระดับชมเชย จ ำนวน 1 ผลงำน  
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  ส ำนักฯ สำมำรถดึงศักยภำพบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยจำกกำรปฏิบัติงำนข้ำม
สำยงำน มำร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับในปี 2564 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม สำมำรถด ำเนินงำนจนผ่ำนกำรรับรองกำรตรวจประเมินในระดับดีมำก ในโครงกำรส ำนักงำนสี
เขียว จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังภำพที่ 5.2-3 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 

 ส ำนักฯ  มีกำรส่งเสริมกำรเร ียนรู ้และพัฒนำตนเองของบุคลำกร ตำมผลกำรวิเครำะห์ของ
คณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่ำง ๆ  ดังตำรำงที่ 7.3-8 ประกอบด้วย 
 1. กำรอบรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียวและกำรจัดกำรคำร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน 
 2. กำรอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ลิขสิทธิ์ เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกำร
ไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล 
 3. กำรอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในสภำวะฉุกเฉิน สร้ำงควำมม่ันใจและควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
 4.กำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award-
TQA) เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทกำรด ำเนินงำนและกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนไปสู่รำงวัล
คุณภำพ 
 ส ำนักฯ  มุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้เข้ำร่วมโครงกำร 
World Class Self Learning และโครงกำร Self-Learning Skills เป็นกำรเรียนรู้คอร์สเรียนออนไลน์ผ่ำน
แพลตฟอร์มต่ำง ๆ ที่มุ่งเน้นทักษะกำรท ำงำน และใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

ภำพที่145.2-3 กำรจัดกำรผลปฏิบัติงำน 
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ท ำงำนในยุคดิจิทัลที่ต้องยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่ำเดิม และเพิ่มทักษะใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน เพื่อให้ทัน
ต่อกำรเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลำ โดยในปี 2564 มีบุคลำกรส ำนักฯ เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 11 คน 
นอกจำกนี้ส ำนักฯ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยฯ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
ดังกล่ำว ส่งผลให้บุคลำกรได้พัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำนในมุมที่กว้ำงขึ้น และมีโอกำสช่วยผลักดันให้
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำทักษะที่ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนกำรพลิก
โฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังภำพที่ 7.3-35 

นอกเหนือจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ส ำนักฯ ได้จัดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร โดย
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรได้เรียนรู้เทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน จำกรุ่นพี่หรือเพ่ือนร่วมงำนที่มี
ควำมช ำนำญในแต่ละด้ำน และมีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้เพ่ือเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้กับผู้ปฏิบัติงำนในรุ่นต่อ ๆ ไป 
อีกทั้งยังได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเอง โดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม สัมมนำ ของหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

(3) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

 ส ำนักฯ มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ตำมรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้ 
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่จัดโดยส ำนักฯ ได้มีกำรประเมินผลผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ (Google 
Form) และสรุปผลกำรจัดโครงกำรตำมตัวชี้วัด เพื่อน ำผลมำพิจำรณำรูปแบบและแนวทำงในกำรพัฒนำ
บุคลำกรต่อไป โดยมีตัวชี้วัดทั้งในเรื่องของควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม และควำมพึงพอใจจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร  
 โครงกำร World Class Self Learning และโครงกำร Self-Learning Skills ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้
บุคลำกรประเมินผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำน Google Form ว่ำบุคลำกรได้ควำมรู้หรือทักษะจำกกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงไร พร้อมทั้งแสดงใบประกำศนียบัตรรับรองกำรจบหลักสูตร และได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมู ลในกำร
พัฒนำบุคลำกร  

 ส ำนักฯ ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรม สัมมนำ ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่ได้รับ ผ่ำนกิจกรรม Learn and Share ของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
   

(4) กำรพัฒนำหน้ำที่กำรงำน 

 คณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เป็นผู้ขับเคลื่อนเป้ำประสงค์ที่ 4 เพื่อพัฒนำบุคลำกรสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ (Professional Organization) ส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของ
บุคลำกร ดังตำรำงที่ 7.3-7 และภำพท่ี 7.3-34 ได้มีกระบวนกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรก ำหนดต ำแหน่ง
สูงขึ้น ดังนี้ 
 1. จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรแต่ละประเภท (Career Path) เพื่อให้บุคลำกรได้ทรำบ
แนวทำงและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรที่น ำไปสู่กำรก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้น 
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  2.  ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนให ้บ ุคลำกรเข ้ ำร ่วมโครงกำรจ ัดท  ำผลงำนของสภำพน ักงำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และหน่วยต่ำง ๆ ในปี 2564 ส ำนักฯ มีบุคลำกรที่สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งช ำนำญ
กำรพิเศษ จ ำนวน 1 คน 
 3. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรจัดท ำผลงำนเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นรำยบุคคล เพื่อรับทรำบ
ควำมต้องกำร ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ในกำรจัดท ำผลงำน และสิ่งที่ต้องกำรให้หน่วยงำนสนับสนุนใน
กำรจัดท ำผลงำน เพ่ือให้ส ำนักฯ สำมำรถจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรมำกข้ึน 
 4. จำกกำรสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรแต่ละประเภท พบว่ำ บุคลำกรมีควำม
ต้องกำรท ำผลงำน จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งต้องกำรให้ส ำนักฯ สนับสนุนในด้ำนกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำน กำรจัดระบบพี่เลี้ยงในกำรอ่ำนผลงำน กำรบริหำรจัดกำรเวลำในกำรท ำผลงำน ซึ่ง
ส ำนักฯ จะน ำข้อมูลมำทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรในปีถัดไป 
  นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีแนวทำงในกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้น ำและต ำแหน่งที่ส ำคัญ โดยกำรเปิดโอกำสให้
บุคลำกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้บทบำทกำรเป็นผู้น ำในอนำคต ในกำรรักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำย และมอบหมำยให้
เป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของส ำนักฯ ประกอบด้วย กำรประกันคุณภำพ กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และบริหำรควำมเสี ่ยง กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี ดังภำพที่ 5.2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภำพที่155.2-4 กำรพัฒนำหน้ำที่กำรงำน 
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หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
ก. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 

(1) กำรจัดท ำข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำน 

 ส ำนักฯ จัดท ำข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่ตั้งเป้ำหมำยบนควำมคุ้มค่ำและคุ้มทุนใน
กำรจัดหำ และกำรท ำงำนที่เป็นเลิศตำมแนวคิด SIPOC Model โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และทีม
นโยบำยและแผน ร่วมกันจัดท ำแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของส ำนักฯ พิจำรณำข้อก ำหนดที่ส ำคัญ สมรรถนะ
หลัก มีกำรก ำหนดผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำนที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ กำรน ำสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ มำเป็น
ตัวก ำหนด ประกอบด้วย กำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร ข้อร้องเรียน กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
สถิติกำรใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร กฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ดังตำรำงที่ OP1-4 รวมถึงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรบริกำรและกำร
ด ำเนินงำน จำกนั้นน ำเสนอพันธกิจและแผนกลยุทธ์ในที่ประชุมบุคลำกรพิจำรณำร่วมกัน โดยมอบหมำยให้
หัวหน้ำฝ่ำยและผู้รับผิดชอบกลยุทธ์เป็นผู้จัดท ำข้อก ำหนดและตัวชี้วัดกระบวนกำร ก ำกับกำรด ำเนินงำน 
วิเครำะห์ ติดตำม รำยงำนผล และทบทวนข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำนปีละ 2 ครั้ง พร้อม
ทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำร ถ่ำยทอดเทคนิคกำรปฏิบัติงำนในที่ประชุมฝ่ำยและในกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง ดังภำพที่ 6.1-1 

 
ภำพที่166.1-1 กำรจัดท ำข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำน 

(2) กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 

 จำกกำรพบปัญหำโควิด และกำรลดงบประมำณท ำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ส ำนักฯ จึง
ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย ภำยใต้
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กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมีกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 2 กระบวนกำร คือ 1) กระบวนกำรหลัก 2) กระบวนกำร
สนับสนุน ซึ่งมีรำยละเอียดของกระบวนกำร ข้อก ำหนดและตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ดังตำรำงที่ 6.1-1 
 

ตำรำงท่ี 286.1-1 กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 

กระบวนกำร ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด
กระบวนกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
ที่แสดง 

กระบวนกำรหลัก 

กำรสนับสนุนกำร
เรียนรู ้ตลอดชีวิต
ทุกช่วงวัย 

1. ระบบสำรสนเทศและกำร
บริกำรที่สอดคล้องกำร
เรียนรู้ทุกช่วงวัย 
2. คุณลักษณะกำรเรียนรู้ทุก
ช่วงวัย 
3. Platform กำรเรียนรู้
ออนไลน์ระดับสำกล 

1. ผู้ร ับบร ิกำรทุก
ช ่ วงว ัย เพ ิ ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 10 ต่อป ี

2. อัตรำกำรเรียน
จบหลักสตูรจน
ได้รับใบ
ประกำศนียบตัร
ในระยะเวลำ
โครงกำร 

1. ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเรยีนรู ้
2. จ ำนวน
ประกำศนียบตัรของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. ฝ่ำยพัฒนำฯ 
2. คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทุกช่วงวัย 
3. คณะกรรมกำร 
Self-Learning 

7.1 
7.2 
 

กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. กำรพิจำรณำกำรจดัหำโดย
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำร
สอนในมหำวิทยำลยั 
3. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
สนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจัย
ของมหำวิทยำลัย 
4. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (มคอ) 

