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ค ำน ำ 
 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล เพ่ือให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ 
รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย...” โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรพัฒนา 
และประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึ งได้ให้หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะใช้เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการบริหารองค์กร 

  ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมา
ใช้ในการบริหารงานของส านักฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของปี
การศึกษา 2561 ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 

  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันด าเนินงานตามรายละเอียดที่
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยต่างมีจิตส านึกตระหนักว่า ผลการ
ด าเนินงานของส านักฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  
 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล) 
                 ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
                     14  มิถุนายน 2562 
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โครงร่างองค์กร 

1. ลักษณะองค์กร 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ต่อไปนี้จะเรียกแทนด้วยค ำว่ำ ส ำนักฯ) เป็น
แหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดย
กำรรวมห้องสมุดคณะต่ำง ๆ อันได้แก่ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์เข้ำ
ด้วยกันเป็นหอสมุดกลำง และตั้งชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ซึ่งเป็นผู้บริจำคที่ดิน
เริ่มต้นจ ำนวน 690 ไร่แก่มหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรก่อสร้ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่) 
และได้รับกำรยกฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตปัตตำนี 
ในปี พ.ศ. 2532 
 วันที่  5 พฤศจิกำยน 2550 มหำวิทยำลัยได้รวมฝ่ำยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  และฝ่ำยหอสมุด 
วิทยำศำสตร์สุขภำพเข้ำด้วยกัน และประกำศจัดตั้งเป็นส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี 
สุนทร โดยให้เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ มีหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
 ส ำหรับฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพซึ่งให้บริกำรสำรสนเทศกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
มหำวิทยำลัยได้ปรับให้อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของคณะแพทยศำสตร์ (ตำม MOU ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2553) 

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 
 1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ของส ำนักฯ คือ 1) บริกำรสำรสนเทศทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล 
(วำรสำรออนไลน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 2) บริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 3) 
บริกำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเรียนรู้ และ 4) บริกำรวิชำกำร โดยบริกำรทั้งหมดของ
ส ำนักฯ ดังกล่ำวเป็นกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 ส ำนักฯ ส่งมอบบริกำรต่ำง ๆ ด้วยหลำกหลำยวิธีกำร ดังนี้ 

1) บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบยืม-คืน 
2) บริกำรสำรสนเทศออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย โดยมีทั้งท่ีจ ำกัด

กำรใช้เฉพำะภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย และที่ใช้บริกำรได้จำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ทั่วไป 

3) บริกำรสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำ และกำรอ่ำนของผู้รับบริกำร โดยเป็นพ้ืนที่กระจำยอยู่
ภำยในอำคำรของส ำนักฯ และมีห้องศึกษำส ำหรับกลุ่มจ ำนวน 37 ห้อง 

4) บริกำรวิชำกำรโดยจัดกิจกรรมแก่ชุมชน 
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1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดับชำติด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ 
พันธกิจ  : เป็นองค์กรที่ให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
เป้าประสงค์ : มี 4 ด้ำน คือ 

1) เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งสะสมองค์
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพ 

2) เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย และจัด
สถำนที่ สภำพแวดล้อม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

3) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน 
4) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำรใหม่ ๆ 

ค่านิยมองค์กร : มีจิตบริกำร ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งเน้นผู้รับบริกำร 
สมรรถนะหลักขององค์กร คือ 

1) บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจหลัก
ขององค์กร 

2) มีเทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
3) มีนวัตกรรมที่สร้ำงข้ึนใช้เองในองค์กร 
4) มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพียงพอเพ่ือสนอง

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้วยงบประมำณที่จ ำกัด 
 1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ส ำนักฯ ประกอบด้วยบุคลำกรหลัก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มบรรณำรักษ์ กลุ่มสนับสนุนงำน
ห้องสมุด กลุ่มสนับสนุนงำนบริหำร และกลุ่มสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีรำยละเอียด ดังตำรำง 
OP1-1, OP1-2 และ OP1-3 

     ตำรำง OP1-1 ประเภทบุคลำกร 

บุคลากร หน้าท่ีหลัก 
ระดับการศึกษา 

รวม ข้อก าหนด 
ต่ ากว่าตรี ตรี โท 

ผู้บริหำร บริหำรจดักำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

- 1 3 4 1) เข้ำใจบทบำทของห้องสมุด 
2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

สภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของห้องสมดุ 
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บุคลากร หน้าท่ีหลัก 
ระดับการศึกษา 

รวม ข้อก าหนด 
ต่ ากว่าตรี ตรี โท 

บรรณำรักษ์ จัดหำ วิเครำะห์ จดัเก็บ
และบริกำรสำรสนเทศ 

- 8 4 12 1) มีควำมสำมำรถทำง IT 
ส ำหรับกำรสืบค้น 

2) มีควำมรู้ และสำมำรถสอน
กำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ เช่น 
OPAC, Search Engine
เพื่อให้เข้ำถึงสำรสนเทศท่ี
ต้องกำรได ้

3) สำมำรถใช้เครื่องมือกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศได ้

4) มีควำมรูเ้กี่ยวกับกำรพัฒนำ
สำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ 

5) มีทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ 

สนับสนุนงำน
ห้องสมุด 

สนับสนุนกำรจัดหำ กำร
จัดเก็บ และกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

2 15 - 17 1) มีควำมรูด้้ำน IT เพื่อกำร
สืบค้นสำรสนเทศ 

2) มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ เช่น OPAC, 
Search Engine ฯลฯ 

3) มีทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ 

สนับสนุนงำน
บริหำร 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ทำงด้ำนบริหำรของส ำนักฯ 
เช่น ด้ำนนโยบำยและแผน 
ด้ำนคลังและพัสดุ ด้ำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี ด้ำนธุรกำรทั่วไป 
และด้ำนอำคำรสถำนท่ี 

2 7 - 9 1) เข้ำใจระบบงำนดำ้นนโยบำย 
แผน กำรเงิน กำรพสัดุ และ
กำรบริหำรงำนบุคคล 

2) มีควำมสำมำรถด้ำน IT 
3) มีทักษะกำรสื่อสำรด้วย

ภำษำอังกฤษ 
สนับสนุนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ดูแลระบบไอทีของส ำนักฯ - 2 - 2 1) มีควำมรูด้้ำน IT เพื่อ
สนับสนุนภำรกิจของห้องสมดุ 
เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ำย 
ฐำนข้อมูล ฯลฯ 

2) เข้ำใจระบบ IT ในวงกำร
ห้องสมุด 

3) มีทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ 
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ตำรำง OP1-2 อำยุบุคลำกร 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
< 30 5 8.89 
30-40 9 17.78 
40-50 6 15.56 
> 50 24 57.77 

 

 ตำรำง OP1-3 อำยุงำนของบุคลำกร 
อำยุงำน จ ำนวน ร้อยละ 

< 10 ปี 16 35.56 
10-20 ปี 5 6.66 
20- 30 ปี 14 35.56 
> 30 ปี 9 22.22 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 
1) กำรได้รับกำรพัฒนำ มีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพกำรงำน 
2) กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
3) กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม 
4) กำรได้รับมอบหมำยงำนตำมควำมเชี่ยวชำญ 
5) กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร 
6) ควำมรักและควำมภูมิใจในองค์กร และ 
7) กำรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 นอกจำกนั้น ส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภัยของบุคลำกร โดยกำร
จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และท ำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลำกรทุกคน มีระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือกำร
รักษำควำมปลอดภัย และมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย จัดให้มีกำรซ้อมกำรป้องกัน
กรณีเกิดเพลิงไหมป้ีละ 1 ครั้ง  
 1ก(4) สินทรัพย์ 
 ปัจจุบัน ส ำนักฯ ใช้พ้ืนที่ชั้น 3-7 ของอำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประกอบด้วยพ้ืนที่ประมำณ 
12,275 ตร.ม.  และอำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพส ำหรับกำรให้บริกำรของส ำนักฯ รวมถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศ เช่น ต ำรำ วำรสำร e-databases, e-books, e-journals, PSU Knowledge Bank, ฐำนข้อมูล
ท้องถิ่นภำคใต ้ระบบสนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เป็นต้น  

รำยละเอียดของเทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญ มีดังนี้ 
 เทคโนโลยีและระบบสนับสนุน  ได้แก่ 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบจ ำหน่ำยคูปอง
อัตโนมัติ ระบบกำรเติมโควตำกำรพิมพ์อัตโนมัติ และระบบ Online Reference: Ask a Librarian เป็นต้น 
 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ     752 ที่นั่ง 
(2) ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 50 ที่นั่ง     1 ห้อง  
(3) ห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Group Study Rooms)    37 ห้อง 
(4) ห้องประชุม จ ำนวน 40 ที่นั่ง และ 80 ที่นั่ง รวม     2 ห้อง 
(5) ห้องฉำยภำพยนตร์ จ ำนวน 112 ที่นั่ง      1 ห้อง 
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำ    94 เครื่อง 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร           OP - 5 

(7) แท็บเล็ตส ำหรับอ่ำน e-book      10 เครื่อง 
(8) คอมพิวเตอร์ส ำหรับสื่อโสตทัศน์ และภำษำ    30 เครื่อง 
(9) เครื่องชมภำพยนตร์ รองรับภำพยนตร์ 3 มิติ      2 เครื่อง 
(10)  เครื่องชมสื่อวีดีทัศน์        8 เครื่อง 
(11)  ห้องเรียนรู้ส ำหรับเด็ก        1 ห้อง 
(12)  ระบบยืมคืนอัตโนมัติ        1 เครื่อง 

 1ก(5) กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
 ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ ดังตำรำง OP1-4 

ตำรำง OP1-4 กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/ข้อก ำหนดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ด้าน กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดและเกณฑ ์

1. ด้ำนกฎหมำย  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553) 
 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2538, 2561) 
 พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559 

2. ด้ำนบริหำรบคุลำกร  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณของผู้ปฏบิัติงำนใน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนส ำนักทรัพยำกร
กำรเรยีนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 
2551 

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

4. ด้ำนกำรเงิน  ระเบียบกำรเงินและงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง 
 ระเบียบพสัดสุ ำนักนำยกรัฐมนตร ี

5. ด้ำนอำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย 

 พ.ร.บ.ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 
2554 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
 1ข(1) โครงสร้างองค์กร  

 

 
* อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะแพทยศำสตร์  

ภำพ OP1-1 ผังโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน 
ส ำนักฯ ด ำเนินนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีผู้อ ำนวยกำร เป็น

ผู้บริหำรสูงสุด มีรองผู้อ ำนวยกำร ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 4 ปี และหัวหน้ำฝ่ำย 4 ฝ่ำย คือ หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  และหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด
วิทยำศำสตร์สุขภำพ เป็นผู้น ำระดับสูง 
 หัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ ยกเว้นหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ ได้มำจำกกำรสรรหำตำมประกำศ
ส ำนักฯ เรื่อง คุณสมบัติ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำฝ่ำย และวิธีกำรได้มำซึ่งหัวหน้ำฝ่ำย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2556 และแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อได้อีกเม่ือหมดวำระ 
 1ข(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ส ำนักฯ ได้จ ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ โดยล ำดับควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรไว้ ดังตำรำง OP1-5 

1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร  
 ส ำนักฯ ได้จ ำแนกกลุ่มผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญไว้ดังตำรำง OP1-6 เพ่ือพัฒนำให้
กำรส่งมอบบริกำรของส ำนักฯ ไปยังผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด ด้วยกำรให้บริกำรทีม่ีควำมสะดวก รวดเร็ว โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมกีำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรหรือภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
    

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนัก
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมดุ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ * 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุน
งำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
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ตำรำง OP1-5 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 
 

                       กลุ่มผู้รับบริการ 
 
 
 

ความต้องการ / ความคาดหวัง 

บุคลากรภายใน 
บุคลากร
ภายนอก 

นัก
ศึก

ษำ
ปร

ิญญ
ำต

ร ี
นัก

ศึก
ษำ

บัณ
ฑิต

ศึก
ษำ

 
บุค

ลำ
กร

สำ
ย

วิช
ำก

ำร
 

บุค
ลำ

กร
สำ

ย
สน

ับส
นุน

 

เป
็นส

มำ
ชิก

 

ไม
่เป

็นส
มำ

ชิก
 

ทีน่ั่งอ่ำนหนังสือ ค้นคว้ำภำยในหอสมุด 1 5 4 4 2 1 
สำมำรถยืมทรัพยำกรต่ำง ๆ ออกจำกหอสมดุ 2 2 2 2 1  
สำมำรถใช้บริกำรคอมพิวเตอร์เพือ่กำรค้นคว้ำและพิมพ์เอกสำร 3 4     

สำมำรถใช้บริกำรออนไลน ์ได้ เช่น วำรสำร ฐำนข้อมลู ฯลฯ 4 1 1 1   

สำมำรถใช้บริกำรห้องศึกษำด้วยตนเอง 5 3 3 3   
หมายเหตุ: ตัวเลขหมำยถึงล ำดับควำมต้องกำร / ควำมคำดหวัง 

 

ตำรำง OP1-6 ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ควำมร่วมมือท่ีส ำคัญ 
พันธมิตร/ผู้ส่งมอบและ

คูค่วามร่วมมือของส านกัฯ 
บทบาทที่เกี่ยวข้อง 

ในระบบงาน 
ข้อก าหนดในการท างาน

ร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
พันธมิตร 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 
ร่วมกันพัฒนำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
และระบบยืมอตัโนมตัิ 
และดูแลระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 
- ใช้งำนง่ำย  ถูกต้องตำม

มำตรฐำนระบบห้องสมุด 
- มีควำมผดิพลำดของ

ระบบน้อยกว่ำร้อยละ 1 
- แก้ไขปรับปรุงกำรใช้งำน

ตำมข้อร้องขอ 

 
- กำรสื่อสำรออนไลน ์
- โทรศัพท ์
- ประชุม 
- หนังสือรำชกำร 
- โปรแกรม Team Viewer 

 
ผู้ส่งมอบ 
บริษัทห้ำงร้ำน/ส ำนักพิมพ์  

 
- ส่งมอบทรัพยำกร
สำรสนเทศ วสัดุและ
ครุภณัฑ ์

 
- สินค้ำตรงตำมควำมต้องกำร 
- ส่งมอบของตรงตำมเวลำ 
- ช ำระเงินตรงเวลำ 
- รำคำยุติธรรม 

 
- หนังสือรำชกำร 
- กำรสื่อสำรออนไลน ์
- โทรศัพท ์
- กำรเยี่ยมเยียนจำกผู้ส่งมอบ 

คู่ความร่วมมือ 
- ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ 

และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  
- ThaiLIS 
- PSULINET 
- PULINET 
- AUNILO 

 
- ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำห้องสมุด  

- ยืมระหว่ำงห้องสมดุ 
- ควำมร่วมมือในรูปแบบ

ภำคี  

 
- แนวทำงในกำรพัฒนำและ

ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
- แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

 
- กำรประชุม/สัมมนำ 
- หนังสือรำชกำร 
- กำรสื่อสำรออนไลน ์
- โทรศัพท ์
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2. สถานการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 2ก(1) ล าดับในการแข่งขัน  
 องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับส ำนักฯ คือ ห้องสมุด หรือหอสมุดของสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศที่มีมำกกว่ำ 147 แห่ง อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมตำรำง OP1-5 และตำรำง 
OP1-6 พบว่ำ กำรให้บริกำรและกลุ่มผู้รับบริกำรมีควำมเป็นอิสระจำกกัน จึงไม่มีประเด็นกำรแข่งขันในเชิงของ
ส่วนแบ่งตลำด (หรือจ ำนวนลูกค้ำ) แต่ควำมท้ำทำยขององค์กร คือ คุณภำพของกำรให้บริกำร และควำม
ครบถ้วนของสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อภำรกิจของมหำวิทยำลัย เมื่อเทียบกับคู่เทียบหรือสถำบันอ่ืน ๆ ที่
ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน ดังตำรำง OP2-1 
  ตำรำง OP2-1 คู่เทียบและสภำพกำรแข่งขัน 

คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 
ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

1. ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2. ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

1. ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร 

2. สัดส่วนทรัพยำกรต่อ
จ ำนวนนักศึกษำ 

3. สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร
ต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
บุคลำกร 

1. ในแง่ของคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรมีควำมแตกต่ำง
กันเล็กน้อย 

 

1. บุคลำกรที่มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถเกีย่วกับระบบ
กำรให้บริกำรของห้องสมุด
สมัยใหม่  

2. มนีวัตกรรมในกำรให้บริกำร  
3. มสีภำพแวดล้อมท่ีด ี

 2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 ปัจจัยส ำคัญท่ีก ำหนดควำมส ำเร็จและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน/เปรียบเทียบด้ำนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักฯ คือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศที่ครบถ้วน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้วยวิธีกำรที่
ผู้รับบริกำรคำดหวัง แต่ยังมคีวำมเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ดังนี้ 

1) พัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต 
2) พัฒนำกำรของเทคโนโลยีด้ำนไอที 
3) รูปแบบกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ของส ำนักพิมพ์ 
4) ผู้รับบริกำรมีทำงเลือกที่หลำกหลำยมำกขึ้น 

ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน
วงกำรห้องสมุดด้วยกัน แต่มีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ และส ำนักฯ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน และ
พัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร รวมทั้งกำรพัฒนำสำรสนเทศใหม่ ๆ ที่ตรงกับควำมต้องกำรที่
เปลี่ยนไปของผู้รับบริกำร 

 2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลส ำหรับกำรเปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับคู่ เทียบ 
ได้แก่ สถิติกำรใช้บริกำรและควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งของส ำนักฯ และของคู่เทียบ  กำรได้มำซึ่ง
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ข้อมูลเหล่ำนี้ของคู่เทียบ ส ำนักฯ ใช้วิธีกำรท ำข้อตกลงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในรอบปี และมีข้อจ ำกัดในกำร
ได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ 

1) กำรเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบเดียวกัน หรือไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
2) ระบบกำรบริหำรห้องสมุดแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงกัน มีทั้งแบบรวมศูนย์และแยกส่วน 

นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังต้องติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดเป็นระยะ เพ่ือให้ทรำบสถำนะกำรใช้
บริกำรของผู้รับบริกำรอีกด้วย 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ ได้สรุปควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญไว้ดังตำรำง OP2-2 

 
ค. ระบบการปรับปรุงการด าเนินการ  

 แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส ำนักฯ ได้แก่ 
1) ทบทวน และปรับปรุงกระบวนกำรโดยใช้แนวคิดของ LEAN และ PDCA 
2) ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

โดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ประกอบกับกำรจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือพัฒนำไปสู่ KAIZEN 
3) ใช้ข้อมูลย้อนกลับจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในเพ่ือวำงแนวทำงพัฒนำองค์กร 

 



 

 

ตำรำง OP2-2 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ของส ำนักฯ 
ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ /

โอกาสเชิงกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/แผนพัฒนา

บุคลากร 
1. ด้ำนธุรกิจ 1.1 วำรสำรและ

ฐำนข้อมูลมีรำคำแพง
ขึ้นและปรับรำคำ
สูงขึ้นทุกป ี

1.2 งบประมำณส ำหรับ
กำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศมีจ ำกัด 
หรือลดลง  

1.3 ควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรที่มสีูงขึ้น 

1.4 ผู้รับบริกำรมี
ทำงเลือกในกำรเข้ำถึง
แหล่งเรียนรู้มำกข้ึน 

 มีควำมพร้อมระดบัหนึ่งใน
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ที่สำมำรถสนับสนุนภำรกจิ
หลักของ มหำวิทยำลัยได้
ทุกด้ำน  

 มีควำมพร้อมของระบบ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตเพื่อ
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ และ
คอมพิวเตอรส์ ำหรับสืบค้น
ข้อมูล  

 มีควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรให้ควำมรู้ในกำรเข้ำ
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 มีควำมพร้อมด้ำนสถำนท่ี
และอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวกให้บริกำร  

 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ี
เข้มแข็ง 

 สกอ. มีนโยบำยสนับสนุน
กำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศในภำพรวม 

 เป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อ
กำรเรยีนรู้ทุกรูปแบบ และ
เป็นแหล่งสะสมองค์
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลยัด้วยกำร
บริหำรจดักำรที่มคีุณภำพ 

 เป็นศูนย์กลำงกำรเรยีนรู้
ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้
สำมำรถสืบค้นข้อมลูได้
อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย 
และจัดสถำนท่ี 
สภำพแวดล้อม และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเอื้อต่อ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
 

 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศเชิงรุกที่
สอดคล้องกับกำรเรยีน
กำรสอน และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

 จัดให้มีระบบกำรจดักำร
และกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 ท ำกำรตลำดเชิงรุก
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

 พัฒนำสถำนที่และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนใน
ห้องสมุดให้มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรให้บริกำร กำร
ท ำงำนและกำรเรียนรู ้

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรเทศต่อ
จ ำนวนนักศึกษำ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรเทศต่อ
จ ำนวนอำจำรย์และ
นักวิจัย 

 ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 

 ผู้รับบริกำรเข้ำใช้
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

 
 

 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมประชุมวิชำกำรใน
ระดับต่ำง ๆ 

 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมเป็นคณะท ำงำนใน
ระดับชำต ิ

 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
เครือข่ำยห้องสมุด
มหำวิทยำลยัในภูมิภำค
อำเซียน 

 เรียนรู้พัฒนำกำรของ
สำรสนเทศในระดับ
นำนำชำติ 

 



 

 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ /

โอกาสเชิงกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/แผนพัฒนา

บุคลากร 
2. ด้ำน

ปฏิบัติกำร 
2.1 ผู้รับบริกำรคำดหวัง

กำรบริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องและ
ทันสมัย  

2.2 แนวทำงกำรจัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ี
สอดคล้องกับภำรกิจ
หลักของ 
มหำวิทยำลยั 

2.3 มีควำมซับซ้อนในกำร
ได้มำซึ่งข้อมูลเพื่อ
กำรวิเครำะห์และ
ประเมินผล 

2.4 มีนักศึกษำและ
บุคลำกรต่ำงชำติ
มำกขึ้น 

 ควำมพร้อมของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

 มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ทันสมัย  

 มีควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรจัดกำรและให้ควำมรู้
ในกำรเข้ำใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ  

 มีควำมร่วมมือกับคณะ/
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยใน
กำรจัดหำทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 

 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ี
เข้มแข็ง(ลดควำมซ้ ำซ้อนใน
กำรด ำเนินกำร) 

 เป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อ
กำรเรยีนรู้ทุกรูปแบบ และ
เป็นแหล่งสะสมองค์
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลยัด้วยกำร
บริหำรจดักำรที่มคีุณภำพ 

 เป็นศูนย์กลำงกำรเรยีนรู้
ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้
สำมำรถสืบค้นข้อมลูได้
อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย 
และจัดสถำนท่ี 
สภำพแวดล้อม และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเอื้อต่อ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

 

 จัดให้มีระบบกำรจดักำร
และกำรอนรุักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีทันสมยั 

 ท ำกำรตลำดเชิงรุกเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

 มีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพ 

 มีระบบรองรับกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียมทุกท่ีทุกเวลำ 

 จัดให้มีบริกำรเสริมทักษะ
ในกำรสืบค้นข้อมลู กำร
ค้นคว้ำหำควำมรู ้

 ก ำหนดให้มีมำตรฐำนด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

 ร้อยละของเวลำที่ระบบ
พร้อมใช้งำน 

 ร้อยละของผูร้ับบริกำร
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ให้กำรศึกษำผู้ใช้ 

 ร้อยละของควำม
ถูกต้องของข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมพัฒนำ
ภำษำอังกฤษ 

 ร้อยละของทรัพยำกร
สำรสนเทศสอดคล้อง
กับหลักสตูรกำรเรยีน
กำรสอน 

 พัฒนำศักยภำพด้ำนไอ
ทีของบุคลำกรทุกระดับ 

 พัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำของบุคลำกรทุก
ประเภท 

 ส่งเสริมให้บุคลำกรเรียนรู้
เครื่องมือใหม่ ๆ ที่
สนับสนุนกำรให้บริกำร 
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บุคลากร 
3. ด้ำน

ทรัพยำกร

บุคคล 

3.1  บุคลำกรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข  

3.2  มีควำมรู้และทักษะ
ทำงวิชำชีพ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำร
ท ำงำนเป็นทีม และ
มีจิตบริกำร  

3.3  มีวัฒนธรรมกำรแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้

 บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนกำร
จัดกำร และกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ 

 บุคลำกรมีควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ   

 บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ซึ่งกันและกัน 

 มีควำมหลำกหลำยของวัย
กำรท ำงำน 

 บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลง วิทยำกำร
ใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มี 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และ สิ่งแวดล้อม 

 

 กำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร 

 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ 

 ส่งเสริมคณุภำพชีวิตของ
บุคลำกร 

 

 ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำใน
วิชำชีพ 

 ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรอบรม 

 ร้อยละของบุคลำกรเข้ำ
สู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 จ ำนวนผลงำนเชิง
พัฒนำท่ีมีกำรเผยแพร ่

 ระดับควำมสุขของ
องค์กร 

 อบรมด้ำน
ควำมสัมพันธ์ส่วน
บุคคล และด้ำน
สติปัญญำ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ  

 พัฒนำควำมสำมำรถ
ทำง IT ให้บุคลำกรทุก
ระดับ  

 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือคุณภำพ  
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บุคลากร 
4. ด้ำนควำม

รับผิดชอบต่อ

สังคม 

4.1 กำรก้ำวสู่มำตรฐำน

ห้องสมุดสีเขียว  
4.2  พัฒนำศักยภำพกำร

เรียนรู้ของชุมชน 

 บุคลำกรมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในวิชำชีพ

บรรณำรักษ์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลำงของ

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ใน

ระดับภูมิภำค 

 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน

ห้องสมุดสีเขียว 

 เป็นศูนย์กลำงกำรเรยีนรู้

ตลอดชีวิต และเป็นแหล่ง

บริกำรองค์ ควำมรู้ เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนำ 

คุณภำพชีวิตของคนใน

สงัคม 

 บุคลำกรมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ ทันต่อควำม

เปลี่ยนแปลง วิทยำกำร

ใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มี 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และ สิ่งแวดล้อม 

 จัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำร

สู่ชุมชน 

 ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ผ่ำนกำรประเมินตำม

มำตรฐำนห้องสมุดสี

เขียว 

 จ ำนวนกิจกรรมหรือ

โครงกำรบริกำร

วิชำกำรแก่ชุมชน 
 

 ให้ควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน  

 ศึกษำดูงำนองค์กรที่มี

ผลกำรด ำเนินกำรด้ำน

ห้องสมุดสีเขียว 

 



 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร              1 - 1 

หมวด 1 การน าองค์กร 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารของส านักฯ ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562-2565 และ
ยังคงวิสัยทัศน์ของส านักฯ ที่ก าหนดไว้เดิม คือ “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ” 
โดยได้ยึดปรัชญาวิชาชีพบรรณารักษ์ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ 5 ประการที่นายรังกานาธาน บรรณารักษ์ชาวอินเดียได้
สรุปไว้ มีการปรับปรุงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ หลังจากนั้น ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร รวมทั้งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ และประกาศใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
 ผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นผู้น าระดับสูง ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และค่านิยมขององค์กรใน
ที่ประชุมบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนส านักฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนั้น ผู้อ านวยการได้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กรให้
ผู้รับบริการ ผู้ส่งมอบ พันธมิตรที่ส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ให้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของส านักฯ 
จดหมายข่าวออนไลน์ เอกสารทางราชการ อีเมล ป้ายประกาศ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 
 1.1ก(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 ในการประชุมบุคลากรส านักฯ ทุก 1-2 เดือน ผู้อ านวยการได้เน้นการยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือต่อบุคลากรด้วยกันเอง เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเสมอภาค 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธิ์ชน สามารถตรวจสอบได้ เช่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับข้อ
ร้องเรียนและพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดหย่อน
ค่าปรับ กรณีผู้รับบริการท าผิดกติกา การจองหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจองห้องศึกษาด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์  ซึ่งท าให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับบริการ นอกจากนั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็ได้
เน้นให้ด าเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกคนโดยให้มีคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ด าเนินการและเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ข. การสื่อสาร  
 ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร สื่อสารกับบุคลากรด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุม
บุคลากร 1-2 เดือน/ครั้ง การสื่อสารผ่านระบบ e-Doc  
 ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเป็นไปใน
ลักษณะสองทางทั่วทั้งองค์กร  มีหลักฐานการสื่อสารเก็บไว้เพ่ือการทวนสอบภายหลัง  สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจที่ส าคัญ ๆ ได้ 
 ส่วนช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ กลุ่ม LINE ของบุคลากร และกลุ่มอีเมล (mail group) 
ส าหรับการสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น 
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ค. พันธกิจและการด าเนินการขององค์กร  
 1.1ค(1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ   
 ในด้านการบริหารส านักฯ ให้ประสบความส าเร็จ ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร มีนโยบายให้
บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการเป็นหัวใจ
ส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกิจกรรมในเชิงคุณภาพ เช่น กิจกรรม KM กิจกรรม 5ส การขับเคลื่อนสู่มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว เป็นต้น มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้  ส านักฯ ยังได้อาศัย เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  5 วิทยาเขต 
(PSULINET) และเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 2 เครือข่ายมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุด การ
ร่วมกันจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังลดความซ้ าซ้อนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละ
ห้องสมุด  และมีความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 1.1ค(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้อ านวยการได้ติดตามผลการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ผ่านหัวหน้าฝ่ายอย่างเป็นทางการโดยผ่านที่ประชุมทีมบริหาร และอย่างไม่เป็นทางการด้วยการ
หารือเป็นครั้งคราว รวมทั้งมีการติดตามจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลจริง และวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ก. การก ากับดูแลองค์กร  
 1.2ก(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร  
 ส านักฯ ด าเนินการตามระบบธรรมาภิบาลในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังตาราง 1.2-1  
ตำรำง 1.2-1 แนวทำงในกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมระบบธรรมำภบิำล 

เร่ืองท่ีส าคัญในระบบธรรมาภิบาล แนวทางในการก ากับดูแล 
ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้น า
ระดับสูง 

- มหาวิทยาลยัก าหนดใหผู้้บริหารระดับสูง จัดท าข้อตกลงภาระงานตาม TOR 
มีการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง 
ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 
เดือน และทุก 2 ปีโดยคณะกรรมการที่มีอธิการบดเีป็นประธาน   

- ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการไดร้ับการประเมินด้านต่าง ๆ จากบุคลากร
ส านักฯ เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารส านักฯ ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้น าระดับหัวหน้าฝา่ยไดร้ับการประเมินทุก 6 เดือนโดย
คณะกรรมการที่มผีู้อ านวยการเปน็ประธาน  

ความรับผิดชอบด้านการเงิน - รายงานการใช้เงินหมวดต่าง ๆ ของส านักฯ ให้บุคลากรทราบ ท้ังที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร และที่ประชุมบุคลากรประจ าทุกเดือน 
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เร่ืองท่ีส าคัญในระบบธรรมาภิบาล แนวทางในการก ากับดูแล 
- การใช้จ่ายเงินของส านักฯ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีการเงินของ

ส านักฯ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  
ความโปร่งใสในการด าเนินการ - มีการสื่อสารแนวทางการด าเนินการแก่บุคลากร ทั้งโดยการประชุมบุคลากร

และเป็นเอกสาร เช่น แนวทางการสรรหาหัวหนา้ฝ่าย แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

- มีการเปดิเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยบุคลากรสามารถดู
ได้จากระบบ SharePoint ของส านักฯ 

- มีระบบรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีน 
การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสยี 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานระดับคณะ 

- มีนโยบายในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ครอบคลุมมากที่สุด  

 1.2ก(2) การประเมินผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรม มีการสรุป และประเมินผลการ
ด าเนินการของโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิบัติงานประจ า ได้ก าหนดให้มีการตรวจติดตามตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 1.2ข(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
 ส านักฯ ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
และสร้างกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังตาราง 1.2-2  
ตำรำง 1.2-2 กำรวิเครำะห์ปัญหำที่อำจจะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อกำรให้บริกำรและกระบวนกำรแก้ปญัหำ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

ปัญหา/ผลกระทบ
เชิงลบ 

กระบวนการแก้ปัญหา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กรอบเวลา 

การบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสผ์ิด
ข้อตกลง 

- มีระบบยืนยันตัวตน 
- มีข้อความเตือนและให้

รับทราบข้อตกลงการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

ป้องกันการท าผิด
กติกา ท าให้ผู้ให้
บริการยตุิการ
ให้บริการ  

จ านวนครั้ง
ของการ
กระท าผดิ
ลดลง 

ทุกครั้งท่ีเข้าใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์
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ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

ปัญหา/ผลกระทบ
เชิงลบ 

กระบวนการแก้ปัญหา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กรอบเวลา 

การใช้
ซอฟต์แวร ์

การละเมิดลิขสิทธิ ์ - จัดหา Open Source 
ซอฟต์แวร์,  ฟรีแวร ์

- ใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย 
- ไม่อนุญาตให้ผูร้ับบริการ

ติดตั้งซอฟท์แวร์ใด ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที ่
ส านักฯ จัดไว้บริการ 

ไม่มีการใช้
ซอฟต์แวร์ที่ผิด
กฎหมาย 

ไม่มี
ซอฟต์แวร์ที่
ผิดกฎหมาย 

ตรวจสอบ 
2 ครั้ง/ปี 

การส าเนา
เอกสารและ
ท าซ้ าสื่อโสตฯ 
เพื่อประโยชน์อ่ืน
ที่ไม่ใช่เพื่อ
การศึกษา 

การละเมิดลิขสิทธิ ์ มีป้ายประกาศการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

ป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียนที่
เกิดจากการ
ละเมิด
ลิขสิทธิ ์

ตรวจสอบ 
2 ครั้ง/ปี 

การให้บริการ การเลือกปฏิบัติ 
เช่นการลดหย่อน
ค่าปรับ 

มีแนวปฏิบัติในการ
ลดหย่อนค่าปรับ 

ผู้รับบริการได้รับ
ความเป็นธรรม 

ข้อร้องเรียน
เรื่องการเลือก
ปฏิบัติลดลง 

ตรวจสอบ  
1 ครั้ง/เดือน 

 
 1.2ข(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 ส านักฯ ด าเนินการด้านปฏิบัติการที่ส าคัญอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ดังตาราง 
1.2-3 

 ตำรำง 1.2-3 กำรประพฤติปฏิบัตอิย่ำงมีจริยธรรม 
รายการ กระบวนการ ตัวชี้วัด 

การจัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ ์ มีการสอบราคาตามระเบียบการจดัซื้อ โดยเลือก
รายการของผู้ขายรายทีเ่สนอให้ราคาต่ ากว่าใน
มาตรฐานสินค้าท่ีต้องการ  

ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ขาย 

การจัดซื้อต ารา/วารสาร/
ฐานข้อมูล 

มีการสอบราคาตามระเบียบการจดัซื้อ โดย
เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อส่งรายการต าราทีต่้องการจัดซื้อให้
ส านักพิมพ์ต่าง ๆ เมื่อส านักพิมพต์่าง ๆ ส่งรายการ
พร้อมราคาขายเจ้าหนา้ที่จัดซื้อก็ด าเนินการเลือก
รายการของผู้ขายรายที่ใหร้าคาต่ ากว่า 

ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ขาย 

การให้บริการ มีกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ร้องเรียนได้ 

ไม่พบข้อร้องเรียน/มีข้อร้องเรียน
แต่สามารถช้ีแจงท าความเข้าใจได ้
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  นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน ดังนี้ 
  นักศึกษา : เสนอมหาวิทยาลัยลงโทษตามวินัยนักศึกษา 
  บุคลากร : เสนอมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัยข้าราชการ/พนักงาน 
  บุคคลภายนอก : แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระงับการเป็นสมาชิกเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่กรณี 
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม  
 ส านักฯ ค านึงถึงผลกระทบต่อความผาสุกของสังคม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ส านักฯ ได้เข้าร่วม
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวในปี 2559 เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน และกิจกรรมของส านักฯ เป็นไปตามนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากร สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม
ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 

- ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้าในที่ท างานช่วงพักและบริเวณท่ีไม่ได้ใช้งาน 

- จัดระบบสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ ให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟให้แสงสว่างให้เหมาะสม
กับความจ าเป็นในการใช้แสงสว่างบริเวณต่าง ๆ 

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ และการน าวัสดุต่าง ๆ มาใช้ใหม่ 

- มีการคัดแยกขยะ 

- ให้ความรู้แก่บุคลากร และผู้รับบริการผ่านการจัดรายการ Library Go Green เป็นต้น  
 ในเดือนตุลาคม 2561 ส านักฯ ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวโดย

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 
 1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน  
 ส านักฯ ตระหนักถึงบทบาทที่พึงมีต่อการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามศักยภาพของส านักฯ เช่น การ
สร้างความเข้มแข็งแก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ในเขต
การศึกษา 2 อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการสอนในระดับก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ใน
ชุมชน  โดยจัดเป็นห้องสมุดต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดอบรมให้ความรู้ พ้ืนฐานทาง
บรรณารักษศาสตร์แก่ครูที่รับผิดชอบในการดูแลห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมให้มี เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือ
เป็นช่องทางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้  ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ 
ก าหนด และจัดกิจกรรมบริการชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ 
อีกด้วย โดยมีกิจกรรมบริการชุมชน ดังตาราง 1.2-4 
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ตำรำง 1.2-4 กิจกรรมบริกำรชุมชน 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน  

ครู และนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

1 โรงเรียน/ปี ความเชี่ยวชาญด้าน
บรรณารักษศาสตร ์

การอบรมให้ความรู้ด้าน
บรรณารักษศาสตร ์

ครู และนักเรียนของโรงเรียนในเขต
การศึกษา 2 อ.หาดใหญ่ ท่ีมคีวาม
พร้อมในการจัดห้องสมุด 