5. กำรสื่อสำรระหว่ำง

ผู้รับบริกำร ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
คู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่งมอบ 

1.กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีจัดหำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

2. จัดซื้อฐำนข้อมูล

อย่ำงคุ้มค่ำคุ้มทุน 

ระยะเวลำในกำร
จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศทุก
ประเภท 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

7.1 

กำรวิเครำะห์
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. มำตรฐำนกำรวิเครำะห์
และลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่
ในสภำพพร้อมให้บริกำร 

1. ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีสั่งซื้อ
พร้อมให้บริกำร
ภำยใน 1 สัปดำห ์

ข้อมูลมีควำมถูกตอ้ง 
มำกกว่ำร้อยละ 90 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

กระบวนกำร ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด
กระบวนกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
ที่แสดง 

3. แผนส ำรวจ และสงวน
บ ำรุงรักษำให้มีควำมทันสมยั
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. อัตรำกำรใช้
ทรัพยำกร
สำรสนเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

กำรจัดกำร
สำรสนเทศดจิิทัล 

1.  มำตรฐำนกำรจ ัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัล 
2. แนวปฏิบ ัต ิกำรจ ัดท  ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้อยู่
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

จ ำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
น ำเข้ำระบบ 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

 

กำรบริกำร
สำรสนเทศ 

1. ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 
2. ข้อตกลงกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุด 
3. กำรบริกำรที่ค ำนึงถึง
ผู้รับบริกำรเป็นหลัก 
4. ก ำหนดแผนกำรให้
กำรศึกษำแก่ผู้ใช้ 
5. มีคู่มือ/สื่อประกอบกำร
อบรม กำรประชำสมัพันธ์ 
6. แผนกิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรใช้บริกำรสำรสนเทศและ
สถำนท่ี 

1. ควำมพึงพอใจ
ของผูร้ับบริกำรแต่
ละด้ำน เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ต่อป ี
2. กำรใช้ห้องสมุด
เพิ่มขึ้น 

1. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อบริกำรยืม-
คืนมำกกว่ำร้อยละ 80 
2. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มำกกว่ำร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อบริกำร
ตอบค ำถำมและช่วย
กำรค้นคว้ำมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 
4. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อบริกำรให้
กำรศึกษำผู้ใช้มำกกว่ำ
ร้อยละ 80 
5. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อกำร
สื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์
มำกกว่ำร้อยละ 80 
6. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้
สถำนท่ีมำกกว่ำร้อย
ละ 80 

ฝ่ำยบริกำรฯ 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

กระบวนกำร ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด
กระบวนกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
ที่แสดง 

กำรจัดกำรลูกค้ำ 1. นโยบำยเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจดักำรข้อ
ร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
2. แผนงำนกำรจัดกำรลูกค้ำ
สัมพันธ์ 
3. มีช่องทำงหลำกหลำยใน
กำรแจ้งข้อร้องเรียน 
4. ผลกำรศึกษำและวเิครำะห์
ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
5. แบบประเมินควำมพึงพอใจ
และควำมผูกพันผูร้ับบริกำร 

6. มีกิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ผู้รับบริกำร
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม/ป ี

7. ศึกษำควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำรอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง/ป ี

1. ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

2. ผู้รับบริกำรมึ
ควำมผูกพัน
เพิ่มขึ้น 

1. ข้อร้องเรียนไดร้ับ
กำรแก้ไขภำยใน 5  
วัน 

2. ข้อร้องเรียน
มำกกว่ำร้อยละ 95 
ได้รับแกไ้ข  

 

ฝ่ำยบริกำรฯ 7.2 

กระบวนกำรสนับสนุน 

กำรพัฒนำ
คุณภำพ 

1. กำรบริหำรจัดกำรตำม
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพ
แห่งชำติ (TQA) 
2. กำรใช้เครื่องมือในกำร
ด ำเนินกำร และกำรปรับปรุง 
ได้แก่ LEAN, SIPOC, 
Design Thinking, PDCA, 
OPL, CoP 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคณุภำพและ
เครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำร
กระบวนกำรประกันคณุภำพ 

1. คะแนนของผล
กำรตรวจประเมิน
คุณภำพตำม
แนวทำงTQA 
เพิ่มขึ้น 
2. จ ำนวนผลงำน
ที่น ำเครื่องมือไป
พัฒนำงำน 
 

บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพ มำกกว่ำ 
ร้อยละ 80 
 

1. คณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพ 
2. คณะกรรมกำร 
KM 
 

7.1 

กำรจัดกำรแผน
กลยุทธ์ 

1. กำรประเมินปัจจัยและ
สภำพแวดล้อมขององค์กร 

1. ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์ 

1. ทรำบจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำสและ
อุปสรรค 

1. คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 
2. ทีมงำน
นโยบำยและแผน 

7.5 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

กระบวนกำร ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด
กระบวนกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
ที่แสดง 

2. กำรก ำหนดวิสยัทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำประสงค์ แผนกล
ยุทธ์ 

3. กำรสื่อสำรกับบุคลำกร 
4. กำรควบคุม และกำร

ประเมินผลกำรน ำกลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ

5. แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำร 

6. แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

2. แสดงถึงบทบำท
หน้ำท่ีของ
หน่วยงำนอย่ำง
ชัดเจน  

3. ติดตำมและ
ประเมินผลเชิง
ปริมำณ และเชิง
คุณภำพ 

 

กำรเงินและพสัด ุ 1. ด ำเนินกำรตำมแผน
งบประมำณของส ำนักฯ 

2. ก ำกับและด ำเนินกำรดำ้น
กำรเงินและพสัดตุำม
ระเบียบ  

3. มีกระบวนกำรตรวจสอบทั้ง
ภำยในและระดับ
มหำวิทยำลยั 

4. ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
และพัสดุที่มีประสิทธิภำพ 

5. กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงฯ  

6. กำรสื่อสำรระหว่ำง

ผู้รับบริกำร ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย คู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่ง
มอบ 

7. มีนโยบำยและหลักเกณฑ์
ทำงกำรเงินตำมที่กระทรวง
ก ำหนด 

1. ไม่มีข้อร้องเรยีน
จำกผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีต่อกำร
ด ำเนินกำรที่ขัด
ต่อกฎหมำยและ
ข้อบังคับ 

2. กำรบริหำร
จัดกำร
งบประมำณอย่ำง
เหมำะสมกับที่
ได้รับจัดสรร 

 
 

1. ระยะเวลำในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
2. มีผลตำ่งของแผน
และผลของค่ำใช้จ่ำย
ไม่เกินร้อยละ 5 
 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 7.1ค 
7.5 

กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ 

1. เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุด
สีเขียว 
2. เกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำน
สีเขียว 
3. มำตรกำร 5ส 

ได้รับรองมำตรฐำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และควำมปลอดภัย 

1. ผ่ำนกำรประเมิน
เกณฑส์ ำนักงำนสี
เขียว ไม่ต ำ่กว่ำ 70 
คะแนน 
2. ควำมพึงพอใจใน

กำรใช้สถำนท่ีจำก

คณะกรรมกำร
จัดกำรพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 
 

7.1 
7.2 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

กระบวนกำร ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด
กระบวนกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
ที่แสดง 

4. แผนควำมปลอดภัยใน
อำคำรและสถำนท่ี 
5. มีกำรด ำเนินกำรด้ำน 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

ผู้รับบริกำรไม่ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 80 

กำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกร 

1. ข้อบังคับ
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2559  
2. แผนพัฒนำบุคลำกรระยะ
สั้น และ ระยะยำว 
3. มีกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 

กำรเข้ำสูต่ ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนของ
บุคลำกรไม่น้อย
กว่ำ 1 คนต่อป ี
 

1. จ ำนวนผลงำน
วิชำกำร/ผลงำนวิจัย/
นวัตกรรมของ
บุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 5 
ช้ินต่อป ี
2. ร้อยละของ
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
พัฒนำศักยภำพ 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ
และพัฒนำ
ศักยภำพบุคคล 
 

7.3 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. แผนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะสั้น กลำง และยำว 

2. แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3. กำรใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 

1. ระบบทันสมยั
และมีประสิทธิภำพ 
2. ระบบสำรสนเทศ
มีควำมปลอดภัย 
ให้บริกำรได้ต่อเนื่อง 

1. ระบบแม่ข่ำย
ให้บริกำรได้ต่อเนื่อง
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ของเวลำกำร
ให้บริกำรทั้งป ี
2. จ ำนวนกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบ 

คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

7.1 

กำรจัดกำรควำมรู ้ 1. มีนโยบำยและแผนกำร
จัดกำรควำมรู ้
2. มีระบบจัดเก็บองค์ควำมรู ้
3. มีกระบวนกำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้
 

กำรน ำองค์ควำมรู้
ไปใช้ในกำรพัฒนำ
งำน 

1. จ ำนวนแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) อย่ำงน้อย
ปีละ 1 เรื่อง 
2. ร้อยละ 80 ของ
ควำมรู้ที่ได้รับกำร
พัฒนำจำกกำรอบรม/
ดูงำน 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร
ควำมรู ้

7.3 
4.2 

 

(3) แนวคิดในกำรออกแบบ 

 ส ำนักฯ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของกำรคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Process ในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำน กำรรวบรวมรับฟังเสียงจำกผู้รับบริกำรจำกข้อร้องเรียน กำรประเมินควำม
พึงพอใจ สถิติกำรใช้บริกำรของส ำนักฯ รวมถึงปัจจัยต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโควิด-19 กำรจัดสรรงบประมำณที ่ลดลง จึงน ำไปสู ่กำรทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์โดย
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และทีมนโยบำยและแผน จำกนั้นบุคลำกรร่วมกันระดมควำมคิดเห็น เสนอและ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบหลักในกำรก ำหนดทีมกลยุทธ์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน 
โดยมีกำรสร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริกำร หรือแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำร น ำไปปฏิบัติหรือทดลองใช้ 
ทั้งนี้มีกำรติดตำมผลโดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ จำกผลสะท้อนกลับของผู้รับบริกำรในกำรทดลองใช้หรือ
กำรปรับใช้กระบวนกำร ในที่ประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรรับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำของกระบวนกำรท ำงำน น ำไปทบทวนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น ดังภำพที่ 6.1-2 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร ได้แก่ Book Delivery Service, Find  
Full-Text 4U, ระบบ PSU eLibrary ที่ออกแบบรองรับจำกผลกระทบสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 โดย
น ำเทคโนโลยีกำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิค Control Digital Lending มำปรับใช้ 
 

 
ภำพที่ 176.1-2 แนวคิดในกำรออกแบบ 

ข. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำร  

(1) กำรน ำกระบวนกำรไปปฏิบัติ 

 ส ำนักฯ ก ำหนดใช้ระบบ PDCA ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของแต่ละกระบวนกำรดังตำรำง 
ที่ 6.1-1 มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรทุกปี เพ่ือพัฒนำสู่กำรเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งหัวหน้ำฝ่ำย
เป็นผู้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินกำร ทบทวนแผนปฏิบัติกำรแต่ละกิจกรรมในที่ประชุมฝ่ำย จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือก ำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนกำรเป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญ โดยน ำผลสรุป
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เดือนละ 1 ครั้ง หรือกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโดยผู้อ ำนวยกำร
ทุกสัปดำห์ เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำร วิเครำะห์ปัญหำ ประเมินควำมส ำเร็จ จัดล ำดับควำมส ำคัญ หำ
แนวทำงแก้ไข ให้กระบวนกำรเหล่ำนั้นมีควำมคล่องตัว บรรลุตำมแผนกลยุทธ์ และถ่ำยทอดผลกำรด ำเนินกำร
สู่บุคลำกรในที่ประชุมบุคลำกรทุก 2 เดือน แล้วเก็บข้อมูลกำรประชุมและกำรรำยงำนไว้ใน SharePoint ของ
ส ำนักฯ 
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(2) กระบวนกำรสนับสนุน 

 ส ำนักฯ ก ำหนดกระบวนกำรสนับสนุน ดังแสดงในตำรำงที่ 6.1-1 โดยผู้น ำระดับสูง ซึ่งก ำกับดูแล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเครำะห์กระบวนกำรที่สนับสนุนให้กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ ้น อำทิเช่น กำรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดูแลก ำกับกระบวนกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพัฒนำกำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล และกำรเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

(3) กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 

 ผู้น ำระดับสูง ก ำหนดกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
โดยใช้หลักกำรและเครื ่องมือ SIPOC Model, Design Thinking, PDCA, LEAN, Risk Management และ 
KM โดยวิเครำะห์ข้อมูลน ำเข้ำจำก ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดต่ำง ๆ และผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
โดยวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ (ทุกเดือน) ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ และที่ประชุมบุคลำกร (ทุก 2 เดือน) โดยมอบหมำยหัวหน้ำฝ่ำย ผู้รับผิดชอบกระบวนกำร 
และผู้ปฏิบัติงำน ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำ ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร มีกำรติดตำมประเมิ นผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและรำยงำนผลทุก 6 เดือนโดยทีมงำนนโยบำยและแผนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  
 

ค. กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน 

 ส ำนักฯ เลือกบริษัท/ห้ำงร้ำน และส ำนักพิมพ์ เป็นผู้ส่งมอบ โดยใช้เกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ ดัง
ตำรำงที ่OP1-6 โดยปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมี
กำรจัดท ำสัญญำกำรซื้อขำยระหว่ำงผู้ส่งมอบกับส ำนักฯ ทั้งนี้ผู้น ำระดับสูง ได้มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำร
ท ำงำน ตรวจสอบกำรส่งมอบ และติดตำมกำรท ำตำมสัญญำ หำกพบว่ำไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด จะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรจัดซื้อ หรือพิจำรณำผู้ส่งมอบรำยอื่นแทน เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในกำรด ำเนินกำรร่วมกันและไม่ท ำให้
ส ำนักฯ เสียเปรียบ 
 ส ำหรับพันธมิตรและคู่ควำมร่วมมือ ส ำนักฯ ได้เข้ำร่วมเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือ
พัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำยในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ลดควำม
ซ ้ำซ้อนของกำรจัดหำ และมุ่งให้ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำรพัฒนำห้องสมุดควบคู่กับกำร
ค ำนึงถึงด้ำนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มีกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรประชุม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง มีกำร
มอบหมำยกลุ่มคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมข้อตกลง และติดตำมควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุม เช่น คณะท ำงำน
พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ คณะท ำงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ คณะท ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คณะท ำงำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น เครือข่ำย AUNILO รวบรวมแหล่งคลัง
ปัญญำของแต่ละสถำบันใช้ร่วมกันระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศอำเซียน นอกจำกนี้เมื่อมีกำร
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วัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ALIST ส ำนักฯ มีกำรทบทวนและรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ ให้ข้อมูลกับผู้พัฒนำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST ผ่ำนกำรประชุมปีละครั้ง โทรศัพท์ และ Email เมื่อพบข้อร้องเรียนหรือข้อแก้ไข เพ่ือทีมน ำไป
ปรับปรุงและพัฒนำระบบที่ดียิ่งขึ้น 
 

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรจัดกำรนวัตกรรม ดังภำพที่ 6.1-3 โดยผู้บริหำรส ำนักฯ ได้มีกำรวิเครำะห์โอกำส
เชิงกลยุทธ์ ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ เสียงของผู้รับบริกำร และแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนวัตกรรม โดยมอบหมำยให้ทุกฝ่ำยประชุมวิเครำะห์และ
ทบทวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อพัฒนำนวัตกรรมและมีกำรปรับใช้แล้ว ให้พิจำรณำเผยแพร่ในรูปแบบ
คู่มือปฏิบัติงำน สิ่งประดิษฐ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร บทควำมวิจัยในวำรสำร
ระดับชำติ/นำนำชำติ มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ จัดเก็บและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรใน SharePoint และเว็บไซต์ KM 
ในกำรนี้ส ำนักฯ ก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมบุคลำกรพัฒนำศักยภำพตนเอง ได้แก่ กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
กำรอบรม/เรียนรู้พัฒนำทักษะ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมให้กับบุคลำกร 
โดยแสดงนวัตกรรมของส ำนักฯ ที่ได้พัฒนำในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ดังตำรำงที ่6.1-2 
 

 
ภำพที่186.1-3 กำรจัดกำรนวัตกรรม 
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ตำรำงท่ี296.1-2 นวัตกรรม 

นวัตกรรม ค ำอธิบำย 

1. ห้องสมุดดจิิทัล PSU eLibrary พัฒนำระบบให้บริกำรยืมอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่ง
สู ่กำรเป็นห้องสมุดดิจิทัล และแก้ปัญหำผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 

2. บริกำร Find Full-Text 4U ให้บริกำรบทควำมตำมที่ผู้รับบริกำรร้องขอ เป็นกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ 

3. ระบบจองโตะ๊ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 เป็นกำร
ควบคุมปริมำณผู้รับบริกำรพื้นที่ในห้องสมุด 

4. ตู้อบฆ่ำเช้ือ UVC ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรจำกกำรสัมผัสหนังสือ 

5. กระบวนกำรติดตำมค่ำปรับ กำรก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรติดตำมค่ำปรับค้ำงส่งของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันควำมสูญเสียของ
ส ำนักฯ 

6. โ ค ร ง ก ำ ร  World Class Self Learning ( MOOC) ,  
Self-Learning Skills 

บริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับ
สำกล เพื่อพัฒนำศักยภำพ ทักษะของนักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัย 

7. Proceeding Support  กำรใช้วิชำชีพบรรณำรักษ์ จดัรูปแบบและตรวจบรรณำนุกรม
บทควำมงำนประชุมวิชำกำร 

8. Book Delivery Service  ส่งหนังสือผ่ำนไปรษณีย์  
9. Green Data Collector – GDC ระบบจัดกำรและรำยงำนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 

10. Wow Review  กำรว ิ เครำะห ์สถ ิต ิกำรใช ้หน ังส ือฉบ ับพิมพ ์ จ ึงปรับ
กระบวนกำรแนะน ำหนังสือเพื่อกระตุ้นกำรยืม 

11. กระบวนกำรจัดหำวัสดุทำงกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดต ั ้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดหำ จำกตัวแทน
บุคลำกรสำยวิชำกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ โดยพิจำรณำข้อมูล
วำรสำร Q1 ข้อมูลกำรเสนอรำยชื่อสำรสนเทศจำกบุคลำกร 
เพื่อกำรใช้งบประมำณอย่ำงเหมำะสม และตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร  

ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร 

ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และมีกำรรำยงำนกำรใช้
จ่ำยเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และที่ประชุมบุคลำกร ซึ่งส ำนักฯ ได้ควบคุม/ลดต้นทุนของ



 
 

 