 1-2 โครงการ/ปี ความเชี่ยวชาญด้าน
บรรณารักษศาสตร ์

Open Library ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคยีง ปีละ 1 ครั้ง บรรณารักษศาสตร ์
ประเพณีสารทเดือนสิบ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ

ประชาชนท่ัวไป 
ปีละ 1 ครั้ง   องค์ความรู้ด้านท้องถิ่น

ภาคใต ้
การรับนักศึกษาเข้า
ฝึกงาน 

สถาบันการศึกษา ตามความต้องการ
ของสถาบันการศึกษา 

บรรณารักษศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานมหกรรมหนังสือ 
PSU Book Fair 

บุคลากร ม.อ. ครู นักเรยีน และ

ประชาชนท่ัวไปในชุมชนใกล้เคียง 
ปีละ 1 ครั้ง บรรณารักษศาสตร ์

งาน ม.อ. วิชาการ ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ปีละ 1 ครั้ง บรรณารักษศาสตร ์
จดหมายข่าว Library2U ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไป เดือนละ 1 ฉบับ บรรณารักษศาสตร์ และ

ความรู้ทั่วไปโดยไดร้ับ
ความร่วมมือจากบุคลากร
จากหน่วยงานอื่น และ
ปราชญ์ชุมชน 

การจัดรายการวิทย ุ ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไป สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง บรรณารักษศาสตร ์

  
 ส านักฯ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือท า
แผนบริการวิชาการในปีต่อไป ดังตาราง 7.4-4 และ 7.4-5 
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หมวด 2 กลยทุธ์  

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
 2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 ในปี 2561 ส ำนักฯ ได้ทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปีส ำหรับปีงบประมำณ 2562-2565 โดย
ไดป้รับเป้ำประสงค์ ก ำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ำประสงค์ 
 ในกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ส ำนักฯ ได้ยึดถือหลักปรัชญำวิชำชีพบรรณำรักษ์ศำสตร์เป็นแนวคิด
พ้ืนฐำน มีกำรวิเครำะห์ SWOT  รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลำกรจำกที่ประชุมบุคลำกร
ร่วมกับกำรน ำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรบริหำรมำใช้
ด้วย 
 พันธกิจหลักของส ำนักฯ คือ การให้บริการสารสนเทศ แต่เนื่องจำกในระยะ 10 กว่ำปีมำนี้ รูปแบบ
สำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำก โดยเฉพำะวำรสำร และฐำนข้อมูล รวมทั้งได้ส่งผลให้ ควำมต้องกำรใช้
สำรสนเทศของผู้รับบริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ผู้รับบริกำรต้องกำรความสะดวก รวดเร็ว ในกำรใช้
บริกำร รวมทั้งต้องกำรใช้บริกำรจำกทุกท่ีทุกเวลา 
 เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่ำว ส ำนักฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ รว่มกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในกำรดูแลให้ระบบเครือข่ำยสำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมำะสม และให้ควำมส ำคัญกับเป้ำประสงค์ด้ำนพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำรใหม่ ๆ มีจิตบริกำร มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดสถำนที่ สภำพแวดล้อม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ รวมทั้งก ำหนดคุณสมบัติที่จ ำเป็นของบุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ และควำมสำมำรถด้ำนไอที 
 นอกจำกนั้น ส ำนักฯ ยังได้ทบทวนภำระงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งของบุคลำกรให้
สอดคล้องกับภำรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป เช่น ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือลดภำระงำนด้ำนดัชนี
วำรสำร และกำรพัฒนำสำรสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1ก(2) นวัตกรรม 
 ส ำนักฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของส ำนักฯ ตำมศักยภำพของ
บุคลำกรแต่ละกลุ่ม เช่น กำรพัฒนำเครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำร กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสถำนที่
ท ำงำนโดยคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมกำร 5 ส  รวมทั้งมีกระบวนกำร
ส่งเสริมให้ท ำวิจัยสถำบัน และน ำเสนอผลกำรวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ  และให้น ำผลจำกกำรวิจัย หรือ
ศึกษำมำพัฒนำเป็นนวัตกรรมในส ำนักฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกเดือน หรือเมื่อมี
เหตุจ ำเป็น นอกจำกนี้ ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพทุกเดือน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน ท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ของระบบประกันคุณภำพ ก ำหนดและติดตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือเลือกกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรในแต่ละปี 
 2.1ก(3) การพิจารณากลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ น ำระบบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) มำใช้ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรประเมินโดย
คณะกรรมกำรตรวจประเมินทุกปี เพ่ือน ำข้อมูลย้อนกลับมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป  
 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ พิจำรณำทบทวนภำรกิจที่ส ำคัญของฝ่ำยต่ำง ๆ รวมทั้งน ำผลกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย เช่น สถิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของส ำนักฯ มำพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกข้อร้องเรียน หรือ
จำกสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  และก ำหนดเป็นควำมท้ำทำยหรือควำมได้เปรียบทำงกลยุทธ์ หำกเป็นภัย
คุกคำมหรือควำมเสี่ยงที่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน กจ็ะช่วยกันก ำหนดมำตรกำรแก้ไขทันท ี
 2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
 ระบบงำนและสมรรถนะหลักของส ำนักฯ แสดงดังภำพ 6.1-1 กระบวนกำรท ำงำน 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยระดมสมองเพ่ือออกแบบระบบงำนที่ส ำคัญและสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของส ำนักฯ จำกนั้นน ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพเพ่ือพิจำรณำ และน ำไปใช้ 
 ในปีที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยบริกำรระบบสำรสนเทศได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำง
ช ำระหนี้ค่ำปรับ และ/หรือกำรค้ำงส่งคืนทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือลดควำมเสียหำย และลดภำระในกำรติดตำม  
 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ ก ำหนดเป้ำประสงค์ในแผนกลยุทธ์ไว้ 4 เป้ำประสงค์ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจหลักของส ำนักฯ ดัง
รำยงำนในโครงร่ำงองค์กร ข้อ 1ก(2) และแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ในหน้ำ 2-4 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
 2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ   
 แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญท้ังระยะสั้นและระยะยำว ปรำกฎในตำรำง 2.2-1  
ตำรำง 2.2-1  แผนปฏิบัติกำรทีส่ ำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
แผนระยะสั้น 

1. พัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกรเชิงรุกเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำร 
2. สร้ำงควำมร่วมมือกับคณะ/หน่วยงำนเพื่อสนับสนุนกำรวิจัย 
3. วิเครำะห์และทบทวนภำระงำนของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
4. มีระบบติดตำมงำน 
5. ศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงในวงกำรสื่อสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร 

 

 
ฝ่ำยพัฒนำฯ และฝำ่ยบริกำรฯ 
ฝ่ำยบริกำรฯ 
ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
ทุกฝ่ำย 
ฝ่ำยพัฒนำฯ และฝำ่ยบริกำรฯ 
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แผนระยะยาว 
1. จัดให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีครอบคลุม สอดคล้องกำรเรียนกำรสอน 
2. ท ำกำรตลำดเชิงรุกตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
3. จดัให้มีระบบจัดเก็บ และเผยแพรผ่ลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจอย่ำงตอ่เนื่อง 

 
ฝ่ำยพัฒนำฯ และฝำ่ยบริกำรฯ 
ฝ่ำยบริกำรฯ 
ฝ่ำยพัฒนำฯ 
ฝ่ำยบริกำรฯ 

 หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยมีหน้ำที่น ำประเด็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของฝ่ำยไปท ำแผนปฏิบัติกำร โดย
ประชุมร่วมกันในฝ่ำย ก ำหนดแผนด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ วิธีกำรด ำเนินงำน และกิจกรรมย่อย (ถ้ำมี) ให้ได้ผล
ตำมเป้ำประสงค์ และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ ก่อนน ำไปปฏิบัติ 
 2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 เมื่อแผนปฏิบัติกำรได้รับกำรอนุมัติแล้ว หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยน ำไปปฏิบัติโดยผ่ำนกำรประชุมฝ่ำย และ
ก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยรับผิดชอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบก ำกับดูแลให้มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน
ไว้ในระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
 2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
 ในกำรท ำแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมข้อ 2.2ก(2) นั้น แต่ละแผนงำนต้องน ำเสนองบประมำณและ
ทรัพยำกรที่ต้องกำร และที่ประชุมทีมบริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำจัดสรรวงเงินงบประมำณจำกแหล่งต่ำง ๆ (เงิน
งบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ส ำนักฯ) ตำมควำมเหมำะสม โดยก ำหนดหมวดหมู่กำรใช้เงินตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ส ำนักฯ เน้นให้ทุกฝ่ำยยึดถือระเบียบปฏิบัติทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันควำม
เสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนของแต่ละแผนงำน 
 2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร   
 แผนด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญที่สนับสนุนเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำว ประกอบด้วย 
 (1) แผนกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรของส ำนักฯ และควำม
ต้องกำรของบุคลำกร (แผนระยะสั้น) 
 (2) แผนกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (แผนระยะยำว) 
  -  ส่งเสริมให้บุคลำกรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เช่น กำรวิจัยสถำบัน ด้วยกำรจัดสรรทุนวิจัย กำรให้
ควำมรู้ มีระบบพ่ีเลี้ยง 
  -  ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น ช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ เชี่ยวชำญ  
 (3) แผนกำรพัฒนำผู้บริหำร (แผนระยะยำว) 
  -  ส่งเสริมให้บุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำเข้ำอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกำรเพ่ิมศักยภำพ
กำรเป็นผู้น ำ 
  -  ส่งเสริมให้มีบทบำทเป็นผู้น ำในกิจกรรมต่ำง ๆ 
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  -  ส่งเสริมให้ไปดูงำนในฐำนะผู้น ำ 
 2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญที่ใช้ติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร ได้แก่ 
จ ำนวนกำรเข้ำใช้บริกำรของส ำนักฯ (รำยวัน / รำยเดือน / รำยปี) จ ำนวนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน
กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ ระดับควำมพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 
 2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 ในด้ำนกำรเข้ำใช้บริกำรของส ำนักฯ เช่น จ ำนวนเข้ำห้องสมุด จ ำนวนกำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
คำดว่ำ จะแนวโน้มลดลง แต่กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์น่ำจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหำกมีกำรพัฒนำระบบ
สืบค้นที่มีประสิทธิภำพ สิ่งที่ส ำนักฯ ต้องด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรให้เหมำะสม คือ กำร
ส ำรวจ และวิเครำะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส ำคัญของผู้รับบริกำร 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
 ในกรณีที่ผลกำรด ำเนินกำรที่น ำเสนอโดยหัวหน้ำฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ไม่
เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ เมื่อร่วมกันพิจำรณำหำสำเหตุและวิธีแก้ไขแล้ว ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องก็จะน ำไปปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนตำมควำมเหมำะสม แต่ในกรณีเร่งด่วนและจ ำเป็น ส ำนักฯ ให้อ ำนำจหัวหน้ำฝ่ำยพิจำรณำแก้ไข
และปรับใช้ไปก่อนได้ทันที และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรต่อไป 
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แผนกลยุทธ์ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีงบประมาณ 2562 – 2565 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ระดับชำติ ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ  

พันธกิจ  
 เป็นองค์กรที่ให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย  

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ด้วย

กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย และจัดสถำนที่ สภำพแวดล้อม และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงวิทยำกำรใหม่ ๆ  

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริกำร ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “มุ่งเน้นผู้รับบริกำร”  
สมรรถนะหลักขององค์กร คือ  

1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศทีส่อดคล้องกับภำรกิจหลักขององค์กร 
2. มีเทคโนโลยีส ำหรับให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
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3. มีนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นใช้เองในองค์กร 
4. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเพียงพอเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้วยงบประมำณที่จ ำกัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  สื่อกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

1.1 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศเชิงรุกที่
สอดคล้องกับกำร
เรียนกำรสอนและ
ตอบสนองควำม
ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ผู้รับบริกำร 

1.1.1 จัดกลุ่มสำรสนเทศตำมสำขำวิชำ 
 

1.1.1.1 ร้อยละของทรัพยำกร
สำรสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน 

100 √  70 80 90 100 ทีมบริหำร / 
ฝ่ำยพัฒนำฯ  

1.1.2 กำรทบทวนกระบวนกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้ เป็น
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1.2.1 จ ำนวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้ำนกระบวนกำรจดัหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

1 √  1 1 1 1 

1.1.3 กิจกรรมที่ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรจดัหำ 

1.1.3.1 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

85 √  80 81 83 85 

1.2 จัดให้มีระบบกำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1.2.1 ติดตำมและปรับปรุงฐำนข้อมูล 
ในระบบ ALIST 

1.2.2 กำรคัดทรัพยำกรสำรสนเทศ
จ ำหน่ำยออก (Weeding) 

1.2.3 ตรวจสอบกำรลงรำยกำรด้วย UC 
Connexion (UC level) 

1.2.1.1 ร้อยละของควำมถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ 

98 √  80 85 90 95 ฝ่ำยพัฒนำฯ 
และศูนย์คอมพิวเตอร ์

1.2.2.1 จ ำนวนทรัพยำกร Backlog 
ต่อระยะเวลำ 2 สัปดำห ์

0 √  100 50 20 0 ฝ่ำยพัฒนำฯ 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

 
1.2.4 กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
1.2.4.1 จ ำนวนรำยกำร ( item) ที่

จัดท ำรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2,000/ปี √  2,000 2,000 2,000 2,000 ฝ่ำยพัฒนำฯ 

1.3 พัฒนำองค์ควำมรู้
ของมหำวิทยำลัย
และสำรสนเทศ
เกี่ยวกับภำคใต ้

1.3.1 ด ำเนินกำรจัดเก็บผลงำนวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยบน 
ฐ ำ น ข้ อ มู ล  PSU Knowledge 
Bank 

1.3.1.1 ร้ อ ยละผล ง ำนวิ จั ย ของ
มหำวิ ทย ำลั ยที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
จั ด เ ก็ บ ในฐำนข้ อมู ล  PSU 
Knowledge Bank 

100 √  100 100 100 100 คณะกรรมกำร PSU 
Knowledge Bank 

  1.3.1.2 ร้อยละวิทยำนิพนธ์นักศึกษำ 
(ที่ เผยแพร่ได้ )  ที่ ได้ รับกำร
จั ด เ ก็ บ ในฐำนข้ อมู ล  PSU 
Knowledge Bank  

100 √  100 100 100 100 คณะกรรมกำร PSU 
Knowledge Bank 

 1.3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศคลังข้อมูล
ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคใต้  

 

1.3.2.1 จ ำนวนข้อมูลที่น ำ เข้ ำ ใน
คลังข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำคใต้ (องค์ควำมรู้–เรื่อง/ปี)  

100 √  100 100 100 100 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ข้อมูลภำคใต ้

1.4  ท ำกำรตลำดเชิง
รุ ก ต อ บ ส น อ ง
ควำมต้อง กำร
ของผู้รับบริกำร 

1.4.1 กำรศึกษำควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  

1.4.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บริกำร 

1.4.3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก   
1.4.4 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลกูค้ำ  
 

1.4.1.1 จ ำนวนผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละต่อปี) 

2.5 √  2.5 2.5 2.5 2.5 ฝ่ำยบริกำรฯ 

1.4.1.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร (ร้อยละ) 

90 √  85 86 88 90 ฝ่ำยบริกำรฯ 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

 1.4.5 ส่งเสริมกำรใช้เครื่องยืมคืนด้วย
ตนเอง 

         

1.5 มีระบบบริหำร
จัดกำรที่มี
คุณภำพ 

1.5.1 ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำน TQA 1.5.1.1 คะแนนกำรประเมิน TQA 
เพิ่มขึ้น 

240  √ 180 200 220 240 คณะกรรมกำร QA 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
   เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย และจัดสถำนที่ สภำพแวดล้อม และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอ้ือต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

2.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียม ทุกที่ทุก
เวลำ 

2.1.1 มีกระบวนกำรดูแลระบบกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
2.1.2 พัฒนำระบบแจ้งตรวจสอบกำร

เข้ำถึง (เช็คลิงค์อัตโนมัติ) 

2.1.1.1 ร้อยละของเวลำที่ระบบ
พร้อมใช้งำน (เฉพำะบริกำร
ของระบบออนไลน ์

98 √  94 95 96 98 ฝ่ำยบริกำรฯ 
คู่ควำมร่วมมือ 
(ศูนย์คอมฯ) 

2.1.2.1 ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำร
แก้ปัญหำให้ระบบใช้งำนได้
ปกติ (ชม.) 

1 √  24 7 3.5 1 ฝ่ำยบริกำรฯ 
คู่ค้ำ (บริษัท/ส ำนักพิมพ์) 

2.2 บริกำรให้ควำมรู้
ด้ำนทักษะกำรใช้
สำรสนเทศ  

2.2.1 ให้กำรศึกษำผู้ใช้ด้วยวิธีกำรเชิง
รุก เช่น จัดท ำ LibGuide, 
จัดท ำบทเรียน MOOC 

2.2.1.1 ร้อยละของผู้รับบริกำรทีเ่ข้ำ
ร่วมกิจกรรมของกำรศึกษำ
ผู้ใช้ (สัดส่วนนักศึกษำที่เข้ำ

65 √  62 63 64 65 ฝ่ำยบริกำรฯ 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

2.2.2 จัดอบรมกำรเขยีน
บรรณำนุกรม และกำรใช้
โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม 

2.2.3 จัดอบรมกำรประเมินคณุภำพ
วำรสำรระดับนำนำชำตเิพื่อ
กำรตีพิมพ์ 

ร่วมต่อจ ำนวนนักศึกษำ
ทั้งหมด) 

2.2.1.2 ระดับผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

85% √  81% 82% 83% 85% 

2.3 กำรพัฒนำสถำนที่
และโครงสร้ำง
พื้นฐำนในห้องสมุด
ให้มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรให้บริกำร 
กำรท ำงำน และกำร
เรียนรู ้

2.3.1 ปรับปรุงควำมพร้อมและควำม
ทันสมัยในด้ำนต่ำงๆ  

 

2.3.1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร (เฉลีย่) –เฉพำะ
ด้ำนสถำนท่ีและอุปกรณ ์

85% √  81% 82% 83% 85% ฝ่ำยสนบัสนุนฯ / ฝ่ำย
บริกำรฯ 

2.3.1.2 ผู้รับบริกำรเข้ำใช้งำน
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

2.5% √  2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % คณะกรรมกำรอนุรักษ์
พลังงำนฯ 

2.4 สภำพแวดล้อมเป็น 
ไปตำมมำตรฐำน 
ด้ำนอำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย และ
ห้องสมุดสีเขียว 

2.4.1  แผนปฏิบัติงำนกิจกรรม 5ส 2.4.1.1 คุณภำพบรรยำกำศเป็นไป
ตำมมำตรฐำน เช่น ฝุ่น 
ระดับควำมสว่ำง 

100% √  85% 90% 95% 100% กรรมกำร 5 ส 

2.4.2  แผนปฏิบัติงำนโครงกำร
ห้องสมุดสีเขียว 

2.4.2.1 ผ่ำนกำรประเมินห้องสมดุสี
เขียว 

ผ่ำน √     ผ่ำน คณะกรรมกำรอนุรักษ์
พลังงำนฯ 
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เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ยำว 

 3.1 ให้ควำมรู้ส่งเสริม
กำรอ่ำนให้กับ
ชุมชน 

3.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำนให้กับ
ชุมชน 

 

3.1.1.1 ร้อยละผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นต่อป ี

 1% √  1% 1% 1% 1% ฝ่ำยบริกำรฯ 
คณะกรรมกำรบริกำร
วิชำกำร 
ฝ่ำยพัฒนำฯ 

3.1.1.2 จ ำนวนสมำชิกที่เป็น
บุคคลภำยนอกเพิ่มขึ้น  

 1% √  1% 1% 1% 1% ฝ่ำยบริกำรฯ 

3.1.1.3 จ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุดที่
เป็นบุคคลภำยนอกเพิ่มขึ้น 

 1% √  1% 1% 1% 1% ฝ่ำยบริกำรฯ 

3.1.1.4 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  

85% √ 
 
 

81% 82% 83% 85% 
ฝ่ำยบริกำรฯ 

3.2 บริกำรควำมรูสู้่
ชุมชน 

3.2.1 กิจกรรมให้ควำมรู้ทำงวิชำชีพแก่
ชุมชน 

3.2.1.1 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วม 

85% √ 
 
 

81% 82% 83% 85% 
คณะกรรมกำรบริกำร
วิชำกำร 
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เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำรใหม่ ๆ 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
แผน 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี2564 
ปี 

2565 
ผู้รับผิดชอบ ระยะ

สั้น 
ระยะ
ยำว 

4.1 พัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร 

4.1.1 กำรอบรม/สัมมนำเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรตำม
นโยบำยขององค์กร 

4.1.1.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รบั
กำรอบรม 

90 √  90 90 90 90 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

4.1.2 กำรอบรม/สัมมนำ เพื่อเพ่ิมพูน
ควำมรู้/พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรตำมควำมต้องกำรของ
บุคลำกร 

4.1.2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รบั
กำรพัฒนำในวิชำชีพ 

90 √  90 90 90 90 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

4.1.3 สนับสนุนโครงกำรพัฒนำงำน 4.1.3.1 ร้อยละของบุคลำกรเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

50 √  20 30 40 50 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

4.1.3.2 จ ำนวนผลงำนเชิงพัฒนำท่ีมี
กำรเผยแพร่ (จ ำนวน/ปี)  

1 √  1 1 1 1 ทีมบริหำร 

4.2 ส่งเสริมคณุภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 

4.2.1 กิจกรรมสร้ำงสุขของบุคลำกร 4.2.1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร 

90 √  90 90 90 90 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

4.2.1.2 ร้อยละควำมผูกพันของ
บุคลำกร 

90 √  90 90 90 90 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

4.2.1.3 ระดับควำมสุขขององค์กร 80 √  80 80 80 80 ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

3.1 เสียงของผู้รับบริการ 
ก. การรับฟังผู้รับบริการ 

 ส ำนักฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรดังตำรำง 3.1-2 และเลือกใช้ช่องทำงที่เหมำะสมกับ
ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้สำรสนเทศน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร และปรับปรุงบริกำร พัฒนำบริกำร
ใหม่ รวมทั้งน ำไปบูรณำกำรสู่แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ตำมกระบวนกำรรับฟังเสียงผู้รับบริกำร ดังตำรำง 3.1-1   
ตำรำง 3.1-1 กระบวนกำรรับฟังเสียงผู้รับบริกำร 

ขั้นตอนที่  1 ฝ่ำยบริกำรฯ 
ทบทวนและก ำหนดช่องทำงรับฟัง
เ พ่ือให้ได้ช่องทำงรับฟังต่ำง ๆ ดัง
ตำรำง 3.1-2 ในปี 2561 เพ่ิมช่องทำง 
VOC หน้ำ เว็บไซต์ส ำนักฯ เ พ่ือให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถร้องเรียนได้โดย
ตลอดเวลำ 

ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ำยบริกำรฯ จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำปี  เพ่ือก ำหนดกิจกรรม ระยะเวลำ และ
ผู้รับผิดชอบ ดังตำรำง 3.1-2 ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ จะเป็นผู้สื่อสำรและถ่ำยทอดผ่ำนอีเมลไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติตำมแผนในขั้นตอนที่ 4 รับฟังเสียงผู้รับบริกำร ณ จุดบริกำร 
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนต้องบันทึกเสียงสะท้อนจำกผู้รับบริกำรหรือปัญหำกำรปฏิบัติงำนใน google form เพ่ือส่งต่อ
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ รับทรำบเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญทุกวัน สำมำรถติดตำมคุณภำพกำรบริกำร และน ำเสียงผู้รับบริกำร
ไปปรับปรุง จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้รับบริกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงทันท่วงที  
ตำรำง 3.1-2 ช่องทำงกำรรับฟังเสยีงผู้รับบริกำร 

 
ช่องทำง 

ผู้รับบริกำร  วัตถุประสงค์  
ผู้รับผิดชอบ 

 
ควำมถี ่ปัจจุบัน อนำคต รับ

ฟัง 
สนับ
สนุน 

ท ำ
ธุรกรรม 

แบบเชิงรุก U1 U2 U3 U4 U5 F1      
1. สื่อสังคมออนไลน์ : / / / / / / / / - บร.

ประชำสมัพันธ์ 
ตลอดเวลำ 

2. เว็บไซต ์ / / / / / / - / - บร.ฝ่ำยบริกำร ตลอดเวลำ 
3. โทรศัพท์  / / / / / / - / - บร.ฝ่ำยบริกำร วันท ำกำร 

ขั้นตอน ควำมถี ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ทบทวนและก ำหนดช่องทำงรับฟัง ต.ค. ฝ่ำยบริกำรฯ 
2. วำงแผนกำรด ำเนินกำร ต.ค. ฝ่ำยบริกำรฯ 
3. สื่อสำรและถ่ำยทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง พ.ย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ 
4. ปฏิบัติกำรตำมแผน  ม.ค.-ธ.ค ผู้ปฏิบัติงำน 
5. ติดตำม/สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 1 เดือน หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ 
6. ทบทวน/ปรับปรุงช่องทำงและวิธีกำร ก.ย. ฝ่ำยบริกำรฯ 
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ช่องทำง 

ผู้รับบริกำร  วัตถุประสงค์  
ผู้รับผิดชอบ 

 
ควำมถี ่ปัจจุบัน อนำคต รับ

ฟัง 
สนับ
สนุน 

ท ำ
ธุรกรรม 

แบบเชิงรุก U1 U2 U3 U4 U5 F1      
4. บริกำรตอบค ำถำม

ออนไลน์  
/ / / / / / - / - บร.ฝ่ำยบริกำร ตลอดเวลำ 

5. Roadshow - - / / - - / / - บร.ฝ่ำยบริกำร รอบกิจกรรม 
6. กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ 

/ / / / / / / - - บุคลำกรฝ่ำย
บริกำร 

1 ครั้ง/ปี 

7. กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจหลังกำรอบรม/
จัดกิจกรรม 

/ / / / - - / - - รตำนำ รอบกิจกรรม 

8. กำรประเมินควำม
พึงพอใจหลังกำรใช้
บริกำรผ่ำน Tablet 

/ / / / / - / - - หัวหน้ำฝ่ำย
บริกำรฯ 

วันท ำกำร 

9. Live Chat / / / / / / / - - บร.ฝ่ำยบริกำร วันท ำกำร 
10. เว็บไซต์ (VOC) / / / / / / / - - หัวหน้ำฝ่ำย

บริกำรฯ 
ตลอดเวลำ 

11. แบบส ำรวจควำม
ต้องกำร 

/ / / / - - / - - บุคลำกรฝ่ำย
บริกำร 

1 ครั้ง/ปี 

แบบเชิงรับ 
1. ติดต่อด้วยตนเอง  / / / / / / / / / บร.ฝ่ำยบริกำร วันท ำกำร 
2. กล่องรับข้อ
ร้องเรียน  

/ / / / / / / - - นุชรัตน ์ วันท ำกำร 

3. บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ  

/ / / / / / / / / บร.ฝ่ำยบริกำร วันท ำกำร 

หมำยเหตุ  ผู้รับบริกำร U1=นักศึกษำปริญญำตร,ี U2=นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ , U3=บุคลำกรสำยวิชำกำร, U4=บุคลำกรสำย
สนับสนุน, U5=บุคคลภำยนอก, F1=บุคคลภำยนอกทั่วไปท่ีไมเ่ป็นสมำชิกห้องสมุด  
 

 ขั้นตอนที่ 5 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ จะเป็นผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลรำยงำน
ผู้บริหำรทุกเดือน และขั้นตอนที่ 6  หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ ทบทวน/ปรับปรุงช่องทำงรับฟังปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561  
ปรับปรุงรูปแบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน โดยสร้ำง QR Code เพ่ือให้ผู้
ประเมินเข้ำถึงแบบสอบถำมได้อย่ำงรวดเร็ว 
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 (1) ผู้รับบริการในปัจจุบัน 
 ส ำนักฯ รับฟังเสียงของผู้รับบริกำรในปัจจุบันตำมตำรำง 3.1-2 โดยใช้แบบส ำรวจทั้งฉบับพิมพ์และ
ฉบับออนไลน์ ส ำนักฯ ได้มีกำรทบทวนวิธีกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรในปัจจุบัน เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม จำก
เดิมมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรปีละ 1 ครั้ง พบว่ำกำรให้บริกำรยังขำดมูลป้อนกลับทันทีจำก
ผู้รับบริกำร ส ำนักฯ จึงใช้แบบประเมินหลังกำรอบรม/หลังกำรจัดกิจกรรมทันที และหลังกำรให้บริกำรใช้ระบบ
ประเมินผ่ำน Tablet ณ จุดบริกำรบริกำรยืม-คืน และบริกำรตอบค ำถำม ท ำให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่ำงทันทีและ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพ กำรสนับสนุนผู้รับบริกำร และกำรท ำธุรกรรม ดังตำรำง 3.2-2 
 (2) ผู้รับบริการในอนาคต 
 ผู้รับบริกำรในอนำคตของส ำนักฯ คือ ประชำชนทั่วไปและนักเรียนที่ไม่เป็นสมำชิกห้องสมุด ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบหำโอกำสและช่องทำงในกำรแสวงหำผู้รับบริกำรในอนำคตจำกงำน ม.อ. วิชำกำร งำน PSU Book fair 
และจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน ส ำนักฯ ศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ ส ำคัญของผู้รับบริกำร
ภำยนอกที่ไม่เป็นสมำชิกโดยใช้แบบสอบถำมหลังกำรจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และช่องทำงอ่ืน ๆ ดังตำรำง 3.1-2 
ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือให้ได้สำรสนเทศมำจัดบริกำรและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรในอนำคต  
  
 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ  
 3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
 ส ำนักฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริกำรฯ ประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำรทุกประเภท โดยออกแบบประเมินและแบ่งระดับกำรวัดเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ คือ ระดับ 5 
พึงพอใจมำกที่สุด ถึงระดับ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนสำรสนเทศควำมไม่พึงพอใจได้จำกกำรใช้ค ำถำมปลำยเปิดให้
ผู้รับบริกำรเสนอประเด็นที่ไม่พึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด ดังตำรำง 3.1-3 
 ฝ่ำยบริกำรฯ มีกำรทบทวนและพัฒนำรูปแบกำรส ำรวจให้ใช้งำนง่ำยขึ้น โดยใช้แบบส ำรวจออนไลน์ ส่ง 
link หรือ short cut และสร้ำง QR Code เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน เพ่ือให้
เข้ำถึงแบบสอบถำมได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำรในปี 2560 อยู่ในระดับดี ดังภำพ 7.2-1 และ ภำพ 7.2-8 
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ตำรำง 3.1-3 กำรประเมินควำมพงึพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน 

การประเมิน 
วิธีการ 

 

ผู้รับบริการ/ความถี่ 
ความถี่ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ปัจจุบนั อนาคต 
U1 U2 U3 U4 U5 F1 

ควำมพึง
พอใจ 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
ใช้บริกำร  

/ / / / / - ปีละครั้ง - ปรับปรุงวิธีกำร
และ
กระบวนกำร
ท ำงำน (ตำรำง 
6.1-1) 

- สร้ำงนวัตกรรม
กำรบริกำร 
(ตำรำง 6.1-3) 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจหลังจัด
กิจกรรม  

/ / / / / - ตำมรอบ

กิจกรรม 

ประเมินควำมพึงพอใจหลังรับ
บริกำรด้วย Tablet  

/ / / / / - วันท ำกำร 

กำรพูดคุยและสังเกตหลังรับ
บริกำร 

/ / / / / / วันท ำกำร 

ควำมไม่พึง
พอใจ 

ค ำถำมปลำยเปิดใหผู้้รับบริกำร
เสนอแนะประเด็นไม่พึงพอใจ 

/ / / / /  ปีละครั้ง 

ควำมผูกพัน กำรส ำรวจควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำร 

/ / / / / - ปีละครั้ง - เพื่อรักษำลูกค้ำ
เดิมและเพิ่ม
ลูกค้ำใหม ่ กำรสังเกต / / / / / / วันท ำกำร 

 กำรพูดคุย / / / / / / วันท ำกำร 

หมายเหตุ U1=นักศึกษำปริญญำตรี U2=นักศึกษำบณัฑิตศึกษำ  U3=บุคลำกรสำยวิชำกำร U4=บุคลำกรสำยสนับสนุน 
U5=บุคคลภำยนอก F1=บุคคลภำยนอกที่ไม่เป็นสมำชิก 

 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ  น ำข้อมูลจำกผลประเมินมำวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลสถิติกำรเข้ำใช้บริกำร และสถิติ
กำรยืมทรัพยำกร  เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ และสรุปผลกำรประเมิน น ำเสนอผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำปรับปรุงเบื้องต้น และน ำเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือ
ร่วมกันวิเครำะห์และหำแนวทำงปรับปรุงพัฒนำบริกำร แล้วน ำสำรสนเทศที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน บริกำรเชิงรุก และออกแบบบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน ดังตำรำง 3.2-2  

3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
 ส ำนักฯ มีควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรในกำรเป็นคู่เทียบผลกำรด ำเนินงำนกับส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยขอนแกน และส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
เป็นผู้ด ำเนินกำรทบทวนและคัดเลือกข้อมูลผลด ำเนินงำนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน และเปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนปีละ 1 ครั้ง  โดยน ำผลกำรเปรียบเทียบมำใช้ในกำรก ำหนดและทบทวน ปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนและพัฒนำนวัตกรรม โดยคณะกรรมกำรบริหำร เช่น ฝ่ำยบริกำรฯ พบว่ำ สถิติกำรใช้บริกำร
ของห้องสมุดคู่เทียบสูงกว่ำ จึงมีกำรทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่ำงกัน ดังนั้น ส ำนักฯ จึงได้ปรับปรุงเรื่อง



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร      3 - 5 

กำรให้บริกำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น กำรใหย้ืม iPad หูฟัง และปลั๊กพ่วง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับกำรเรียนรู้แก่ผู้รับบริกำร และในปี 2561 ส ำนักฯ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนสถำนที่
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งผลกำรประเมินสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดังภำพ 7.2-6 ทั้งนี้ ส ำนักฯ เก็บรวบรวมข้อมูล
ควำมพึงพอใจและผลกำรด ำเนินงำนกับคู่เทียบที่ https://treechawa.psu.ac.th/sites/clib/QA/SitePages เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล  
3.2 ความผูกพันของผู้รับบริการ 

ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนผู้รับบริการ  
 3.2ก(1) ผลิตภัณฑ์  
 ส ำนักฯ ก ำหนดผลิตภัณฑ์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตำม OP 1ก(1) โดยน ำข้อมูลจำกช่องทำงกำรรับฟังเสียง
ของผู้รับบริกำร ตำม 3.1ก และ ข ประเด็นปัญหำกำรให้บริกำร ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร ข้อเสนอแนะจำก
ผู้รับบริกำร และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี มำใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงผลิตภัณฑ์/เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่/บริกำร
ใหม่ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ซึ่งในปี 2561 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ น ำเสนอประเด็นปัญหำกำร
ให้บริกำรตอบค ำถำม พบว่ำผู้รับบริกำรมีปัญหำกำรใช้โปรแกรม Zotero จึงจัด KM บรรณำรักษ์บริกำรตอบ
ค ำถำม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้โปรแกรม และปรับปรุงคู่มือกำรใช้โปรแกรมแขวนบนหน้ำ
เว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/guides/34-guides1-7.html เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และ
ส ำนักฯ มีกำรทบทวนผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และถ่ำยทอดให้บุคลำกรและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบทำงอีเมลและท่ีประชุมบุคลำกร 
 3.2ก(2) การสนับสนุนผู้รับบริการ 
 ส ำนักฯ เปิดช่องทำงเว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th ให้ผู้รับบริกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศขององค์กร
และใช้กลไกกำรสื่อสำรที่ส ำคัญดังตำรำง 3.2-1 โดยใช้แนวทำงดังตำรำง 6.1-1 เพ่ือระบุข้อก ำหนดที่ส ำคัญในกำร
สนับสนุนผู้รับบริกำร มีกำรทบทวนข้อก ำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยเจ้ำของกระบวนกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  และมีกำรถ่ำยทอดไปยังผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมแต่ละฝ่ำยและที่ประชุม
บุคลำกรของส ำนักฯ 
     ตำรำง 3.2-1 กำรสนับสนุนผูร้ับบริกำร 

กำรสนับสนุนผูร้ับบริกำร กลไกลกำรสื่อสำร ข้อก ำหนดส ำคญั 
โทรศัพท ์ เว็บไซต ์ Ask librarian LiveChat E- form  

ข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักฯ  /    เข้ำถึงได้ง่ำย รวดเร็ว 
ขอใช้ผลิตภณัฑ์/บริกำร     / สะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงได้