92 
 

    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

ระบบงำน โดยค้นหำสำเหตุควำมสูญเสียจำกกำรท ำงำนที่ซ ้ำซ้อนและผิดพลำด ส ำนักฯ มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน เป็นกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้สำมำรถลดเวลำ
ในกำรท ำงำนลง และกระบวนกำรท ำงำนสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ส ำนักฯ ใช้แนวทำง/เครื่องมือช่วยในกำร
ด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 6.2-3 
 

ตำรำงท่ี306.2-3 แนวทำงในกำรควบคุมต้นทุน/กำรปรับปรุงกระบวนกำร 

กระบวนกำร 
(เคร่ืองมือ) 

กำรควบคุมต้นทุน/ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ผลกำรปรับปรุง 

ก่อนกำรปรับปรุง หลังกำรปรับปรุง 

บริกำร Book Delivery 
Service (PDCA) 

ผู้รับบริกำรขอใช้บริกำรผ่ำน
แบบฟอร์มกระดำษ 

ผู้รับบริกำรขอใช้บริกำรผ่ำน
แบบฟอร์มออนไลน ์

1. ลดต้นทุนกระดำษ 
2. ผู้รับบริกำรได้รับหนังสือ
ที่ต้องกำรในเวลำรวดเร็วขึ้น 

กำรท ำ Running Number 
ติดหนังสือ (LEAN) 

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด หยิบ
ตัวเล่มหนังสือ และขึ้นช้ัน
หนังสือจำกกำรอ่ำนเลข 
Call. Number (เลขหมู่ 
LC) ซึ่งใช้เวลำนำน 

มีกำรตดิตัวเลขก ำกับ
หนังสือ เพื่อให้ทรำบว่ำเลม่
นั้นอยู่ชั้นหนังสือไหน 

1. ลดเวลำในกำรหยิบตัว
เล่ม และกำรขึ้นช้ันหนังสือ 
2. กำรขึ้นช้ันหนังสือมีควำม
ผิดพลำดน้อยลง  
3. หำกหนังสือมีกำรวำงผดิ
ต ำแหน่ง สำมำรถตรวจสอบ
ได้อย่ำงรวดเร็ว     

บริกำร Find Full-Text 4U 
(PDCA/LEAN) 

ผู้รับบริกำรต้องมำติดต่อขอ
ใช้บริกำรที่เคำน์เตอร์
บริกำรตอบค ำถำม 

ผู้รับบริกำรสำมำรถขอใช้
บริกำรผ่ำนแบบฟอร์ม
ออนไลน ์

1. ผู้รับบริกำรได้บทควำมที่
ตรงกับควำมต้องกำร และ
รวดเร็ว 
2. ลดงบประมำณในกำร
จัดซื้อฐำนข้อมูลทั้งฐำนข้อมลู 

บริกำร One Stop Service 
(LEAN) 

ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ประจ ำ
เคำน์เตอร์ทุกช้ัน  
รวมทั้งหมด 6 คน 

ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ประจ ำ
เคำน์เตอร์ชั้น 3 หมุนเวียน
ให้บริกำรเพียงวันละ 1 คน 
และมีกำรให้บริกำรในรูปแบบ
ออนไลน์เป็น Back Office 

ลดจ ำนวนคนในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมอตัรำก ำลัง
และงบประมำณที่ลดลง 

บริกำร Self Service 
(LEAN) 

1. ผู้รับบริกำรยืนยันตัวตน
ก่อนใช้บริกำรด้วย
เครื่องออกคูปอง 

2. ผู้รับบริกำรยมืทรัพยำกร
ผ่ำนเคำนเ์ตอร์บริกำร 

3. ผู้รับบริกำรจ่ำยค่ำปรับ
ที่เคำน์เตอร์บริกำร  

1. ผู้รับบริกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรด้วยตนเองผ่ำน 
Application ALIST OPAC 
และ SIS (PSU Student) 
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถช ำระ
เงินผ่ำน Mobile Banking 

1. ลดต้นทุนกระดำษ 
2. ลดกระบวนกำรท ำงำน

ของผู้ปฏิบัติงำน 
3. เพิ่มควำมสะดวกแก่

ผู้รับบริกำร 
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กระบวนกำร 
(เคร่ืองมือ) 

กำรควบคุมต้นทุน/ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ผลกำรปรับปรุง 

ก่อนกำรปรับปรุง หลังกำรปรับปรุง 
กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำใน
กำรจัดซื้อฐำนขอ้มลู 
(PDCA/LEAN) 

ดูสถิติกำรใช้งำน และส ำรวจ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ว่ำต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลที่
ส ำนักฯ จัดหำมำอีกหรือไม่ 
และต้องกำรฐำนข้อมูลใดเพิ่ม 
ซึ่งท ำให้สิ้นเปลือง
งบประมำณมำกเกินไป เมื่อ
เทียบกับกำรใช้งำน 

1. เพิ่มกำรพิจำรณำสำขำวิชำ
หลัก 5 สำขำ ท่ีมหำวิทยำลัย
ให้ควำมส ำคญั 
2. เชิญอำจำรยผ์ู้เชี่ยวชำญ
สำขำวิชำต่ำง ๆ มำเป็นท่ี
ปรึกษำเพื่อพิจำรณำกำร
จัดซื้อ โดยจัดเรียงตำมล ำดับ
ควำมส ำคญั ภำยใต้
งบประมำณที่จ ำกัด 
3. หำกผู้รับบริกำรต้องกำร
บทควำมในฐำนข้อมูลที่
ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ 
สำมำรถใช้บริกำร Find  
Full-Text 4U ได ้

1. ลดงบประมำณในกำร
จัดซื้อ 
2. ได้ฐำนข้อมูลทีต่รงกับ
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

กำรจัดกำรหนังสือซื้อ เพื่อ
กำรออกให้บริกำรที่เร็วกว่ำ
(PDCA/LEAN) 

หนังสือซื้อที่ผ่ำนกระบวนกำร
จัดหำฯ เข้ำมำในห้องสมดุ 
บรรณำรักษ์จดัหำฯ จะ
ด ำเนินกำรลงทะเบียน และ
วำงไว้ท่ีช้ันหนังสือรอกำร
วิเครำะห์ ท ำให้หนังสือออก
ให้บริกำรล่ำช้ำ เพรำะต้องรอ
ให้บรรณำรักษ์วิเครำะหฯ์ 
ว่ำงแล้วจึงค่อยหยิบหนังสือ
ไปด ำเนินกำรต่อ 

หนังสือซื้อที่ผ่ำน
กระบวนกำรจดัหำฯ เข้ำมำ
ในห้องสมุด บรรณำรักษ์
จัดหำฯ จะด ำเนินกำร
ลงทะเบียน และแจกตัวเล่ม
ให้บรรณำรักษ์วิเครำะหฯ์ 
ด ำเนินกำรต่อทันท ี

1. ลดเวลำ สำมำรถออก
ให้บริกำรหนังสือได้เร็วกว่ำ 
2. เพิ่มโอกำสให้ผูร้ับบริกำร
ได้ใช้บริกำรหนังสือเร็วขึ้น 

 

ข. ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 

ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มอบหมำยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
วำงแผน บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  มีกำร
ก ำหนดสิทธิและกระบวนกำรพิสูจน์ตัวตนด้วย PSU Passport ผ่ำนระบบพิสูจน์ตัวตน (OAuth) ก่อนกำรใช้
งำนคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ และได้มีกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตน (OAuth) ที่มีข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภำพและปลอดภัยมำกยิ่งข้ึน 
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มีกำรส ำรองข้อมูลที่ส ำคัญของระบบสำรสนเทศอย่ำงน้อย 2 ที่ (เครื่องแม่ข่ำยส ำหรับส ำรองข้อมูล
และฮำร์ดดิสแบบพกพำ) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรสูญหำย มีกำรเข้ำรหัส (Encryption) ก่อนส ำรองข้อมูลเพ่ือ
เป็นกำรป้องกันไม่ให้สำมำรถเปิดอ่ำนหรือเข้ำถึงข้อมูลได้ทันที หำกเกิดกำรรั่วไหลของข้อมูล ดังภำพที่ 6.2-4 
และมีกระบวนกำรทดสอบกู้คืนข้อมูล ดังภำพที ่6.2-5 เพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้องและสมบูรณ์  

 
ภำพที่196.2-4 กำรส ำรองข้อมูลที่ส ำคัญของระบบสำรสนเทศ 

 
ภำพที่206.2-5 กระบวนกำรทดสอบกู้คืนข้อมูล 

 
 กำรป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ เครื่องแม่ข่ำยมีกำรเปิดใช้งำน Firewall เพื่อจ ำกัดกำรเข้ำถึงช่องทำง
ของบริกำรที่เปิดใช้งำนเท่ำนั้น  

ปรับปรุงระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมที่ใช้งำนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ให้มีควำมทันสมัยเป็นปจัจุบัน 
เป็นกำรปรับปรุงข้อผิดพลำดและกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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เปิดใช้งำนป้องกันกำรโจมตีในรูปแบบ DDoS ที่มีกำรร้องขอบริกำรเข้ำมำยังเครื่องแม่ข่ำยที่มำกเกิน
ควำมจ ำเป็น ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพ่ือลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำย 

มีกำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมบนโลกไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่องทุกวัน โดยกำรตรวจควำมผิดปกติของ Request 
และ Log File ของเครื่องแม่ข่ำย และหำกมีควำมผิดปกติเกิดขึ้นระบบแจ้งเตือนผ่ำนทำงอีเมล์ทันที เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำที่เกิดได้โดยเร็ว  