ตลอดเวลำ 
ปัญหำกำรใช้ผลิตภัณฑ/์
บริกำร 

  / /  -Ask librarian ตอบภำยใน 1 วัน 

- LiveChat ตอบทันที 

https://treechawa.psu.ac.th/sites/clib/QA/SitePages
https://clib.psu.ac.th/guides/34-guides1-7.html
https://clib.psu.ac.th/
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  3.2ก(3) การจ าแนกผู้รับบริการ  
 ส ำนักฯ จ ำแนกผู้รับบริกำรตำมพันธกิจ ที่ให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย และก ำหนดสิทธิ์กำรให้บริกำรต่ำงกันตำมประเภทของผู้รับบริกำร คือ 1) บุคลากรภายใน  
ได้แก่ นักศึกษำปริญญำตรี นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุน  2) บุคคล 
ภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงำนของมหำวิทยำลัยโดยมีทั้งที่สมัครเป็นสมำชิก และไม่เป็นสมำชิก  โดย
ผู้รับบริกำรแต่ละประเภทมีควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังแตกต่ำงกัน ดังตำรำง OP1-5 
  หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ น ำข้อมูลกำรใช้บริกำรสำรสนเทศ สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศจำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) รวมถึงกำรใช้บริกำรผ่ำน e-Service มำวิเครำะห์เพ่ือหำข้อสรุปว่ำ ผู้รับบริกำรแต่ละ
ประเภทใช้บริกำรในรูปแบบใด และน ำมำปรับบริกำรให้เหนือควำมคำดหวังได้อย่ำงทันท่วงที  ตัวอย่ำงเช่น ในปี 
2560 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับพิมพ์ของผู้รับบริกำรแต่ละประเภทลดน้อยลง  ฝ่ำยบริกำรฯ จึงจัด 
"บริกำรท่ำนขอมำเรำจัดให้" และ "บริกำรส่งหนังสือถึงคณะ" ให้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำย
สนับสนุน  จัด"โครงกำรยืมน๊ำนนำน" ให้แก่นักศึกษำปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ และกิจกรรม "Show Book on 
Shelf" ให้แก่บุคคลภำยนอกทั่วไป ซึ่งส่งผลให้สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศสูงขึ้น ดังภำพ 7.1-9 
 
 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
 3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
 ส ำนักฯ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร ดังตำรำง 3.2-2 โดยหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
และด ำเนินกำร ดังนี้  

1) วิเครำะห์ข้อมูลผู้รับบริกำรจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ควำมผูกพัน และข้อร้องเรียน  
2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  โดยจัดท ำแผนงำน เป้ำหมำย ควำมถี่ของกิจกรรม เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรและเพ่ิมควำมผูกพันของผู้รับบริกำรกับส ำนักฯ 
3)  สื่อสำรผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกิจกรรม โดยใช้สื่อประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุ  ม.อ. FM 88/เว็บไซต์/อีเมล/

ไลน์/โปสเตอร์/แผ่นพับ และใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ผู้รับบริกำร และใช้เป็นช่องทำงในกำรส่งข่ำวสำรและบริกำรต่ำง ๆ ท ำให้ส ำนักฯ มีผู้รับบริกำรที่
ติดตำมและบอกต่อ รวมทั้งใช้บริกำรสำรสนเทศของส ำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

4) มอบผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมปฏิบัติตำมแผน  
5) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินผล 
6) ทบทวนและปรับปรุงวิธีกำร 

 เมื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 พบว่ำ ผู้รับบริกำรเข้ำใช้บริกำรของห้องสมุดน้อยลง ส ำนักฯ จึง
จัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับบริกำร ดังตำรำง 3.2-2 
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ตำรำง 3.2-2 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร 

กิจกรรม/บริการสร้าง
ความสัมพันธก์ับ

ผู้รับบริการ 
ความถี่ 

วัตถุประสงค์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 

การน าไปใช้ ได้ลูกค้า
ใหม ่

การรักษา
ลูกค้า 

เพ่ิมความ
ผูกพันของ
ผู้รับบริการ 

ยกระดับ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลและการบริการของส านักฯ 

1. เว็บไซต ์ ตลอดเวลำ / /  / -ปรับปรุงช่องทำง
กำรรั บฟั ง เ สี ย ง
ของผู้รับบริกำร 
-ทบทวนและ
ปรับปรุง
กระบวนกำร
ประชำสมัพันธ์ 

2. สื่อสังคมออนไลน ์ ตลอดเวลำ / /  / 
3. Roadshow ไปตำม

คณะต่ำง ๆ 
วันท ำกำร / / / / 

4. กำรน ำชมห้องสมดุ ตำมที่ร้องขอ /  / / 
5. รำยกำรห้องสมุดวำไรตี้ 

วิทยุ FM 88 
1 ครั้ง/สัปดำห์ /   / 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและบริการเชิงรุก 

1. บริกำรส่งหนังสือถึงคณะ วันท ำกำร / / / / - -ติดตำมข้อมลู
ป้อนกลับจำก
ผู้รับบริกำรได้
อย่ำงทันท่วงที 
-น ำข้อมูลไปใช้
ปรับปรุง
กระบวนกำรและ
สร้ำงนวัตกรรม
เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

2. โครงกำรยมืน๊ำนนำนช่วง
ปิดเทอม 

2 ครั้ง/ปี / / / / 

3. บริกำรท่ำนขอมำเรำจดั
ให ้

วันท ำกำร / / / / 

4. บริกำรเพื่อนช่วยหำ
หนังสือ 

วันท ำกำร / / / / 

5. บริกำรตำมตัวเล่ม วันท ำกำร / / / / 
6. Show books on shelf 1 ครั้ง/สัปดำห ์ / /   
7. บริกำรวิชำกำร เช่น ม.อ.

วิชำกำร, Book Fair, 
Free Corner 

ต ำ ม แ ผ น ก ำ ร
ด ำ เนินงำนของ
กิจกรรม 

/ / / / 

  3.2 ข(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน  
  คณะกรรมกำรบริหำร ก ำหนดวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรตำมภำพ 3.2-1 เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล ฝ่ำยบริกำรฯ รับฟังเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริกำรแต่ละ
ประเภท ตำมช่องทำงกำรรับฟังดังตำรำง 3.1-2 ส ำหรับข้อร้องเรียนที่แก้ไขได้ทันที ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถจัดกำร
แก้ไขได้ทันที โดยด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 1 วัน หำกเป็นปัญหำที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมหรือมีหลำยหน่วยงำน
เกี่ยวข้อง ให้ส่งต่อหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ เพ่ือกลั่นกรองเรื่องและด ำเนินกำรเบื้องต้น เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมค้นหำ



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร      3 - 8 

สำเหตุและก ำหนดแนวทำงแก้ไข พร้อมแจ้งเหตุผลผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วัน เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม
ผูกพันของผู้รับบริกำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ แจ้งผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนโดยตรง กรณีไม่ทรำบผู้
ร้องเรียน ผู้รับผิดชอบแจ้งผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักฯ และบอร์ดเสียงสะท้อนผู้ใช้บริกำร  
 ส ำนักฯ ทบทวนวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนทุกปี ในปี 2560 พบว่ำข้อร้องเรียนขำดกำรบันทึกอย่ำงเป็น
ระบบ เพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำซ้ ำ จึงก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนบันทึกปัญหำและข้อเสนอแนะ ณ จุด เคำน์เตอร์
บริกำรทุกจุด โดยก ำหนดรอบเวลำในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนทุกวันเวลำรำชกำร และหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรฯ น ำเสนอ
ข้อสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนในกลุ่ม “Morning Talk ชำวบริกำร” ทุกวันศุกร์ และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรทุก
เดือน เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรของแต่ละฝ่ำย ตำมรำยงำนผลกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน ดังภำพ 7.1-17 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพ 3.2-1 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

วิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน 

(หัวหน้าฝ่ายบริการ

แก้ไขข้อร้องเรียน 
(ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) 

 

แจ้งผลผู้ร้องเรียน 
 

ประเมินผล 
 

 พึงพอใจ 

เก็บปัญหาที่พบเพ่ือ
วิเคราะห์ต่อไป/KM 

จ ำแนก 2 ประเภท คือ ข้อร้องเรียนท่ีสำมำรถแก้ไขได้ทันทีและข้อรอ้งเรียน
ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมไมส่ำมำรถแก้ไขได้ทันที 

-แก้ไขได้ทันที ด ำเนินกำรแก้ไข ภำยใน 1 วัน 
-แก้ไขไมไ่ด้ทันที หำรือผู้เกี่ยวข้อง พร้อมชี้แจงเหตุผลผูร้้องเรียนภำยใน 15 วัน 

- ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ 
- จ ำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลง 

แจ้งผลผู้ร้องเรยีนโดยตรง/ติดบอรด์เสียงสะท้อนจำกผู้รับบริกำร และแขวน
ในเว็บไซตส์ ำนักฯ 

พอใจ 

ไม่พอใจ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  

ก. การวัดผลการด าเนินการ  
 4.1ก (1) ตัววัดผลการด าเนินการ  
 ส ำนักฯ ใช้สำรสนเทศเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติงำน ดังภำพ 4.1-1 
 

      
 
 
 
     

 

 

   
 
 
 

ภำพ 4.1-1 ระบบกำรเลือกและใช้สำรสนเทศ 

  
 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรคัดเลือกตัววัดผลด ำเนินกำร ติดตำม และทบทวนตัวชี้วัด ดังตำรำง 4.1-1  
ตำรำง 4.1-1 วิธีกำรคัดเลือกและติดตำมตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินกำร 

ชนิดของตัวชี้วัด ผู้คัดเลือก ผู้ติดตามผล รอบการ
ติดตาม 

รอบการรายงาน รอบการทบทวน
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตำมแผนกลยุทธ ์ - คณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพ 

- คณะกก. บริหำร 

คณะกก. บรหิำร 2-3 ครั้ง/ปี รำยป ี รำยป ี

ตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบตัิกำร   - ผู้ปฏิบัติงำน 

- หัวหน้ำฝ่ำยฯ 

หัวหน้ำฝ่ำยฯ 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี รำยป ี

ตัวช้ีวัดบุคคล - หัวหน้ำฝ่ำยฯ หัวหน้ำฝ่ำยฯ 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี รำยป ี

 ระบบสำรสนเทศที่ส ำนักฯ ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กรที่วำง
ไว้ ดังตำรำง 4.1-2 

❸ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนดีขึ้น/
ผ่ำนมำตรฐำน ? 

❹ ❺ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

 

คัดเลือกข้อมูลที่ส ำคัญจำกผลกำร
ด ำเนินงำน และปัจจัยควำมส ำเร็จ

ของกลยุทธ ์ตำม op2-2 (โดย
ผู้เกี่ยวข้องดังตำรำง 4.1-1) 

เปรียบเทียบข้อมูล ผลกำร
ด ำเนินกำร กบัเป้ำหมำย 

และคู่เทียบ 
(โดยทีมบริหำรฯ) 

ปรับปรุง
กระบวนกำร/

พัฒนำนวัตกรรม 

รวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 
(โดยฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง) 

ใช้ผลกำรเปรียบเทียบมำทบทวนเป้ำหมำย และ
กำรด ำเนินกำร (โดย กก.QA) 
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ตำรำง 4.1-2 ระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ 
ประเภท แหล่งข้อมลู รอบการ

รายงาน 
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ การใช้ประโยชน ์

1. การให้บริการ  - VOC  
- สถิติกำรใช้บริกำร 
- กำรประชุม 

Morning talk/
ฝ่ำย/บคุลำกร 

- บันทึกปัญหำกำร
ให้บริกำร 

รำยวัน/
รำย

สัปดำห ์

ฝ่ำยบริกำรฯ - เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำน 

- แนวโน้มกำรใช้
บริกำร 

 

- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
- วำงแผนกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และกำรให้บริกำร 

2. ผู้รับบริการ 
และเสียงของ
ผู้รับบริการ 

- VOC  
- ฐำนข้อมูลสมำชิก

บน ALIST 
- ข้อร้องเรียน

ผู้รับบริกำร 
 

ขึ้นกับ
ประเภท

ของ
ข้อมูล 

ฝ่ำยบริกำรฯ - ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ
กำรแก้ไข 

- วิเครำะห์ควำม
ต้องกำร 

- แก้ไขข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริกำร 

- วิเครำะห์กลุ่ม
ผู้รับบริกำรเพื่อท ำ
กำรตลำด และกำร
ประชำสมัพันธ์ 

- วำงแผนกำรให้บริกำร 
3. ทรัพยากร

สารสนเทศ  
- รำยงำนกำรซื้อ

ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

- ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

- สถิติกำรใช้บริกำร 

รำย 3 
เดือน 

ฝ่ำยพัฒนำฯ - เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

- วิเครำะหค์วำม
ต้องกำร 

- วิเครำะห์กำรใช้งำน 

- วิเครำะหค์วำม
ถูกต้องของ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

- แนวโน้มกำรใช้
บริกำร 

- ตัวช้ีวัดจ ำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ต่อจ ำนวนผู้รับบริกำร 

- วำงแผนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- วำงแผนกำรจัดคอล
เลคช่ันในส ำนักฯ 

4. การเงิน - รำยงำนรำยรบั-
รำยจ่ำย 

รำยเดือน ฝ่ำยสนบัสนุนฯ -  เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

- สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
ในด้ำนต่ำง ๆ 

 - วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรกำรเงิน 

 -  ใ ช้ เป็นข้อมู ล ในกำร
ตัดสินใจด ำเนินกิจกรรม 

- ก ำหนดนโยบำยกำรใช้
จ่ำยเงิน 
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ประเภท แหล่งข้อมลู รอบการ
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ การใช้ประโยชน ์

5. บุคลากร - รำยงำนผลตำม   
TOR 

- รำยงำนกำรพัฒนำ
ตนเอง 

- ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพัน 

รำย 6 
เดือน 

ฝ่ำยสนบัสนุนฯ - นับจ ำนวน  
- วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
- วิเครำะหร์ะดับควำม 

สำมำรถของ
บุคลำกร 

- เปรียบเทียบ 
- แนวโน้ม 

 - วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำร 

 - ก ำหนดนโยบำยส ำนักฯ 

6. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

-รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำย 6 
เดือน 

หัวหน้ำฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง 

- เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

- นับจ ำนวน 

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 - วำงแผนกำรบริหำร

จัดกำร 
7. รายงานผลการ

ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยป ี ประธำน
คณะกรรมกำร 

- เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

- นับจ ำนวน 

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 - วำงแผนกำรบริหำร

จัดกำร 
 

8. รายงานตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์  

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยป ี ผู้เกี่ยวข้องกับ
ตัวช้ีวัด 

- เปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

- นับจ ำนวน 

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 - วำงแผนกำรบริหำร

จัดกำร 

 หัวหน้ำฝ่ำยฯ เป็นผู้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินกำร หรือทบทวนแผนปฏิบัติกำรแต่ละ
กิจกรรม โดยสรุปผลและปัญหำน ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประชุมเดือนละครั้ง 
หรือมำกกว่ำเมื่อมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ตำมควำมส ำคัญและเร่งด่วน
ของตัววัด มีกำรประเมินควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค จัดล ำดับควำมส ำคัญ และหำแนวทำงแก้ไข และถ่ำยทอดผล
กำรด ำเนินกำรสู่บุคลำกรในที่ประชุมบุคลำกรทุก 2 เดือน แล้วเก็บข้อมูลไว้ใน SharePoint ของส ำนักฯ 
 4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพคัดเลือกสำรสนเทศที่เป็นตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญขององค์กร และ
ปัจจัยควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนโดยเปรียบเทียบข้อมูล 3 ประเภท คือ 
1) เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน กับผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รอบของกำรเปรียบเทียบขึ้นกับชนิด
ของข้อมูล 2) เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ กับผลกำรด ำเนินงำนของคู่เทียบ  รอบของกำร
เปรียบเทียบ 1 ครั้ง/ปี และ 3) เปรียบเทียบกับมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ดังแสดงในภำพที่ 4.1-1 ผล
กำรเปรียบเทียบดังรำยงำนในหมวด 7 
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 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบดังกล่ำว ใช้ในกำรก ำหนดและทบทวนเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรระดับองค์กร โดย
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ และระดับฝ่ำยโดยหัวหน้ำฝ่ำย ใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและพัฒนำ
นวัตกรรม  
 4.1ก(3) ข้อมูลผู้รับบริการ 
 ฝ่ำยบริกำรฯ รับฟังเสียงผู้รับบริกำร  อันประกอบด้วย  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรจัดกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ของส ำนักฯ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรหลำยช่องทำง ดังตำรำง 3.1-2 จำกนั้นน ำเสียงของผู้รับบริกำร
ทุกช่องทำงรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพำะเรื่องที่เป็นข้อร้องเรียน และเรื่องที่ได้รับผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจน้อย มำจัดล ำดับควำมส ำคัญ โดยพิจำรณำจำกควำมถี่ จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ มำวิเครำะห์หำสำเหตุ เพ่ือ
ปรับปรุงและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร เช่น 
กำรปรับปรุงคอมพิวเตอร์บริเวณอินเตอร์เน็ตโซน และกำรปรับปรุงระบบ Wi-Fi  
 4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัดผล 
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวในที่
ประชุมฝ่ำยรำยสัปดำห์หรือรำยเดือนขึ้นกับชนิดของข้อมูล และรำยงำนผลในที่ประชุมบริหำรทุกเดือน มีกำร
ประเมินควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค จัดล ำดับควำมส ำคัญ และหำแนวทำงแก้ไข รวมทั้งมีกำรทบทวนตัววัดผล
กำรด ำเนินงำนว่ำสำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนได้มำกน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงตัววัดผล
ด ำเนินงำนประจ ำปี หำกมีควำมเปลี่ยนแปลงที่ ไม่คำดคิด และส่งผลต่อปัจจัยควำมส ำเร็จขององค์กร 
คณะกรรมกำรบริหำรฯ จะปรับปรุงกลยุทธ์ ตัววัดผลด ำเนินงำน และแจ้งให้บุคลำกรทรำบในที่ประชุมบุคลำกร 
หรือที่ประชุมฝ่ำย 
 

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ  
ส ำนักฯ ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถขององค์กรตำมรอบกำรรำยงำนที่ก ำหนดไว้ใน

ตำรำง 4.1-3 มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ แก้ไข และก ำหนดแผนงำนหรือแนวปฏิบัติใหม่ทันที 
ตำรำง 4.1-3 กำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 

เร่ืองท่ีทบทวน รอบการทบทวน ผู้ทบทวน การวิเคราะห์ การน าไปใช้ประโยชน ์
ตัวช้ีวัดตำมแผนกลยุทธ์ รำยป ี คณะ กก.บริหำร 

คณะ กก. QA 
 

- ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
- สภำพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง 

ปรับแผนปฏิบัติกำร/
แผนกลยุทธ์ 

ติดตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำร  

รำย 6 เดือน คณะ กก. QA 
คณะ กก.บริหำร 

- ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน ปรับแผนปฏิบัติกำร/
แผนกลยุทธ์ 
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เร่ืองท่ีทบทวน รอบการทบทวน ผู้ทบทวน การวิเคราะห์ การน าไปใช้ประโยชน ์
กำรให้บริกำร รำยเดือน ฝ่ำยบริกำรฯ 

คณะ กก.บริหำร 
 

- จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
- เปรียบเทียบ (ผลกำรด ำเนินกำร

ที่ผ่ำนมำ คู่เทียบ และ
เป้ำหมำย) 

- แนวโน้มผลกำรให้บริกำร 

- ปรับแผนปฏิบตัิกำร 
- ปรับเป้ำหมำยกำร

ให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

รำยป ี ฝ่ำยบริกำรฯ 
คณะ กก.บริหำร 
คณะ กก.QA 

- เปรียบเทียบ (ผลกำรด ำเนินกำร
ที่ผ่ำนมำ คู่เทียบ และเปำ้หมำย) 