 

ค. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน 

(1) ควำมปลอดภัย  

ส ำนักฯ มอบหมำยคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริหำร 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเตรียมควำมพร้อมด้ ำนควำม
ปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน โดยน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำวิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึ้นได้ทั้งทำงด้ำนกำรปฏิบัติกำร และควำมปลอดภัยจำกอันตรำยต่อชีวิต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันเป็น
หลัก และมอบหมำยคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่รับผิดชอบจัดท ำแผนและ
ด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก ำหนดให้ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 2 ครั้ง/ป ี

 นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงำน เพื่อเตรียมพร้อมในกรณี
เกิดภำวะฉุกเฉิน พร้อมก ำหนดวิธีกำรป้องกัน ดังตำรำงที ่6.2-4 
 
ตำรำงท่ี316.2-4 กำรป้องกันควำมเสี่ยงในขณะปฏิบัติงำน 

ผลกระทบ กำรป้องกัน/แผนส ำรอง ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ 

ปัจจัยเสี่ยง : ไฟไหม้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
ท ำงำนหรือให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. ทรัพย์สินเสยีหำย 

1. จัดท ำแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
2. ติดตั้งถังดับเพลิง เครื่องดักจับควัน สัญญำณฉุกเฉิน 
ตำมจุดต่ำง ๆ ทุกช้ัน ภำยในอำคำร และมีกำร
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน 2 ครั้ง/ปี 
3. อบรมให้ควำมรู/้ฝึกซ้อม เรื่องกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
4. มีแผนฟ้ืนฟูหลังเกิดเหต ุ

1. คณะท ำงำนด้ำน
กำรจัดกำรพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้ำหน้ำท่ีกอง
กำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง/ปี 

ปัจจัยเสี่ยง : ไฟฟ้ำดับ    
1. ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถ

ท ำงำนหรือให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. สูญเสียข้อมลู 

1. ติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำ หรือ UPS ให้มีควำมจุ
เพียงพอต่อกำรให้บริกำรที่ต่อเนื่อง หรือเพียง
พอที่จะท ำกำรบันทึกข้อมูล 

2. ติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำชนิดควำมจุสูงให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริกำรยมื-คืน อุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

2 ครั้ง/ปี 
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ผลกระทบ กำรป้องกัน/แผนส ำรอง ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ 

สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้หลังเกิดไฟฟ้ำดับได้เป็น
เวลำ 50 นำที ถึง 1 ช่ัวโมง ต่อเนื่อง 

3. มี ALIST Application ผู้รับบริกำรสำมำรถยืม-คืน 
ผ่ำน Application ในมือถือไดด้้วยตนเอง 

ปัจจัยเสี่ยง : ลิฟต์ค้ำง 

1.  ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถ
ท ำงำนหรือให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

2.  ผู้รับบริกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนตื่นตระหนก 

1. ตรวจสอบสภำพของลิฟต์และบ ำรงุรักษำทุกเดือน 
2. มีปุ่มเรยีกฉุกเฉินกรณลีิฟต์ค้ำง 

เจ้ำหน้ำท่ีกอง
กำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

1 เดือน/ครั้ง 

ปัจจัยเสี่ยง : กำรสูญเสีย สูญหำย ข้อมูลโดนโจรกรรม กำรร่ัวไหลของข้อมูล  

1. สูญเสียข้อมลู 
2. ระบบข้อมลูสำรสนเทศไม่

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อ 
เนื่อง ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่
สำมำรถให้บริกำรได ้

1. จัดท ำแผน/แนวปฏิบัติในกำรส ำรองข้อมูลขององค์กร 
2. มีกำรทดสอบกำรใช้งำนระบบ ตำมแผนกำรส ำรอง

ข้อมูล 
3. มีระบบส ำรองข้อมลูที่ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและ

ระบบสำรสนเทศ และที่ส ำนักฯ 
4. มีระบบส่งอีเมลแจ้งผลกำรส ำรองข้อมูล 
5. และผลกำรตรวจสอบ Hardware ของเครื่องแม่ข่ำย 
6. จัดหำพื้นที่และอุปกรณส์ ำหรับส ำรองฐำนข้อมูล 

ต่ำง ๆ ไวภ้ำยนอกองค์กรเพิ่มเติม 

นักวิชำกำร 
คอมพิวเตอร ์

ทุกวัน 

 

 (2) ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

ส ำนักฯ ก ำหนดนโยบำยเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำม
ต่อเนื่อง โดยจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนไว้ 3 ระยะคือ แนวทำงกำรป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และแผนฟื้นฟู 
โดยในแต่ละระดับจะมีผู ้รับผิดชอบและด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติโดยมีกำรทดสอบทุกปี และน ำผลกำร
ทดสอบมำวิเครำะห์ทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ระบบอัคคีภัยมีกำร
ก ำหนดเส้นทำงกำรออกนอกอำคำร ผู้รับผิดชอบแต่ละเส้นทำงและจุดรวมพล  

ส ำนักฯ มีกำรทบทวนแผนเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนในภำวะฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร โดยแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินกรณีต่ำง ๆ เช่น กำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรสูญหำยของข้อมูล โดย
กำรส ำรองข้อมูลที่ส ำคัญของระบบสำรสนเทศอย่ำงน้อย 2 ที่ (เครื่องแม่ข่ำยส ำหรับส ำรองข้อมูลและฮำร์ดดิส
แบบพกพำ) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดกรณีเกิดเหตุ
ภำวะฉุกเฉิน ข้อมูลส ำคัญของผู้รับบริกำรและข้อมูลด้ำนกำรเงินต้องไม่สูญหำย กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้
มั่นใจได้ว่ำ ส ำนักฯ มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน ดังตำรำงที่ 6.2-5 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

 
ตำรำงท่ี 326.2-5 ควำมพร้อมใช้งำนต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินเพ่ือควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรป้องกัน 3 ระยะ ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ใน
กำร

ตรวจสอบ 
แนวทำงกำรป้องกัน 
(เตรียมก่อนเกิดเหตุ) 

แผนเผชิญเหตุ 
(ขณะเกิดเหตุ) 

แผนฟื้นฟ ู
(หลังเกิดเหตุ) 

ปัจจัยเสี่ยง : ไฟไหม้ 
1. ฮำรด์แวร์ เสียหำย

โดนไฟไหม ้
2. ซอฟต์แวร์ และ

ข้อมูลเสยีหำยไม่
อำจกู้ข้อมูล
กลับคืนมำได ้

1. วิเครำะห์แผนบริหำร
ควำมเสีย่ง 

2. ก ำหนดแนวปฏิบตัิใน
กำรเผชิญเหตุและ
แผนฟื้นฟู 

3. ห้องแม่ข่ำยติดตั้งถัง
ดับเพลิงและมี
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ที่เกิดจำกกำรไหม ้

4. ท ำให้สำมำรถแจ้ง
เตือน และระงับกำร
ลุกลำมได้ทันเวลำ 

ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติ
ด้วยแผนเผชิญเหต ุ

1. ตรวจสอบ 
ประเมินควำม
เสียหำย  

2. ด ำเนินกำร
ตำมแผนฟื้นฟู 

3. ปรับปรุงแผน 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

1 เดือน/
ครั้ง 

ปัจจัยเสี่ยง : ภัยคุกคำม (สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19) 
ไม่สำมำรถให้บริกำร
ได ้

1. วิเครำะห์แผนบริหำร
ควำมเสีย่ง 
2. ก ำหนดแนวปฏิบัติใน
กำรเผชิญเหตุและแผน
ฟื้นฟ ู
 

1. จัดเวรผู้ปฏิบตัิงำนเข้ำ
ท ำงำนในส ำนักฯ 

2. ผู้ปฏิบัติงำนท่ีไม่เกีย่วข้อง
กับผู้รับบริกำร 

3. ปฏิบัติงำนแบบ Work 
from Home 

4. จัดพื้นท่ีบริกำรแบบเว้น
ระยะห่ำง 

5. ตู้อบฆ่ำเช้ือ UVC ส ำหรับ
ฆ่ำเช้ือหนังสือจำกกำรคืน
ของผู้รับบริกำร 

1. ตรวจสอบ 
ประเมินควำม
เสี่ยงในกำร
ด ำเนินงำน  
2. ปรับปรุงแผน 

1. หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริกำรฯ 
2. หัวหน้ำ
ฝ่ำยพัฒนำฯ 
3. ผู้ปฏิบัต ิ
งำน 

ทุกวันท ำ
กำร 
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    หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 

ตำรำงที ่  6.2-6 ควำมพร้อมใช้งำนต่อภำวะฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรป้องกัน 3 ระยะ ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ใน
กำร

ตรวจสอบ 
แนวทำงกำรป้องกัน 
(เตรียมก่อนเกิดเหตุ) 

แผนเผชิญเหตุ 
(ขณะเกิดเหตุ) 

แผนฟืน้ฟ ู
(หลังเกิดเหตุ) 

ปัจจัยเสี่ยง : ระบบเครือข่ำยล่ม / ไฟฟ้ำดับ 

1. ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลสูญหำย 
 

1. วิเครำะห์แผนบริหำรควำม
เสี่ยง 
2. ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำร
เผชิญเหตุและแผนฟ้ืนฟู 
ระบบท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของส ำนักฯ เช่น 
ระบบประตูอัตโนมัติ  
3. มีกำรส ำรองข้อมูลอย่ำง
น้อย 2 ชุด 
4. กรณีจ ำเป็น มีระบบส ำรอง
ที่พร้อมใช้งำนแทนเมื่อระบบ
หลักไม่สำมำรถให้บริกำรได ้
ระบบท่ีเป็นบริกำรของส ำนัก
นวัตกรรมดิจิทัลฯ เช่น 
เว็บไซตส์ ำนักฯ ระบบ ALIST 
ระบบสำรสนเทศบุคลำกร  
 5. มีกำรส ำรองข้อมลูอย่ำง
น้อย 2 ชุด 
 6. หำกระบบขัดข้องเป็น
เวลำนำน มีกำรติดตั้งระบบใหม่
เพื่อท ำงำนแทนได ้

ด ำเนินกำรตำม
แนวปฏิบัติด้วย
แผนเผชิญเหต ุ

1. ตรวจสอบ 
ประเมินควำม
เสียหำย  
2. ด ำเนินกำรตำม
แผนฟื้นฟู 
3. ปรับปรุงแผน 

1. ผู้อ ำนวย 
กำร 
2. หัวหน้ำ
ฝ่ำย  
3. นักวิชำกำร 
คอมพิวเตอร ์

1 เดือน/
ครั้ง 

ปัจจัยเสี่ยง : ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
1. ท ำให้ข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร ์
เสียหำย 
2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท ำงำน
ผิดปกต ิ
3. แพร่กระจำยเพื่อ
สร้ำงควำมเสีย
หำยไปยังเครื่อง

1. วิเครำะห์แผนบริหำรควำม
เสี่ยง 
2. ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำร
เผชิญเหตุและแผนฟ้ืนฟู 
3. จ ำกัดขอบเขตกำรเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภำยใน
เครือข่ำย ตำมประเภทกำรใช้
งำน 

ด ำเนินกำรตำม
แนวปฏิบัติด้วย
แผนเผชิญเหต ุ

1. ตรวจสอบ 
ประเมินควำม
เสียหำย  
2. ด ำเนินกำรตำม
แผนฟื้นฟู 
3. ปรับปรุงแผน 
 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

อัปเดต
ซอฟต์แวร์
ป้องกัน
ไวรัสทุกวัน 
/ ระบบ
อัตโนมัติ
สแกนไวรสั
ทุกสัปดำห ์
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ผลกระทบ แนวทำงกำรป้องกัน 3 ระยะ ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ใน
กำร

ตรวจสอบ 
แนวทำงกำรป้องกัน 
(เตรียมก่อนเกิดเหตุ) 

แผนเผชิญเหตุ 
(ขณะเกิดเหตุ) 

แผนฟืน้ฟ ู
(หลังเกิดเหตุ) 

คอมพิวเตอร์ใน
ระบบเครือข่ำย 
4. ท ำลำยข้อมูลใน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ 
desktop และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
ไม่สำมำรถกู้ขอ้มลูที่
ถูกท ำลำยแล้ว
คืนกลับมำได ้

4. เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรบั
ให้บริกำรได ้
ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ท ำหนำ้ที่ 
Recovery ระบบปฏิบตัิกำร
ให้กลับมำเหมือนตอนตดิตั้ง
ระบบใหม่ทุกครั้ง 
5. เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรบั
ผู้ปฏิบัติงำน มีกำรปรบั
ระบบปฏิบตัิกำรอยูเ่สมอปิด
ช่องทำงกำรแพร่กระจำยของ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยกำรให้
ควำมรู ้
6. วำงแผนกำรปรับปรุง
ระบบปฏิบตัิกำรและปดิช่อง
โหว่ต่ำง ๆ ตำมรอบระยะเวลำ
ที่เหมำะสม 
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    หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ  

 
ภำพที2่17.1-1 จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 

 
ภำพที่227.1-2 จ ำนวนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ

ฉบับพิมพ์ 

 
ภำพที่237.1-3 จ ำนวนของกำรใช้วำรสำร

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภำพที่247.1-4 จ ำนวนกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภำพที2่57.1-5 จ ำนวนของกำรใช้บริกำรหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภำพที่267.1-6 จ ำนวนรวมกำรใช้ทรัพยำกร

สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภำพที2่77.1-7 ร้อยละของผู้ใช้ระบบ PSU eLibrary 

 

 
ภำพที่287.1-9 ร้อยละของผู้รับบริกำร   

Book Delivery Service 

 
ภำพที่297.1-8 จ ำนวนกำรใช้บริกำร Book Delivery 

Service 
 

 
ภำพที่307.1-10 ร้อยละของผู้รับบริกำร  

 Find Full-Text 4U 

 

 

 
ภำพที่327.1-12 ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ที่จัดซื้อ 

 

55.4

86.06

44.55

13.94
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จ ำนวนผู้เข้ำใช้ จ ำนวนครั้งท่ียืม

บุคลำกร นักศึกษำ

อำจำรย์ นักศึกษำ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน

สมำชิก
บุคคลภำยนอ
กประเภทยืม

ได้

บุคคลท่ัวไป
(ใช้ภำยใน
ห้องสมุด)

ร้อยละ 12.71 59.55 15.11 5.08 7.55
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นักศึกษำ บุคคลทั่วไป บุคลำกร ม.อ.
อำจำรย/์
นักวิจัย

ร้อยละ 30.43 39.13 26.09 4.35
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กำรร่วมกิจกรรม 
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ภำพที3่57.1-15 ร้อยละของผู้ได้รับใบประกำศนียบัตร

ของโครงกำร World Class Self-Learning และ
โครงกำร Self-Learning Skills 
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ร้อ
ยล

ะ

ภำพที3่37.1-13 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ 

ภำพที่347.1-14 ร้อยละควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ 
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ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน  

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร 

 
ภำพที3่67.1-16 จ ำนวนสำรสนเทศ/ควำมรู้ที่จัดเก็บใน

ระบบ KM/SharePoint 

 
ภำพที3่77.1-18 จ ำนวนกิจกรรมที่ใช้ LEAN ในกำรลดรอบ

เวลำในกำรปฏิบัติงำน 

 

 
ภำพที3่87.1-20 ระยะเวลำที่ได้รับตัวเล่มหลังจำกท่ี

ผู้รับบริกำรเสนอซ้ือ (วัน) 

 

 
ภำพที่397.1-17 จ ำนวนนวัตกรรมที่น ำมำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน/บริกำร 

 
ภำพที่407.1-19 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข 
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(2) ควำมปลอดภัยและกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

 ส ำนักฯ ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร ในปี 2564 คณะท ำงำนด้ำนกำร
จัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้บุคลำกรมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้น
ได้ โดยจัดให้มีกำรอบรมปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้บุคลำกรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ภำวะฉุกเฉิน ดังตำรำงที่ 7.1-1 
 
ตำรำงท่ี337.1-1 รำยงำนผลควำมปลอดภัยและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

ปัจจัยเสี่ยง ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ไฟฟ้ำดับ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2. ลิฟต์ค้ำง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
3. ไฟไหม ้ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

4. ควำมพยำยำมในกำรสุ่มรหัสผ่ำนจำกผู้ไม่หวงัดี เพื่อเข้ำมำ
ควบคุมเครื่องแม่ข่ำย 

ไม่ม ี มำกกว่ำ 100 
ครั้ง  

0 ครั้ง* 

5. ควำมพยำยำมในกำรกำรโจมตจีำกผู้ไม่หวังดีในรูปแบบ DDoS 
 

ไม่ม ี มำกกว่ำ 500 
ครั้ง 

มำกกว่ำ 1,000 
ครั้ง 

 * แจ้งส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ให้ด ำเนินกำรปิดช่องทำงกำรโจมตี 
  

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน 

 ส ำนักฯ เลือกบริษัท ห้ำงร้ำน และส ำนักพิมพ์ เป็นผู้ส่งมอบ ในปี 2564 ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏว่ำ
ไม่มีข้อร้องเรียนในกำรท ำงำนของบริษัท ห้ำงร้ำน และส ำนักพิมพ์ ต่อส ำนักฯ  
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7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ 

 ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ  

(1) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

  ส ำนักฯ ได้จัดท ำแบบส ำรวจเพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจ ำนวน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
ทรัพยำกร ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนสถำนที่ และด้ำนกำรสื่อสำร 

 
ภำพที4่17.2-21 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกร 

 
ภำพที่427.2-22 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนบริกำร 

 
ภำพที4่37.2-23 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนบุคลำกร 

 

 
ภำพที่447.2-24 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่ 

 

อำจำรย์
บุคลำกร
สนับสนุน

นักศึกษำ
ป.ตรี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึก

ษำ

บุคคลภำ
ยนอก

ค่ำเฉลี่ย
ใน

ภำพรวม

ด้ำนทรัพยำกร 78.2 88.4 90.2 85.4 91 86.6

78.2

88.4
90.2

85.4

91

86.6

70

75

80

85

90

95

อำจำรย์
บุคลำกร
สนับสนุน

นักศึกษำ 
ป.ตรี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึก

ษำ

บุคคลภำย
นอก

ค่ำเฉลี่ยใน
ภำพรวม

ด้ำนบริกำร 88.2 91.6 94.2 88.2 86 89.6

88.2

91.6

94.2

88.2

86

89.6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

อำจำรย์
บุคลำกร
สนับสนุน

นักศึกษำ
ป.ตรี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึก

ษำ

บุคคลภำย
นอก

ค่ำเฉลี่ยใน
ภำพรวม

ด้ำนบุคลำกร 90.2 91.8 94 93 88.8 91.6

90.2
91.8

94
93

88.8

91.6

86

88

90

92

94

96

อำจำรย์
บุคลำกร
สนับสนุน

นักศึกษำ
ป.ตรี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึก

ษำ

บุคคลภำย
นอก

ค่ำเฉลี่ยใน
ภำพรวม

ด้ำนสถำนที่ 89.8 89.6 91.4 86.6 86.2 88.8

89.8 89.6
91.4

86.6 86.2

88.8

82

84

86

88

90

92
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 (2) ควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 