- แนวโน้มผลกำรประเมิน 

- ปรับแผนปฏิบตัิกำร 
- ปรับกระบวนกำร

ท ำงำน 
กำรใช้เงิน รำยเดือน คณะ กก.บริหำร - ผลกำรด ำเนินกำร 

- สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคญัของ

ค่ำใช้จ่ำย 
- เปรียบเทียบ (ผลกำรด ำเนินกำร

ที่ผ่ำนมำ และเป้ำหมำย) 

- ปรับแผนปฏิบตัิกำร 
- ปรับนโยบำยกำรใช้เงิน 

กระบวนกำรท ำงำน รำยป ี คณะ กก.บริหำร 
คณะ กก.QA 
ผู้ปฏิบัติงำน 

- ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
-จ ำนวนกระบวนกำรที่ปรับปรุง 

ปรับกระบวนกำรท ำงำน 

 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต  
 คณะกรรมกำรบริหำรฯ ทบทวนผลกำรด ำเนินกำร ตำมตำรำง 4.1-3 และน ำข้อมูลกำรวิเครำะห์แนวโน้ม
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 3 ปีย้อนหลัง ค ำนวณเป็นผลกำร
ด ำเนินกำรในอนำคต  ผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดส ำคัญ ดังตำรำงในข้อ 7.1 และ 7.2 

4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม  
 คณะกรรมกำรบริหำรฯ ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อมูลในตำรำง 4.1-3 และจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของกำรปรับปรุง โดยปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในด้ำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนน้อยลงหรือแสดงถึงกำรมีประสิทธิผลที่
ลดลง มีผลกำรคำดกำรณ์ในอนำคตน้อยลงอย่ำงเร่งด่วน จะมีกำรประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวิเครำะห์สำเหตุหลักของ
ปัญหำ ปรับปรุงกระบวนกำร และสื่อสำรผลกำรปรับปรุงไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือใช้แก้ไข
ปัญหำ เช่น กำรพัฒนำโปรแกรมยืม-คืนด้วยตนเอง กำรปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูล EDS  
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4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ  

 4.2ก(1) คุณภาพ  
 สำรสนเทศของส ำนักฯ ทุกประเภทจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจในคุณภำพของสำรสนเทศ ดังตำรำง 4.2-1 
ตำรำง 4.2-1 กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ 

คุณลักษณะ วิธีด าเนินการ รอบของการด าเนินการ 
แม่นย ำและถูกต้อง - มีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน MARC และ Dublin Core ซึ่ง
เป็นมำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำร  

ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- ก ำหนดรำยกำรที่ส ำคัญเป็น required field จึงจะบันทึก
ข้อมูลได้ เพื่อให้มั่นใจว่ำได้ป้อนข้อมูลส ำคัญลงในระบบ
แล้ว 

ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- มีกำรใช้ drop down list เพื่อใหม้ั่นใจว่ำป้อนข้อมูลได้
ถูกต้อง 

ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

คงสภำพ - มีกำรสังเกตกำรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ 
Software 

ทุกวัน 

- มีกำรควบคุมควำมเสีย่งระบบส ำรองข้อมูล -ทุกวัน 
-รำยงำนผลต่อที่ประชุมบริหำรฯ 
ทุก 3 เดือน 

- ก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึง เพื่อป้องกันกำรเปลีย่นแปลงข้อมลู ทบทวนปีละครั้ง 

เป็นปัจจุบัน - กระบวนกำรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็น
ปัจจุบัน   

ทุกเดือน 

เชื่อถือได้ - มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- มีแหล่งอ้ำงอิงของข้อมูล 

ทุกกระบวนกำร 
ทุกกระบวนกำร 

   
 4.2ก(2) ความพร้อมใช้งาน 
 ส ำนักฯ มีนโยบำยจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรน ำเข้ำข้อมูลดังตำรำง 4.2-2 ท ำให้ข้อมูลและสำรสนเทศพร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ 
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ตำรำง 4.2-2 ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ 
ผู้ใช้งำน สารสนเทศ แหล่งข้อมลู/การเข้าถึง ผู้รับผิดชอบน าเข้า

ข้อมูล 

 บุคลำกร - กระบวนกำรท ำงำน 
 

- SharePoint 
 

- ผู้ปฏิบัติงำน 

- หัวหน้ำฝ่ำยฯ 

- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร - SharePoint - หัวหน้ำฝ่ำยฯ 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศ - ระบบ ALIST - ฝ่ำยพัฒนำฯ 

- ข้อมูลกำรให้บริกำร - ระบบ ALIST - ฝ่ำยบริกำรฯ 

- ข่ำว/ประกำศ - e-Doc / อีเมล - ฝ่ำยสนบัสนุนฯ 

 ผู้รับบริกำร - ทรัพยำกรสำรสนเทศ - ระบบ ALIST  - ฝ่ำยพัฒนำฯ 

- ข้อมูลกำรให้บริกำร - ระบบ ALIST - ฝ่ำยบริกำรฯ 

- กำรขอใช้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ - Web OPAC 

- เว็บไซตส์ ำนักฯ 

- แบบฟอร์มออนไลน ์

- ฝ่ำยบริกำรฯ 

 ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร - สำรสนเทศท่ัวไปเกี่ยวกับส ำนักฯ - เว็บไซตส์ ำนักฯ - ฝ่ำยบริกำรฯ 

- กำรติดต่อสื่อสำรทั่วไป - อีเมล/กำรพบบุคลำกร - ผู้ปฏิบัติงำน 

- กำรขอใช้สถำนท่ี -  ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
- ระบบกำรจองห้องออนไลน ์

- ฝ่ำยสนับสนุนฯ 

 
ข. ความรู้ขององค์กร  
4.2ข(1) การจัดการความรู้ และ (3) การเรียนรู้ระดับองค์กร 

 ส ำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือทบทวนและประยุกต์วิธีกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักฯ โดยใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงของ กพร. ดังตำรำง 4.2-3 
  
  



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร     4 - 8 
 

ตำรำง 4.2-3  วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ 

กระบวนการ
จัดการความรู้ 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการและ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

1. กำรบ่งช้ี
ควำมรู ้

ก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่
ส ำคัญ 

ประชุม พูดคุย 
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็น 

ต.ค. คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

1.ก ำหนดประเด็น
ควำมรู้ที่ส ำคัญ 

2.ถ่ำยทอด
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้

3.วิเครำะห์
ทบทวน
ปรับปรุง 

4.จัดเก็บ 

2. สร้ำงและ
แสวงหำควำมรู ้

กำรสอนงำน กำรอบรม/
ประชุม/สัมมนำ กำรศึกษำเอง
จำกเอกสำรที่รวบรวม กำร
แสดงผลงำน ระบบพ่ีเลี้ยง 
 

กำรให้ควำมรู้ 
รวบรวมข้อมลูจำก
ผู้รับบริกำร 
ประชุม 
อบรม/สัมมนำ 
อีเมล 
Share Point 
Benchmarking 

ตลอดป ี หัวหน้ำฝ่ำยฯ
และ 
คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

3. ประมวลและ 
กลั่นกรองควำมรู้
ให้เป็นระบบ 

จัดเก็บองค์ควำมรู้และพัฒนำ
คลังควำมรู้ใหเ้ป็นระบบ 

ประชุม  ตลอดป ี คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

4. กำรเข้ำถึง บุคลำกรเข้ำถึงควำมรู้ที่
ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก 

Share Point 
 

ตลอดป ี คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

5. กำร
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระดับฝ่ำย ระดับส ำนักฯ และ
ระดับวิทยำเขต 

ประชุม/อบรม 
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็น 
อีเมล 
Share Point 

ตลอดป ี ส ำนักฯ และ 
คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

6. กำรเรียนรู ้ น ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำร
พัฒนำงำน เช่น  ทีมพัฒนำ 
ALIST น ำควำมรู้จำกกำร
สัมมนำมำพัฒนำเพิ่มเติมตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้  

ประชุม/สัมมนำ 
อบรม 
Line group 
PSU Cat tool 

ตลอดป ี คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้
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 กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ เป็นกำรท ำให้เกิดกำรเคลื่อนไหวของควำมรู้ผ่ำนสื่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ท ำให้
เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจ อันก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงทัศนคติ พฤติกรรมและขีดควำมสำมำรถ ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำควำมรู้โดยกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำงำน โดยใช้วิธีกำรผสมผสำนในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ เช่น กำรจัดอบรม กำรฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จำกหน้ำงำน กำรใช้ระบบที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง เป็นต้น 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ฝังลึกลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำน เช่น ในกำรประชุมฝ่ำย
พัฒนำฯ ได้น ำประเด็นปัญหำควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำร และร่วมกันค้นหำวิธีกำรที่สำมำรถลดควำมผิดพลำด
ในกำรลงรำยกำร 
 ส ำนักฯ จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่ได้ เช่น รำยงำนกำรประชุม ข้อสรุปกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน แผนงำน และควำมรู้ที่ได้น ำเสนอในเวทีต่ำง ๆ เป็นฐำนข้อมูลในระบบ SharePoint เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรน ำมำใช้งำนของบุคลำกรและบริหำรจัดกำรองค์กรต่อไป นอกจำกนี้ส ำนักฯ ยังคงมีนโนบำยให้บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ให้น ำควำมรู้กลับมำถ่ำยทอดแก่เพ่ือนร่วมงำน ผ่ำนกำรพูดคุย กำรประชุม อีเมล 
เป็นต้น ภำยในฝ่ำยฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม เช่น Morning Talk ของฝ่ำยบริกำร  
 ส ำหรับพันธมิตร/คู่ควำมร่วมมือที่เป็นห้องสมุดคณะและทีมงำนพัฒนำระบบ ALIST จำกศูนย์คอมพิวเตอร์
ก็ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ ควำมต้องกำรเพ่ิมเติมแก่ผู้พัฒนำระบบฯ  เพ่ือผู้พัฒนำระบบฯ 
จะได้น ำข้อมูล ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น นับเป็นช่องทำง
ในกำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ทั้งด้ำนบริกำร กำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกัน เพ่ือ
พัฒนำงำนและบริกำรที่เป็นเลิศ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/Show case ในระดับฝ่ำย ระดับ
ส ำนักฯ และระหว่ำงวิทยำเขต เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลำกรเตรียมน ำเสนอผลงำนในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ (กำร
ประชุมทำงวิชำกำร PULINET) ปีละ 1 ครั้งอีกด้วย 

4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 ส ำนักฯ แสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ยอมรับ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี จำก
เว็บไซต์ กำรพูดคุย กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ เพ่ือศึกษำ/ดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส ำหรับกำรค้นหำวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงำนนั้น ส ำนักฯ ได้ทบทวนวิธีกำรในกำรค้นหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยก ำหนดให้แต่ละ
ฝ่ำยฯ สลับกันน ำเสนอผลงำน/แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทุกสองเดือน จำกนั้น
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพร่วมกันคัดเลือกผลงำน/แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือน ำเสนอในที่ประชุม PSULINET Showcase ซึ่งเป็นที่ประชุมเครือข่ำย
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และที่ประชุมวิชำกำร PULINET ซึ่งเป็นที่ประชุมของเครือข่ำยหอสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค และประกำศเกียรติคุณและให้รำงวัลผู้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงำนเลี้ยงปีใหม่ของ
ส ำนักฯ 
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4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
 กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ เป็นกำรท ำให้เกิดกำรเคลื่อนไหวของควำมรู้ผ่ำนสื่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ท ำให้
เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจ อันก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงทัศนคติ พฤติกรรมและขีดควำมสำมำรถ ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำควำมรู้โดยกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำงำน โดยใช้วิธีกำรผสมผสำนในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ เช่น กำรจัดอบรม กำรฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จำกหน้ำงำน กำรใช้ระบบที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง เป็นต้น 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ฝังลึกลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำน เช่น ในกำรประชุมฝ่ำย
พัฒนำฯ ได้น ำประเด็นปัญหำควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำร และร่วมกันค้นหำวิธีกำรที่สำมำรถลดควำมผิดพลำด
ในกำรลงรำยกำร 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
 5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
 คณะกรรมการบริหารประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล
บุคลากรปัจจุบันและบุคลากรใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 และมอบหมายแต่ละฝ่ายให้วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง ตามภารกิจและทิศทางของส านักฯ 
พร้อมทบทวนวิธีการและกระบวนการท างาน เพ่ือน ามาจัดระบบงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
และความถนัดของบุคลากร  

 ส านักฯ ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะกับภาระงาน โดยแยกตามภารกิจหลักของส านักฯ  ดัง
ตาราง 5.1-1 

ตำรำง 5.1-1 อัตรำก ำลังจ ำแนกตำมภำรกจิหลัก 

ภารกิจหลัก อัตราก าลังที่ใช้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 
จัดหา วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ และแปลงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

บรรณารักษ์  9 อัตรา 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 5 อัตรา 
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา 
พนักงานธุรการ 1 อัตรา 

ดูแลและควบคุมการด าเนินงานโดย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การบริการสารสนเทศ บรรณารักษ์ 5 อัตรา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา 
นักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 4 อัตรา 
พนักงานธุรการ 1 อัตรา 
พนักงานเก็บเอกสาร 2 อัตรา 

ดูแลและควบคุมการด าเนินงานโดย
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 

สนับสนุนการด าเนินงานทางด้าน
บริหารของส านักฯ เช่น ด้าน
นโยบายและแผน ด้านคลังและพสัดุ 
ด้านการเจ้าหน้าที ่ด้านธุรการทั่วไป 
และด้านอาคารสถานท่ี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบญัชี 1 อัตรา 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา 
นักวิชาการอุดมศึกษา 5 อัตรา 
พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา 
แม่บ้าน 1 อัตรา 

ดูแลและควบคุมการด าเนินงานโดย
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร 

ดูแลระบบไอทีของส านักฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ดูแลและควบคุมการด าเนินงานโดย
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 

 5.1ก(2) บุคลากรใหม่  

 ส านักฯ มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ ดังภาพ 5.1-2 ในด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรใหม่นั้น ส านักฯ ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
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1) มีแจ้งรายละเอียดแก่บุคลากรใหม่ รับผิดชอบโดยการเจ้าหน้าที่ส านักฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ภารกิจของส านักฯ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ อันพึงมีพึงได้จากการท างาน 

2) มอบหมายงานตามคุณสมบัติของบุคลากรเป็นหลัก มีระบบพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานให้บุคลากรใหม่ 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งานเพ่ิมเติมโดยการเลือกท างานข้ามสายงานได้ตามความสนใจ เพ่ือ
ช่วยพัฒนางานของส านักฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) เน้นความยืดหยุ่นของการท างาน โดยให้บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และสามารถตัดสินใจงาน
ได้เอง โดยค านึงถึงขอบเขตที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรน าผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากผู้รับบริการไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

4) มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคล 1 ครั้งต่อปี เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง 

5) ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาโครงสร้างของ
ส านักฯ และต าแหน่งงาน วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์ความสามารถในงาน ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานต าแหน่งงาน และกระจายความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงโดยระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 5.1-2 กระบวนกำรสรรหำ วำ่จ้ำง บรรจุบุคลำกรใหม ่

เปิดรับสมัคร 

ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

ก าหนดคุณสมบัติ 

ประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบ   

- จัดสอบ/วัดความรู้ 
- ข้อเขียน/ปฏิบัติ/

สัมภาษณ ์

ประกาศผลคัดเลือก 

พิจารณา/คัดเลือก 

ประมวลคะแนน 

รายงานตัว 

จัดท าสัญญาจา้ง 

เสนอ/อนุมัติ
บรรจุ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
เอกสาร 

กระบวนการ
สรรหา ผู้สมัคร 

กระบวนการ
คัดเลือก 

บรรจุ/จ้าง วิเคราะห์/
ทบทวน/วางแผน

ก าลังคน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กระบวนการสรรหา/คัดเลือก 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ผ่านเกณฑ ์

ประเมินการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน/ทดลองงาน
โดยมีพี่เล้ียงสอนงาน 

ก าหนด JD และ TOR 

ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ 

 จ้างต่อ 

พัฒนาศักยภาพ/อบรม/สัมมนา 

พัฒนาความกา้วหน้าในอาชีพ 

ประเมิน/เล่ือนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน/สวัสดิการ/แรงจูงใจ 

เมื่อได้บคุลากรตามคุณสมบตัิที่ต้องการ 

การรักษาบุคลากร 
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 ส านักฯ เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย เช่น ศาสนา วัฒนธรรม 
ภูมิล าเนา และสถาบันการศึกษา รวมทั้งระดับการศึกษาที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึง
ระดับปริญญาโท ซึ่งท าให้ส านักฯ มั่นใจว่า บุคลากรที่มีความหลากหลายสามารถสะท้อนความหลากหลายทาง
ความคิด ทางวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี  
 5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
 ส านักฯ มีวิธีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร ดังนี้ 

1) สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาตนเอง โดยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และศึกษาเรียนรู้ในงานที่
ปฏิบัติทั้งด้านงานสนับสนุนและงานบริการวิชาการ และการพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการท างาน เพ่ือให้
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และตอบสนองความต้องการตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้ โดยเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2) มอบหมายให้บุคลากรแต่ละฝ่าย สามารถท างานทดแทนกันได้เมื่อมีความจ าเป็น ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง
ในเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนตลอดจนการเรียนรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น และก าหนดให้บุคลากรมี
ผลงานเชิงพัฒนา/โครงการพัฒนางาน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 3) ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 
 4) สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 5.1ก(4) ความส าเร็จในงาน 
 ส านักฯ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามภารกิจ ดังภาพ OP1-1 ก าหนด
นโยบายการบริหารบุคลากรตามโครงสร้างดังกล่าว และสอดคล้องกับระบบงานโดยพิจารณาจากความ
ต้องการและความคาดหวังของบุคลากร  ในการก าหนดกระบวนการท างานโดยบุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบแต่
ละกระบวนการจะมีตัวชี้วัดระดับบุคคลตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (TOR) เพ่ือให้
ด าเนินงานให้บรรลุผลและมีการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ โดยใช้ PDCA-
Par, LEAN, KM, TOR Online, KPIs ระดับองค์กร และ KPIs ระดับบุคคล เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของส านักฯ นอกจากนี้เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเหนือความคาดหมาย ส านักฯ มกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(TOR Online) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากและดีเด่น มีระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่ยุติธรรมและโปร่งใส  
 ส านักฯ ใช้ระบบท างานเป็นทีม และทีมแบบข้ามสายงาน มีการก าหนดภาระงานหลักของบุคลากรทุก
คนให้สอดคล้องตามสายงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้
เกิดระบบการท างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดวางแผน และร่วมกัน
รับผิดชอบงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สามารถช่วยเหลือและท างานทดแทนกันได้ในยามจ าเป็น ผลการด าเนินงาน
โดยใช้ระบบทีม นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และรอบ
ด้านแล้ว ยังส่งผลดีต่อการด าเนินงานของส านักฯ ให้มีความคล่องตัวสูง ทีมงานมีความสามัคคีและมีพลัง
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สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุ ผลส าเร็จเกินความ
คาดหมายของผู้รับบริการทุกกลุ่ม ดังตาราง 5.1-2 