 ส ำนักฯ จัดท ำแบบส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำร ปีละ 1 ครั้ง ดังภำพที ่7.2-25  
 

 
ภำพที่467.2-26 ร้อยละควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 

  
  

อำจำรย์ บุคลำกรสนับสนุน นักศึกษำ ป.ตรี นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ

2561 86.4 80 82.8 81.2

2562 80.2 86.4 81.4 84.4

2563 88.6 78.2 83.8 83.2

2564 87 88 91 92

86.4

80
82.8

81.280.2

86.4

81.4
84.4

88.6

78.2

83.8 83.2
87 88

91 92

70

75

80

85

90

95

2561 2562 2563 2564

 
 

ภำพที่457.2-25 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำร 

อำจำรย์
บุคลำกร
สนับสนุน

นักศึกษำ ป.
ตรี

นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ

บุคคลภำยน
อก

ค่ำเฉลี่ยใน
ภำพรวม

ด้ำนกำรสื่อสำร 85.2 90.4 91 86 90 88.6

85.2

90.4
91

86

90

88.6

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

 ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

(1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
 

ตำรำงท่ี347.3-2 จ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมินขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ 

กลุ่มของ
บุคลำกร 

2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 

บรรณำรักษ์ 13 100 14 100 14 100 13 100 13 100 
สนับสนุนงำน
ห้องสมุด 

22 100 18 100 17 100 16 100 13 100 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

10 100 11 100 10 100 10 100 10 100 

สนับสนุนงำน 
IT 

2 100 2 100 2 100 2 100 3 100 

รวม 47 100 45 100 43 100 41 100 39 100 

   
อัตรำก ำลังบุคลำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนงำน

ห้องสมุด ซึ่งได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรปฏิบัติงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ พัฒนำขีดควำมสำมำรถโดยดึง
ศักยภำพที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อให้บริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังในกำรปฏิบัติงำน บรรลุตำม
เป้ำประสงค์ขององค์กรที่ก ำหนดไว้ ดังภำพที ่7.3-26 
 

 
ภำพที่477.3-27 จ ำนวนอัตรำก ำลังของบุคลำกรปี 2560 - 2564 

บรรณำรักษ์ สนับสนุนงำนห้องสมุด สนับสนุนงำนบริหำร สนับสนุนงำน IT

2560 13 22 10 2

2561 14 18 11 2

2562 14 17 10 2

2563 13 16 10 2

2564 13 13 10 3
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(2) บรรยำกำศกำรท ำงำน 

 
ตำรำงท่ี357.3-3 ผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพของบุคลำกร 

ฝ่ำยงำน จ ำนวนบุคลำกร (คน) เข้ำร่วม (คน) ไม่เข้ำร่วม (คน) 
บริกำรสำรสนเทศ 10 5 5 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 13 5 9 
สนับสนุนงำนบรหิำร 9 5 4 

รวม 33 15 18 
หมำยเหตุ ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 15 มกรำคม 2565 (ปีงบประมำณ 2565) 

 
ตำรำงท่ี367.3-4 ผลลัพธ์ด้ำนควำมปลอดภัยและควำมน่ำอยู่ 

ด้ำน กิจกรรม เกณฑ์กำรประเมิน
ส ำนักงำนสีเขียว 

ผลกำรประเมิน 

ควำมปลอดภัยและ
ควำมน่ำอยู ่

1. กำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ 
ในส ำนักงำน 

เกณฑส์ ำนักงำนสีเขยีว 
แบ่งเป็น 

ระดับดีเยี่ยม (ทอง) : 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับดีมำก (เงิน) : 
ร้อยละ 80 - 89 

ระดับดี (ทองแดง) : 
ร้อยละ 60 - 79 

ร้อยละ 90.4  
ผลประเมินเฉพำะ
หมวดที่ 5 ด้ำน

สภำพแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย 

2. กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 

3. กำรตรวจวัดควำมเข้มของ 
แสงสว่ำง 
4. กำรควบคุมมลพิษทำงเสียง 
5. กำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
พื้นที่ต่ำง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว กิจกรรม 5ส 
6. กำรควบคุมสตัว์พำหะน ำโรค 
7. กำรเตรยีมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน 
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(3) ควำมผูกพันของบุคลำกร 

  

 
 

ภำพที4่97.3-29 ระดับควำมอยู่ดี มีสุข (Well-Being) ควำมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
(Belonging) และควำมอยำกทุ่มเทกำยใจในกำรท ำงำน (Doing the Best) 

 
 
 

ภำพที่487.3-28 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร 
(Employee Engagement) 
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ภำพที่507.3-30 ด้ำนควำมอยู่ดี มีสุข (Well-Being: BE) 

 
 

ภำพที5่17.3-31 ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Belonging: BL) 
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ภำพที่527.3-32 ด้ำนควำมอยำกทุ่มเทกำยใจในกำรท ำงำน (Doing the Best: BS) 

 

 
ภำพที่537.3-33 ระดับกำรรับรู้ต่อสิ่งที่องค์กรสนับสนุน (POS) 

และระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (EE) 
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ตำรำงท่ี387.3-5 ปัจจัยที่สนับสนุนจำกองค์กรที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร 

ตำรำงท่ี377.3-6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร 
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(4) กำรพัฒนำบุคลำกร 

 ผลลัพธ์กำรพัฒนำบุคลำกร ตำมตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ท่ี 4 Professional Organization เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ดังตำรำงที่ 7.3-7 
 
ตำรำงท่ี397.3-7 ตัวชี้วัดกำรพัฒนำบุคลำกร 

ตัวชี้วัด แผน ผลลัพธ ์

1. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ของบุคลำกร ไม่น้อยกว่ำ 5 ช้ิน/ป ี 23 ช้ิน 
2. กำรเข้ำต ำแหน่งสู่ขึ้นของบุลำกร 1 คน/ปี 1 คน 
3. จ ำนวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 1 เรื่อง/ปี 1 เรื่อง 

4. ควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรพัฒนำจำกกำรอบรม/ดูงำน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.36 

 

 
 

ภำพที5่47.3-34 จ ำนวนผลงำนเชิงพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของบุคลำกร (ประกอบด้วยกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรและกำรน ำเสนอผลงำน) 

 
ตำรำงท่ี407.3-8 กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

โครงกำร ร้อยละจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.กำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียวและกำร
จัดกำรคำร์บอนฟุตพริ้นท์ 

≥80 82 ≥80 82 ≥70 75.5 

2. ลิขสิทธ์ิ ≥80 100 ≥80 78.4 ≥80 78.4 

2560 2561 2562 2563 2564

จ ำนวนผลวิชำกำร 3 5 10 8 13

3

5

10

8

13

0

2

4

6

8

10

12

14

จ ำนวนผลวิชำกำร (ช้ิน)
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โครงกำร ร้อยละจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3. กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ≥80 100 ≥80 86.4 ≥80 81.75 

4. แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (TQA) 

≥80 88.24 ≥80 88.2 ≥80 85.8 

 
 ผลลัพธ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม World Class Self-learning (MOOC) และกิจกรรม Self-
learning Skills ภำยใต้โครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University)   

 ส ำนักฯ ได้ประเมินประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร แบ่งเป็นกิจกรรม 
World Class Self-learning (MOOC) มีบุคลำกรส ำนักฯ ลงทะเบียนและเข้ำศึกษำเพื่อพัฒนำตนเองผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ จ ำนวน 2 คน 3 รำยวิชำ และกิจกรรม Self-learning Skills มีบุคลำกรส ำนักฯ 
ลงทะเบียนและเข้ำศึกษำเพื่อพัฒนำตนเองผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ จ ำนวน 11 คน 15 รำยวิชำ และส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่รำยวิชำก ำหนดจนได้รับประกำศนียบัตร โดยจัดท ำเป็นแบบประเมินผลที่ได้รับจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม โดยส่วนใหญ่บุคลำกรได้ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่เกี ่ยวกับกำรฝึกภำษำต่ำงประเทศ 
(Language) รองลงมำเป็นรำยวิชำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล และโปรแกรมต่ำง ๆ (Data Analysis) และ
รำยวิชำเกี่ยวกับกำรฝึกพัฒนำตนเอง (Personal Development) ซึ่งจำกกำรสอบถำมผลลัพธ์ปลำยเปิดจำกที่
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ บุคลำกรได้รับควำมรู้ในด้ำนกำรเรียนรู้ ฝึกทักษะภำษำอังกฤษและภำษำที่
สำม มีกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อจัดท ำรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ และได้รับ
ควำมรู้จำกทักษะในกำรพัฒนำตนเอง ส ำหรับผลลัพธ์ควำมพึงพอใจในภำพรวม พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึง
พอใจในระดับดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ภำพที่557.3-35 ผลลัพธ์โครงกำร World Class Self-learning (MOOC) และกิจกรรม 

Self-learning Skills ภำยใต้โครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) 
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร และกำรท ำประโยชน์ให้สังคม 

(1) กำรน ำองค์กร  

 
ตำรำงท่ี417.4-9 ผลสัมฤทธิ์กำรสื่อสำรและกำรรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของบุคลำกร 

ผลสัมฤทธิก์ำรรับรู้ของบุคลำกร 
ปี 2564 

ร้อยละควำม
ถูกต้อง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละควำม
ผิดพลำด 

จ ำนวน
คน 

กำรรับรู้ “วสิัยทัศน”์ ขององค์กร 93.9 31 6.1 2 
กำรรับรู้ “พันธกิจ” ขององค์กร 93.9 31 6.1 2 

กำรรับรู้ “ค่ำนยิม” ขององค์กร 81.8 27 18.2 6 
กำรรับรู้ “วัฒนธรรม” ขององค์กร 81.8 27 18.2 6 

 

(2) กำรก ำกับดูแลองค์กร  

ตำรำงท่ี427.4-10 ผลกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเสี่ยงในปี 2564 ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 

ประเด็นควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 

ผลกำรด ำเนินกำร 

Ex
tra

 (E
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gh

 (H
) 

M
ed
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m
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) 
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w 
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1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) 

1.1 แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย √    1. ก ำหนดตัวชี้วัดขององค์กร ที่
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร  
2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
3. สื่อสำรถึงบุคลำกร 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk :O) 

2.1 ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลระบบสำรสนเทศ √    1. จัดท ำแผนหรือแนวปฏิบัติใน
กำรส ำรองข้อมูลขององค์กร 
2. ทดสอบกำรใช้งำนระบบ ตำม
แผนกำรส ำรองข้อมูล 
3.  จ ัดหำพ ื ้นท ี ่ และอ ุปกรณ์
ส ำหรับส ำรองฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
ไว้ ภำยนอกอำคำร 
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ประเด็นควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 

ผลกำรด ำเนินกำร 

Ex
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 (E
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2.2 กำรขำดอัตรำก ำลังทดแทน  √   1.  จ ั ด ท  ำ แผน ทบทวนและ
วิเครำะห์อัตรำก ำลัง  
2. จัดท ำแผนส ำรองกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินกับบุคลำกร  
3. ก ำหนดแผนอบรมบุคลำกร เพื่อ
พัฒนำศักยภำพรองรับกำรท ำงำน
ที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น (Up skill-Re 
skill) 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
3.1 ด้ำนกำรให้บริกำรทีเ่กี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ พรบ.
คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 √   1.  ศ ึกษำและรวบรวมข ้อมูล
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ผ่ำนเว็บไซต์ 
2. จ ัดท  ำ เกณฑ ์  แนวปฏ ิบ ัติ  
มำตรฐำนห้องสมุดและกฎหมำย
ทีเ่กี่ยวข้อง 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) 

4.1 ด้ำนงบประมำณสนับสนุนลดลง √    1 .  จ ั ด ท  ำ แ ผ น ก ำ ร ใ ช ้ จ ่ ำ ย
งบประมำณประจ  ำป ี  แ ล ะ
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินทุกเดือน 
2. ก ำหนดวิธีกำรหรือเกณฑ์กำร
พิจำรณำกำรจัดกิจกรรมตำม
แผนกลยุทธ์แต่ละปี ให้มีควำม
เหมำะสม 
3. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้
เงิน 
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(3) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ 

 

ตำรำงท่ี437.4-11 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ  

รำยกำรกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและมำตรฐำน 

2562 2563 2564 เป้ำหมำย 
พรบ.ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2560 

1. จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏบิัติตำมพรบ.
คอมพิวเตอร ์

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. จ ำนวนเหตุกำรณ์ที่ขัดต่อพรบ.
คอมพิวเตอร ์

0 0 0 0 

พรบ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) ปี 2558 จ ำนวนเหตุกำรณ์ที่ขัดต่อพรบ.ลิขสิทธิ์ 0 0 0 0 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำย 

ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชี
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรพัสด ุ

1. จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อกำรด ำเนินงำนท่ีขัดต่อ
กฎหมำยและข้อบังคับ 

0 0 0 0 

2. จ ำนวนข้อร้องเรียนของกำร
ด ำเนินงำนว่ำด้วยพัสด ุ

0 0 0 0 

พรบ.ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
ปี 2554 

ควำมต่อเนื่องของกำรประกันภัย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

  

(4) จริยธรรม  
  

ตำรำงท่ี447.4-12 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนจรรยำบรรณและจริยธรรม 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือ
จรรยำบรรณ 

0 0 0 0 0 0 

ประสิทธิภำพกำรป้องกันและกำรกระท ำท่ีละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

0 0 0 0 0 0 

จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีต่อกำร
ด ำเนินงำนท่ีขัดต่อกฎหมำยและขอ้บังคับ 

0 0 0 0 0 0 
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(5) สังคม  

 จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ ในปี 2564 ส่งผลให้ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกและกำร
ใช้ทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ ลดลงจำกเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ดังนี้ 

1) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป้ำหมำยลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้ำ  
ส ำนักฯ สำมำรถลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกได้ 280.41 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 44.8 

2) กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ เป้ำหมำยลดลงร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อนหน้ำ  
ส ำนักฯ สำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ 542,789 kWh คิดเป็นร้อยละ 45  

3) กำรใช้น ้ำ เป้ำหมำยลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้ำ  
ส ำนักฯ สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น ้ำได้ 1,534 m3 คิดเป็นร้อยละ 58 

4) กำรใช้กระดำษ เป้ำหมำยลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้ำ  
ส ำนักฯ สำมำรถลดปริมำณกำรใช้กระดำษได้ 157 kg คิดเป็นร้อยละ 51 

5) กำรผลิตขยะ เป้ำหมำยลดกำรลงร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อนหน้ำ  
ส ำนักฯ สำมำรถลดปริมำณปริมำณขยะได้ 2,845 kg คิดเป็นร้อยละ 41 

 
ตำรำงท่ี457.4-13 ผลลัพธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

รำยกำร 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก - 21.82 - 6.64 - 0.05 - 17.24 - 44.81 
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ - 22 - 8 - 1 - 17 - 45 

กำรใช้น ้ำ - 15 + 13 + 10 - 34 - 58 
กำรใช้กระดำษ - 15  - 36 - 13 - 37 - 51 
กำรผลิตขยะ 0 + 396 + 41 - 17 - 41 
กำรใช้น ้ำมัน + 90 - 28 - 7 +478 +27 

หมำยเหตุ + แสดงร้อยละผลกระทบที่เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ – แสดงร้อยละผลกระทบที่ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
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ภำพที่567.4-36 ผลกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมปี 2564 

  



 
 

 

120 
 

    หมวด 7 ผลลัพธ์ 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์ 

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 

(1) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน   

  
ตำรำงท่ี467.5-14 ผลลัพธ์ด้ำนกำรออมเงินของส ำนักฯ 

ปี 
งบรำยได้ คงเหลือ ร้อยละ 

ของเงินออม ได้รับ ใช้จ่ำย ได้รับ 

2560 25,168,846.49 13,761,520.50 11,407,325.99 45.32 

2561 18,787,870.86 15,724,097.00 3,063,773.86 16.31 

2562 16,766,952.51 8,556,702.28 8,210,250.23 48.97 

2563 15,016,504.11 15,814,986.66 -798,482.55 -5.32 

2564 10,547,028.56 12,157,713.87 -1,610,685.31 -15.27 

 

(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด  

  
ตำรำงท่ี477.5-15 ผลลัพธ์กำรสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและกำรกุศล 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรเงินบริจำคเพ่ือกำรกุศล 
ยอดกำรบริจำค รวมเป็น

เงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 0 100,000 

2 สมทบทุนบริจำควิ่งปั่นปันน ้ำใจ 3 สถำบัน 3150 0 0 0 0 3,150 

3 
เงินท ำบุญทอดกฐินสำมคัคี
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

0 8,200 9,180 9,091 8,000 34,471 

4 เงินสนับสนุนบตัรชมกำรแสดงโขนสงขลำนครินทร ์ 0 1,000 0 0 0 1,000 

5 
สมทบเข้ำบญัชี “กองทุนพิเศษ 100 ปี  
สมเด็จพระบรมรำชชนก” เนื่องในวันมหิดล 

0 0 0 1,000 0 1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,150 34,200 34,180 35,091 8,000 139,621 
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ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 
ภำพที่577.5-37 อัตรำส่วนกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกลยุทธ์ 

 

จำกแผนกลยุทธ์ปี 2564 ประกอบด้วย 2 ยุทธศำสตร์ 4 เป้ำประสงค์ 9 กลยุทธ์ คิดเป็นโครงกำรและ
กิจกรรมทั้งหมด 34 กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 พบว่ำ 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 6 กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ 17.65 

กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 24 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 70.59 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 4 กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ 11.76 
 

ตำรำงท่ี487.5-16 ผลลัพธ์กำรบรรลุแผนกลยุทธ์ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 

โครงกำรและ
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนกิจกรรม) ร้อยละ 
กำรบรรลุแผน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ด ำเนินกำร รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 5 0 7 28.57 

กลยุทธ์ที่ 1.2 0 4 0 4 0 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 1 0 2 50.00 

กลยุทธ์ที่ 2.1 0 4 0 4 0 

กลยุทธ์ที่ 3.1 1 1 0 2 50.00 

กลยุทธ์ที่ 3.2 0 1 0 1 0 

กลยุทธ์ที่ 3.3 1 2 0 3 33.33 

กลยุทธ์ที่ 4.1 0 3 4 7 0 

กลยุทธ์ที่ 4.2 1 3 0 4 25.00 

รวม 6 24 4 34 17.65 

คิดเป็นร้อยละ 17.65 70.59 11.76 100 - 

 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
18%

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
70%

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
12%

อัตรำส่วนกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกลยุทธ์