ตำรำง 5.1-2 กำรด ำเนินกำรให้บรรลผุลส ำเรจ็ 
  การบรรลุผลในด้านต่าง ๆ การด าเนินการ 

การดูแลสมรรถนะบุคลากร 1.  สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้งานแบบข้ามสายงานเพื่อ
สามารถท างานแทนกันได้ 

2.  การพัฒนาบุคลากร  เช่น การจัดอบรมบุคลากรเพื่อให้มี
ศักยภาพและความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 

มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมายขององค์กร 1.  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีสมรรถนะรวมทั้งพฤติกรรม
การท างานตามที่องค์กรต้องการ  

2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
โดยจัดหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุม 

 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 ส านักฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ 5ส เป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการและให้ความส าคัญต่อสุขภาพ 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากร อีกทั้งจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างาน มีการออกแบบ/ปรับปรุง
ภายในอาคารให้ดูทันสมัย มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้สวยงามและน่าอยู่ มีการดูแล 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ในด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท างานได้มีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดกิจกรรม 5ส โดยตั้งคณะกรรมการ 5ส ด าเนินงาน 
และตรวจประเมินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทบทวนและ
ปรับปรุงกิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมทุกปี ด้านความสุขในการท า งานและความมีสุขภาพดี ส านักฯ มี
คณะกรรมการสร้างสุของค์กร ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีและก าหนดกิจกรรมสร้างสุขให้กับบุคลากร 
มีการทบทวนการด าเนินกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี น าผลการทบทวนไปปรับปรุง/เป็นข้อก าหนดในแผนการ
ด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมของคณะกรรมการสร้างสุของค์กร  เพ่ือกระตุนใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงบรรยากาศการท างานของบุคลากร คือ สภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี บุคลากรมีความสุขในการท างานลดการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในหน่วยงานใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังตาราง 5.1-3 
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ตำรำง 5.1-3 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสภำพแวดล้อม 

ปัจจัย วิธีการส่งเสริม ตัวชี้วัด เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

รณรงค์ให้ท า 5ส บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 80 30 นาท/ี
สัปดาห ์

คณะกรรมการ 5ส 

ตรวจสุขภาพประจ าป ี บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 80 1 ครั้ง/ปี ฝ่ายสนบัสนุนฯ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรออกก าลังกาย 

บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 80 ทุกวัน คณะกรรมการ 
สร้างสุของค์กร 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ ความปลอดภัยร้อยละ 95 24 ช่ัวโมง คณะกรรมการ 5ส 
-  วัดเชื้อรา 
-  วัดฝุ่น  
-  วัดความสว่าง 
-  ตรวจน้ าดื่ม 

บุคลากรและผู้รับบริการมี
ความปลอดภัยร้อยละ 80 

ม.ค.-ธ.ค. คณะกรรมการ 5ส 

จัดกิจกรรมสร้างความสุขของ
บุคลากรตามนโยบาย Happy 
Workplace ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 80 1 ครั้ง/ปี คณะกรรมการ 
สร้างสุของค์กร 

ด้านความสุขในการ
ท างาน 

มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ
ท างาน 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 ตลอดเวลา
ท างาน 

ฝ่ายสนบัสนุนฯ 

ด้านอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ในการท างาน 

จัดหาให้บุคลากรครบทุกคน ความพึงพอใจร้อยละ 80 ตลอดเวลา
ท างาน 

ฝ่ายสนบัสนุนฯ 

ด้านอนุรักษ์
พลังงาน 

รณรงค์ให้ใช้บันได, เปลี่ยน
หลอด LED, ก าหนดบรเิวณ
เปิด-ปิดไฟ 

ค่าไฟฟ้าลดลง 100,000 
บาท/ป ี

ตลอดเวลา
ท างาน 

คณะกรรมการ 
อนุรักษ์พลังงานฯ 

 

 5.1ข(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร 
 นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่รัฐและมหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว ส านักฯ ยังมีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรเพิ่ม ดังตาราง 5.1-4  
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ตำรำง 5.1-4 สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร 

กลุ่ม สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 
การตรวจ
สุขภาพ
ประจ าป ี

ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าใช้จ่าย 
งาน 

ฌาปนกิจ 

ห้องพัก
ส าหรับผู้
ปฏิบตั ิ
งาน

ล่วงเวลา 

กองทุน
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนา
และส่งเสรมิ
ความก้าว 
หน้าใน
อาชีพ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าครอง
ชีพ 

กองทุน 
ส ารอง 
เลี้ยงชีพ 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

√ √ √ √ √ √ √* - √ √*** 

พนักงานเงินรายได ้ √ √ √ √ - √ - √** √ √ 
ลูกจ้างประจ า √ √ √ √ - √ - - √ - 

*เฉพำะต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษข้ึนไป และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  **เฉพำะผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ ***ยกเว้น
ข้ำรำชกำรเปลี่ยนสถำนภำพ 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์กร  
 ส านักฯ ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ มุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยมีจุดเน้นส าคัญ คือ การท างานแบบมี
ส่วนร่วม และให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากวัฒนธรรม
องค์กรที่บุคลากรก าหนดร่วมกัน จึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของส านักฯ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของบุคลากรให้มีลักษณะเด่น ดังนี้ 

1) บุคลากรมนี้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะด้าน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย  
3) การมีจิตบริการแก่ผู้ใช้ มุ่งเน้นการมีจิตบริการ เห็นได้จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้ และท่ีส าคัญบุคลากรส่วนใหญ่มีความเป็นกันเอง มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์ 
  5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  
 ส านักฯ มอบหมายงานแผนเป็นผู้รับผิดชอบศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรเมื่อปี 
2558 โดยได้ท าเป็นแบบสอบถาม และให้บุคลากรตอบแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ท าให้ทราบปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดังตาราง 5.2-1 
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ตำรำง 5.2-1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

ล าดับที ่
ความพึงพอใจ 

ความผูกพัน 
ปัจจัยท่ีสร้างบรรยากาศในการท างาน ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ 

1 การมีสภาพแวดล้อมด้านอุปกรณแ์ละสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

ความมั่นคงในงาน 
 

ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของส านักฯ 

2 นโยบายและแนวทางในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 

การใช้อ านาจในการตัดสินใจ การยอมรับเป้าหมาย นโยบาย
การบริหารของส านักฯ 

3 ความไว้วางใจของผู้บริหาร การก าหนดหน้าทีร่ับผดิชอบท่ี
ชัดเจน 

การทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส านักฯ 

4 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ความห่วงใยในอนาคตของส านักฯ 
5 ความไว้วางใจของผู้ร่วมงาน ค่าตอบแทน ความต้องการที่จะด ารงความ

เป็นบุคลากรของส านักฯ 
6 การติดต่อ การสื่อสาร การประสานงาน สวัสดิการ  
7 การมีสภาพแวดล้อมด้านสุขอนามยัของที่

ท างาน 
  

 

 5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน  
 งานนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อส านักฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 42 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 ดังภาพ 7.3-7-8 
 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
การประเมินจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ  ด้านกิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมสร้างสุข
องค์กร เช่น จัดให้มีกีฬาสัมพันธ์ สัมมนานอกสถานที ่การตรวจสุขภาพประจ าปี งานฝึกหัดเกี่ยวกับการงานฝีมือ 
เช่น ถักผ้าคลุมไหล่ ถักถุงใส่แก้วน้ า เป็นต้น 
 5.2ก(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  
 ส านักฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

1) เน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีโดยมีการก ากับและติดตามโดยหัวหน้าฝ่าย 
และในที่ประชุมของแต่ละฝ่าย 

2) บุคลากรทุกคนจะได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจ
ของตนในคณะกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ เช่น คณะกรรม 5ส คณะกรรมการสร้างสุข
องค์กร  

3) ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรผู้ร่วมงานแบ่งเป็น
ทีมต่าง ๆ อันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้งานอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังส่งผลดี
ต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวทางของมหาวิทยาลัย คือ 
1) การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามค ารับรอง (TOR) ด าเนินการตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย โดยส านักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนบุคลากรของแต่ละฝ่าย โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคน
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) เพ่ือระบุเป้าหมายพร้อมตัวชี้วัด ตามรอบระยะเวลา 12 
เดือน 

2) การประเมินสมรรถนะรายบุคคล  (Competency) ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนบุคลากรของแต่ละฝ่าย ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ส านักฯ น าผลการประเมินมาพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย 
รวมทั้งแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
 5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
 ส านักฯ ก าหนดให้บุคลากรมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามสายงานที่รับผิดชอบ ส่วน
ระดับหัวหน้าฝ่าย ก็จะได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร โดยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ (แผนระยะยาว) 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น วิจัยสถาบัน ปีละ 1 เรื่อง 
(2) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

โดยมีแนวทางการสนับสนุนด้วยการจัดสรรทุน การให้ความรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง โจทย์วิจัย และก าหนดเป็น
ภาระงาน โดยได้ก าหนดแผนการเข้าสู่ต าแหน่งดังตาราง 5.2-2 

 

ตำรำง 5.2-2 แผนเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ (คน) 0 0 0 0 2 
2. เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการพิเศษ (คน) 0 0 1 2 3 
3. เข้าสู่ต าแหน่งเชี่ยวชาญ (คน) 0 0 1 0 0 
4. ผลงานวิจัย (ช้ิน) 0 1 2 2 2 

2) การพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรตามความต้องการของส านักฯ และความต้องการ
ของบุคลากร โดยมีแผนดังตาราง 5.2-3 และตาราง 5.2-4 
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ตำรำง 5.2-3 แผนพัฒนำบุคลำกรปี 2557-2561 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. อบรมจิตบริการและการท างานเปน็ทีม (ครั้ง) 1 1 1 1 1 
2. การคิดวิเคราะห์ (ครั้ง) 1 0 1 0 1 
3. การผลิตเอกสารอย่างมืออาชีพ (ครั้ง) 0 1 0 0 0 
4. อบรม TQA แก่กรรมการ  (ครั้ง) 1 1 1 1 1 
5. อบรม TQA แก่บุคลากร  (ครั้ง) 1 0 1 0 1 
6. โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรห์รับ

การปฏิบัติงาน (ครั้ง) 
1 1 1 1 1 

7. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (คน) 10 0 10 10 10 
8. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (คน) 5 5 0 5 0 

9. ให้ความรู้การใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ครั้ง) 2 2 2 2 2 

10. ถ่ายทอดความรูเ้พื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ (ครั้ง) 2 2 2 2 2 

11. พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการท างานแทนกัน      

    11.1 การสอนงาน (โครงการ) 2 2 2 2 2 

    11.2 การจัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน (เรื่อง) - - - - 1 

12. การสัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 1 1 1 1 1 

13. อบรมการสืบค้น เพื่อหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต - - - 2 2 

14. อบรมการใช้ OPAC - - - 2 2 

15. อบรมการใช้เครื่องมือ Single Search - - - 2 2 

16. อบรมการใช้ Module ต่าง ๆ ใน ALIST - - - 2 2 
17. อบรมการเขียนรายการอ้างอิงบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงใน

หลากหลายรูปแบบ 
- - - 1 1 

 
   ตำรำง 5.2-4 แผนพัฒนำผู้น ำ ปี 2557-2561 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. จัดอบรมทักษะการเป็นผู้น าให้แกบุ่คลากรที่มศีักยภาพในการ
เป็นผู้น า (ท้ังปัจจุบันและอนาคต) (ครั้ง) 

0 1 1 1 1 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น าเข้าอบรมใน
หลักสตูร เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น า (คน) 

3 3 3 3 3 

3. ส่งเสริมให้มีบทบาทน าในกิจกรรมต่าง ๆ และก าหนดให้คิดเป็น
ภาระงานในฐานะเป็นผู้น ากจิกรรม (คน) 

3 3 3 3 3 

4. ส่งเสริมให้ไปดูงานในฐานะผู้น า (คน) 3 3 3 3 3 
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 5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
 ส านักฯ ออกแบบและด าเนินการระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ดังตาราง 5.2-5 

ตำรำง 5.2-5 กำรออกแบบและด ำเนินกำรระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา แนวทางการเรียนรู้และการพัฒนา 
1. ระบบการเรียนรู้ขององค์กร

และการพัฒนาองค์กร 
- การประเมินสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงภาระงาน 

- การประเมินผลการด าเนินงานตาม KPIs  

- การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ 

- การทบทวนมาตรฐานภาระงาน 

- การทบทวน และปรับปรุงกระบวนการท างานตามแนวคดิ Lean 

- การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร
และการพัฒนาบคุลากร 

- การประเมินสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงภาระงาน 

- การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรตามความต้องการขององค์กร 

- การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร  

- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามภารกจิขององค์กร 

- จัดโครงการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อน าความรู้ทีไ่ดม้าพัฒนาการ
ด าเนินงานและการบริหารองค์กร 

3. ระบบการเรียนรู้ของผู้น าและ
การพัฒนาผู้น าองค์กรใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- การประเมินสมรรถนะดา้นการบรหิารของผู้บริหารและผู้น าในอนาคต 

- การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหาร 

- จัดส่งผู้น าเข้ารับการอบรมเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 
 

 5.2ข(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
 ส านักฯ สนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นการมีสมรรถนะของ
บุคลากรที่สูงขึ้น โดยการแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ผลิตผลงานวิจัย สร้าง
นวัตกรรม ในส่วนของการวางแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้น าจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท างานและส่งเสริมให้มีการอบรม การเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น และเรียนรู้งานสม่ าเสมอ  
 ส านักฯ มีการดูแลความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งวิธีการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  ในส่วนของส านักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรท าผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง เช่น โครงการพ่ีเลี้ยง 
โครงการจัดการความรู้ กองทุนวิจัยสถาบัน และกองทุนวิจัยส านักฯ 
 ส านักฯ มีแผนการจัดท าตารางทะเบียนประวัติบุคลากร โดยพิจารณาทุกปี กระตุ้นและส่งสัญญาณ
แจ้งไปยังเจ้าตัวเพ่ือรับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงาน ส านักฯ สนับสนุนให้มีการท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่งแต่ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน  
  ส านักฯ มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้ 
  



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร                5 - 11 
 

1) สนับสนุนการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์  
2) ส่งเสริมการท าผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่งช านาญงาน/ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ/ช านาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญ 
3) ให้โอกาสการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
4) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของส านักฯ 

 ส านักฯ มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารและผู้น า ดังนี้  
1) จัดอบรมทักษะการเป็นผู้น าให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น า (ท้ังปัจจุบันและอนาคต) 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น าเข้าอบรมในหลักสูตร เกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพการ

เป็นผู้น า (คน)  
3) ส่งเสริมให้มีบทบาทน าในกิจกรรมต่าง ๆ และก าหนดให้คิดเป็นภาระงานในฐานะการเป็นผู้น า

กิจกรรม 
4) ส่งเสริมให้ไปดูงานในฐานะผู้น า (ก าหนดเกณฑ์) 
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ตำรำงที่ 5.2-6 กำรเตรียมบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ประเภทต าแหน่ง แผนการเตรียมบุคลากร 

ต าแหน่งบริหาร 1. จัดกลุ่มบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการขึ้นสู่ต าแหน่งบริหารเข้ารับ
การฝึกอบรม ได้แก่ ต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 

2. ก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อภารกิจของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้โอกาส
ศึกษาต่อที่สูงข้ึน การฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ต าแหน่งท่ีมีความส าคัญต่อภารกิจหลัก 
1. ต าแหน่งช านาญงานพิเศษ 
2. ต าแหน่งช านาญการ 
3. ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
4. ต าแหน่งเชี่ยวชาญ 

1. จัดท าข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ ก าหนดแผนการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากร 
2. ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนางาน 
3. จัดให้ระบบพี่เลี้ยง 
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หมวด 6 การปฏิบัตกิาร 
6.1 กระบวนการท างาน  
 ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

6.1ก(1) ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และ (2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
 ส ำนักฯ จัดท ำข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำน โดยวิธีกำรตำมแนวคิด SIPOC Model 
ซ่ึงพิจำรณำจำกพันธกิจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ข้อร้องเรียน ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน น ำมำพิจำรณำร่วมกัน
ในที่ประชุมฝ่ำย เพ่ือได้มำซึ่งข้อก ำหนดตัวชี้วัดกระบวนกำรท ำงำน ดังตำรำง 6.1-1 และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลและน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและข้อก ำหนด 
โดยคณะกรรมกำรบริหำร ร่วมกับคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีละ 
1 ครั้ง ในปี 2561 ฝ่ำยพัฒนำฯ มีกำรทบทวนข้อก ำหนดและตัวชี้วัดของกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และฝ่ำยบริกำรฯ ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรหนี้สิน และเพ่ิมกระบวนกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด ส ำนักฯ น ำผล
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรโดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรตำม   
1.1ข เพ่ือให้บุคลำกรรับทรำบและปฏิบัติ  
ตำรำง 6.1-1 ข้อก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน 

กระบวนการ ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

กระบวนการบริหารจัดการ 
1. กระบวนกำรจัดกำร

ลูกค้ำ (ผู้รับผิดชอบ : 
หน.ฝ่ำยบริกำรฯ) 

 

- มีนโยบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรยีนเปน็
ลำยลักษณ์อักษร 

- มีช่องทำงหลำกหลำยในกำรแจ้งข้องร้องเรียน 
- มีแผนงำนกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
- มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
-  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

ผู้รับบริกำร 

- ข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขภำยใน 15 
วัน 

- ข้อร้องเรียนมำกกว่ำร้อยละ 95 ได้รับ
แก้ไข  

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อย
ละ 80 

- ศึกษำควำมต้องกำรผู้รับบริกำรอย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

- มีกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ผู้รับบริกำร
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม/ปี 

2. กระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพ 
(ผู้รับผิดชอบ : กก.QA 
กก.KM กก.5ส) 

- มีนโยบำยกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในส ำนักฯ 
- มีผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกัน

คุณภำพแต่ละระบบ  
- ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของระบบประกันคุณภำพ 

-  บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อระบบ
ประกันคุณภำพแต่ละระบบ มำกกว่ำ
ร้อยละ 80 

- บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพ มำกกว่ำ ร้อยละ 90 
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กระบวนการ ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภำพและเครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำร
กระบวนกำรประกันคุณภำพ 

-  คะแนนของผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในตำมแนวทำง TQA 
เพิ่มขึ้น 

3.กระบวนกำรจดักำร
แผนกลยุทธ์ 
(ผู้รับผิดชอบ: กก.
บริหำรฯ กก.QA) 

- กำรก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์ 
- กำรประเมินสภำพแวดล้อมขององค์กร 
- กำรก ำหนดกลยุทธ์ 
- กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- กำรควบคุม และกำรประเมินผล 

- ก ำหนดกระชับ ชัดเจน วัดได ้
- ทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและ

อุปสรรค 
- มีควำมยืดหยุ่น เหมำะสม 
- สอดคล้องกับบทบำทหน้ำท่ีของ

หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน  
- วัดได้เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ 

กระบวนการหลัก 

1.กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (ผู้รับผิดชอบ: หน.ฝ่ำยพัฒนำฯ หน.ฝ่ำยบริกำรฯ)  

 1.1 กำรจัดหำและพัฒนำ
สำรสนเทศ 

- มีขั้นตอนกำรจัดหำที่ถูกต้องครบถ้วน 
- มีกำรด ำเนินกำรถูกต้องทุกขั้นตอน 
- มีกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้ บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่งมอบ 
-  มีควำมเข้ำ ใจที่ ตรงกัน ระหว่ำงหอสมุดฯ กับ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- รวบรวมสถิติกำรยืม/กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ

ที่จัดซื้อ 
 

- ทรัพยำกรที่จัดหำมีควำมถูกต้อง 
มำกกว่ำร้อยละ 90 

- ทรัพยำกรตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร มำกกว่ำร้อยละ 90 

- จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศตำ่งประเทศ
ได้ไม่เกิน 4 เดือน ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในประเทศได้ไม่เกิน 1 เดือน 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสั่งซื้อพรอ้ม
ให้บริกำรภำยใน 1 สัปดำห์ หลังจำก
ได้รับจำกฝ่ำยจัดซื้อ 

- ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรจดัหำร้อยละ 80 

1.2 กำรวิเครำะห์
หมวดหมู่และท ำ
รำยกำร  

- วิเครำะห์และท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศตำม
มำตรฐำนสำกล 

-  ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมู ลทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีออกให้บริกำรทุกเดือน 

- มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

- วิเครำะห์ทรัพยำกรฯได้ มำกกว่ำ 14 ช่ือ
เรื่อง/วัน 

- ข้อมูลมีควำมถูกต้อง มำกกว่ำร้อยละ 
90 

1.3 กำรบ ำรุงรักษำ  - ทรัพยำกรสำรสนเทศอยู่ในสภำพพร้อมให้บริกำร 
- ส ำรวจสภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศทุกวัน 
- กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ 
พร้อมให้บริกำร มำกกว่ำร้อยละ 90 

- บ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศให้แล้ว
เสร็จภำยใน 7 วันท ำกำร 
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กระบวนการ ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

- มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดเกบ็ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 10 

1.4 กำรส ำรวจทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
(Inventory) 

- ตัวเล่มหนังสือบนช้ันวำงกับข้อมูลบรรณำนุกรมใน
ฐำนข้อมูล OPAC ถูกต้องตรงกัน 

 

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ ร้อย
ละ 80 

- ตัวเล่มบนช้ันกับข้อมูลใน OPAC 
ถูกต้องตรงกัน มำกกว่ำร้อยละ 95 

- มีกำรส ำรวจทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. กำรบริกำรสำรสนเทศ (ผู้รับผิดชอบ: หน.ฝ่ำยบริกำรฯ) 

2.1 บริกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

- มีประกำศกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทรัพยำกรทุกประเภท  

- ให้บริกำรตำมข้อตกลงยืมระหว่ำงห้องสมุดของ
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรฯ 

- ผู้รับบริกำรสำมำรถยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศได้
ตลอดเวลำเปิดท ำกำรห้องสมุด 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับให้บริกำร
พร้อมใช้ตลอดเวลำ 

- ผู้ปฏิบัติงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรท ำงำนของกระบวนกำรยืมคืน และระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติเป็นอย่ำงดี 

- ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่อง  

- ให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 

- ให้บริกำรถูกต้องมำกกว่ำร้อยละ 95 
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ

ร้อยละ 80 
- ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรยืม-คืนไม่

เกิน 5 นำทีนับจำกท่ีมีกำรร้องขอ 
-ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรใช้บริกำรยืม

ระหว่ำงห้องสมุดไม่เกิน 7 วันท ำกำร 
นับจำกท่ีมีกำรร้องขอ 

- ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

2.2 บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ 

- มีนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

-  มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรตลอดเวลำเปิดท ำกำร
ห้องสมุด 

- ให้บริกำรตอบค ำถำมอย่ำงน้อย 3 ช่องทำงคือ ติดต่อ
ด้วยตัวเองที่ห้องสมุด ติดต่อทำงโทรศัพท์ ติดต่อทำง
ออนไลน์ 

- มีกำรบันทึกค ำถำมทุกค ำถำมไว้ในแบบฟอร์มบันทึก
ค ำถำมค ำตอบ 

- ผู้รับบริกำรสำมำรถส่งค ำถำมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ให้บริกำรถูกต้องมำกกวำ่ร้อยละ 95 
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ

ร้อยละ 80 
- ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรตั้งแต่รับ

จนถึงส่งมอบไม่เกิน 30 นำท ี
- ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและ

ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
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- ให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว 
- ผู้ปฏิบัติงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีควำมรู้และสมรรถนะ
ตรงกับหน้ำท่ีที่รับผิดชอบ 

2.3 บริกำรให้กำรศึกษำ
แก่ผู้ใช้  

 

- ก ำหนดแผนกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้ที่ชัดเจน เนื้อหำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- มีคู่มือ/สื่อประกอบกำรอบรม ทุกฐำนข้อมูล 
- มีกำรทบทวนเนื้อหำกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
- มีทีมผู้ปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 
- ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่อง  

- นักศึกษำใหม่ผ่ำนกำรปฐมนิเทศกำรใช้
ห้องสมุด มำกกว่ำร้อยละ 80 

- สัดส่วนของผู้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศเทียบ
กับนักศึกษำใหม่ท้ังหมด 

- จ ำนวนครั้งของกำรอบรมนักศึกษำวิชำ
สัมมนำเทียบกับวิชำสัมมนำท้ังหมด 

-  ร้อยละของกำรอบรมกำรสืบค้นที่
สำมำรถจัดอบรมได้เมื่อเทียบกับกำร
ร้องขอทัง้หมด 

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 

- ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2.4 กระบวนกำรส่งเสรมิกำรใช้หอ้งสมุด 

2.4.1 กำรประชำสัมพันธ์ - มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 3 
เรื่อง/สัปดำห ์

- ใช้สื่อประชำสัมพันธ์อย่ำงน้อย 3 ประเภท/ข่ำว 
- ส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวประชำสมัพันธ์ของผู้ใช้บริกำร
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 

จ ำนวนช่องทำงประชำสัมพันธ์เพิม่ขึ้น 

2.4.2 กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 

- มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดอย่ำงน้อย 6 
ครั้ง/ป ี

- มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
- บุคลำกรฝำ่ยบริกำรร่วมกันจัดกจิกรรมเป็นทีม 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

กระบวนกำรสนับสนุน 

1. กระบวนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ผู้รับผิดชอบ: หน.ฝ่ำย
บริกำรฯ) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีควำมพร้อมในกำร
ใช้งำน 

- ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ 
- พัฒนำนวัตกรรมมำใช้งำนแทนกำรซื้อนวัตกรรม

ส ำเร็จรูป 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้ อย่ำงน้อยร้อยละ 90 

- จ ำนวนนวัตกรรม อย่ำงน้อยปีละ 1 
นวัตกรรม 
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2. กระบวนกำรบรหิำร
งบประมำณ 
(ผู้รับผิดชอบ: หน.ฝ่ำย
สนับสนุนฯ) 

- ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนักฯ 
- ก ำกับและด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุตำม

ระเบียบ  
-  มีกระบวนกำรตรวจสอบทั้ งภำยในและระดับ

มหำวิทยำลัย 
-  ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ พั ส ดุ ที่ มี

ประสิทธิภำพ 

- ไม่มีข้อร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกำรด ำเนินกำรที่ขัดต่อกฎหมำย
และข้อบังคับ 

- เงินออมต่อเงินรำยได้ มำกกว่ำ 
  ร้อยละ 5  

3. กระบวนกำรจัดกำร
ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล 
(ผู้รับผิดชอบ : หน.ฝ่ำย
สนับสนุนฯ) 

 

- ข้อก ำหนดมำตรฐำนกฎระเบียบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

- กำรก ำหนดประเภทต ำแหน่งและสำยงำนต้อง
สอดคล้องกับลักษณะงำนท่ีก ำหนด 

- กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งต้องสอดคล้องกับปริมำณ
งำนและมำตรฐำนระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  

- กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตรงกับควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมสอดคล้องกับทิศทำง 
และสมรรถนะของบุคลำกร  

- กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรรำยบุคคลต้อง
สอดคล้องกับควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะที่องค์กร
คำดหวังตำมประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 

- ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรด ำเนินกำรถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมระเบียบที่ก ำหนด   

- ต ำแหน่งตรงตำมภำระงำน มำกกว่ำ
ร้อยละ 90 

- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ มำกกว่ำร้อย
ละ 80 

- ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน มำกกว่ำ
ร้อยละ 80 

- ไม่มีบุคลำกรผิดวินัย 
-  บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์ กร

มำกกว่ำร้อยละ 90 
 

4. กระบวนกำรจัดกำร
สถำนที่และโครงสร้ำง
พื้นฐำน (ผู้รับผิดชอบ: 
หน.ฝ่ำยบริกำรฯ หน.
ฝ่ำยสนับสนุนฯ) 

- มีประกำศกำรใช้ห้องบริกำรพิเศษครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ได้แก่ ห้อง   study room ห้องฉำยภำพยนตร์ ห้อง
ประชุม เป็นลำยลักษณ์อักษร 

- มีค ำอธิบำยกำรใช้เครื่อง 
-  อำคำร สถำนที่  อุปกรณ์  สำธำรณูปโภค และ

โครงสร้ำงพื้นฐำน มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
- มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน  

-มีกำรตรวจสอบพื้นที่และอุปกรณ์ตำม
รอบเวลำที่ก ำหนด 

-ไม่มีเหตุควำมไม่ปลอดภัย  
-มีแผนควำมปลอดภัยในอำคำรและ

สถำนท่ี 

 ผลจำกกำรออกแบบ ทบทวน/ปรับปรุง ข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรดังตำรำง 6.1-1 ท ำให้
ส ำนักฯ สำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 
10.3 ดังภำพ 7.1-1 และมีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำดังภำพ 7.1-15 รวมทั้ง
จ ำนวนผู้รับบริกำรเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 53.47 ดังภำพ 7.1-7 
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6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ 
 ส ำนักฯ ใช้ SIPOC Model เป็นแนวคิดในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรท ำงำน โดยพิจำรณำ
จำกพันธกิจ ค่ำนิยม สมรรถนะหลักขององค์กร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำร
ด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนกลยุทธ์  มำเป็นข้อมูลในกำรออกแบบและจัดกำรกระบวนกำรท ำงำน ดัง
ภำพ 6.1-1 โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบของแต่ละกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ พร้อมทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนที่ส ำคัญตำมผลลัพธ์ 7.1ก,7.1ข อันน ำไปสู่กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรตำม 6.1ข(3) 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพ 6.1-1 กระบวนกำรท ำงำน 

 
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  

6.1ข(1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ และ (2) กระบวนการสนับสนุน  
 กำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของแต่ละฝ่ำย ใช้วงจรคุณภำพ PDCA เป็นเครื่องมือในกำรออกแบบและก ำหนด
วิธีกำรปฏิบัติ รำยละเอียดดังภำพ 6.1-2. โดยมีกำรติดตำมและสื่อสำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนแต่ละกระบวนกำร
เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญ และมีมำตรฐำนภำระงำนประจ ำวันของแต่ละฝ่ำยเป็นตัวก ำกับให้กำรท ำงำนไปใน 
ทิศทำงเดียวกัน โดยหัวหน้ำฝ่ำยฯ ติดตำม/ทบทวน กำรน ำกระบวนกำรไปปฏิบัติและควบคุมให้กำรปฏิบัติอยู่ใน 
แผนงำนกำรด ำเนินกำร ดังรำยละเอียดใน 4.1ก(1) 
  

CP พันธกิจ 
Core 

Process 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่ให้บริการสารสนเทศทุกรปูแบบ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู ้
ระดับชาตดิ้วยบริการที่เป็นเลิศ  

ค่านิยมองค์กร SP 

MP 

มีจิตบริการ ท างานอย่าง 
มืออาชีพ Support 

Process 

กระบวนการ 
จัดการ 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

กระบวนการ 
บริการ 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

กระบวนการจัดการลูกค้า 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

กระบวนการจัดการแผนกลยุทธ ์

กระบวนการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการบริหารงบประมาณ 

กระบวนการจัดการสถานที ่
และโครงสร้างพื้นฐาน 

กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

Management 
Process 

กระบวนการท างานส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
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    ภำพ 6.1-2 กำรออกแบบและก ำหนดวิธีปฏิบัต ิ
   

  6.1ข(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  
  ส ำนักฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ขององค์กร ดังภำพ 6.1-3  โดยใช้ SIPOC Model, PDCA, LEAN, Risk Management และ KM เป็นเครื่องมือใน
กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร โดยน ำผลลัพธ์ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน (ผลลัพธ์ 7.2) 
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร (ผลลัพธ์ 7.1ข) มำ
วิเครำะห์ ทบทวน เพ่ือปรับปรุงและออกแบบกระบวนกำรใหม่ โดยเจ้ำของกระบวนกำรเป็นผู้รับผิดชอบข้อก ำหนด
และตัวชี้วัดกระบวนกำร รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและรำยงำนผลทุก 6 เดือนต่อหัวหน้ำฝ่ำย 
โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรฯ วิเครำะห์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดองค์กร และตรงกับควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 
  ในปี 2561 ส ำนักฯ ใช้ LEAN เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 2 กระบวนกำร คือ 1) กำร
ปรับขั้นตอนกำรพิมพ์สลิปสันหนังสือในกระบวนกำรซ่อมหนังสือ และ 2) กำรท ำ Pre catalog  สิ่งพิมพ์ประเภท
รำยปี ซึ่งผลของระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนสำมำรถลดลงได้ ดังภำพ 7.1-16 นอกจำกนี้ฝ่ำยพัฒนำฯ มีกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกร เช่น จ ำนวนสถิติหนังสือที่ออกบริกำรในแต่ละเดือน มีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่ออกให้บริกำรทุกเดือน มำวิเครำะห์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

- พันธกิจ 
- VOC 
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลย ี
- ผลกำรปฏิบัติงำน 
- งบประมำณ 
 
 
- 

ออกแบบกระบวนกำร
ท ำงำน/ข้อก ำหนด

กระบวนกำร SIPOC,PDCA

ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
(Job Description)

ก่อนปฏิบัติงำน (ท ำคู่มือปฏิบัติงำน/สอน
งำน ผู้ปฏิบัติงำนเขียน TOR และก ำหนด 

PI,หัวหน้ำฝ่ำยพิจำรณำอนุมัติ)

ปฏิบัติงำนท ำงำนเป็นทีม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

6.1-1

ประเมินทบทวนผลกำร
ปฏิบัติงำน (หัวหน้ำฝ่ำย 

น ำเสนอที่ประชุม กก.บริหำร)
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ภำพ 6.1-3 กำรปรับปรุงกระบวนกำรงำนและผลติภณัฑ ์

  
ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ส ำนักฯ ใช้กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกับกระบวนกำรย่อย  ที่มีกำรใช้งบประมำณหรือค่ำใช้จ่ำยสูง เพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรในเวลำรวดเร็ว มีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้รับบริกำร ส ำนักฯ เลือกผู้ส่งมอบโดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในด้ำนควำมสะดวกกำรลดเวลำในกำรสั่งซื้อและกำรส่งสินค้ำ กำรลดต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำย  กำรจัดกำรกับสินค้ำคงคลังที่มีประสิทธิภำพ กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่แม่นย ำ และ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรหลังกำรขำย รำยละเอียดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ดังตำรำง 6.1-2 
ตำรำง 6.1-2 ข้อตกลง วิธีกำรประเมินผลและกำรจดักำรกับผู้ส่งมอบ 

ผู้ส่งมอบ การด าเนินการ วิธีประมินผล ผู้รับผิดชอบ การจัดการผลการ
ด าเนินการที่ไม่ดี 

หนังสือ มีนโยบำยกำรจัดหำทรัพยำกร 
โดยจั ดหำหนั งสื อ  ต ำ ร ำ  ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร และ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
รำยช่ือหนังสือที่สั่งซื้อได้มำจำก
กำรเสนอของคณะ/ภำควิชำ 
ควำมต้องกำรของนักศึ กษำ 
ผู้รับบริกำรทั่วไป และบุคลำกร 
ของผู้รับบริกำร 

กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบหรือผู้
จ ำหน่ำย จะใช้ขั้นตอนกำร
เป รี ยบ เที ยบรำคำ  ซึ่ ง จะ
พิจำรณำจำกผู้จ ำหน่ำยที่ให้
รำคำต่ ำ มีหนังสือครบถ้วน ช่ือ
ถูกต้องตรงกัน และส่งของ
รวดเร็วให้ทันต่อกำรใช้งำน
ของผู้รับบริกำร 

-บรรณำรักษ์
งำน.จัดหำ 
-เจ้ำหน้ำท่ี
พัสด ุ

กรณีที่ผู้แทนจ ำหน่ำยส่ง
หนังสือผิดที่ส่งหนังสือซ้ ำ 
ส่งหนังสือไม่ครบจ ำนวน 
ไม่ ใส่ ใจกับกำรส่ งพัสดุ
ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ก ำ ร ถ น อ ม
หนังสือ  ส ำนักฯ จะไม่
สั่งซื้อกับผู้แทนจ ำหน่ำย
ดังกล่ำวในครั้งต่อไป 

ปัจจัยน ำเข้ำ: ผลกำรปฏิบัติงำน
ที่ผ่ำนมำ, กำรเปลี่ยนแปลงทำง
วิชำกำร และเทคโนโลยี, 
แนวคิดในกำรจัดบริกำรใหม่ 
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ผู้ส่งมอบ การด าเนินการ วิธีประมินผล ผู้รับผิดชอบ การจัดการผลการ
ด าเนินการที่ไม่ดี 

วำรสำร/
ฐำนข้อมูล 

กำรจัดหำวำรสำร/ฐำนข้อมูลที่
ต ร ง กั บ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ผู้รับบริกำร โดยพิจำรณำจำก
กำรให้บริกำรวำรสำร/ฐำนข้อมลู
ที่สะดวก รวดเร็ว ได้รับวำรสำร
ครบถ้วน และสำมำรถใช้งำนได้
ตลอดเวลำดังนั้นในกำรจัดหำจะ
พิจำรณำจำกผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรใช้  ผลกำรยืนยันให้
บอกรับต่อ และผลกำรเสนอ
รำยช่ือวำรสำร/ฐำนข้อมูลใหม่
จำกผู้รับบริกำร คณะ/ภำควิชำ  

ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ จ ำ ห น่ ำ ย
วำรสำร/ฐำนข้อมูล คือ เกณฑ์
รำคำต่ ำสุด โดยบรรณำรักษ์ 
จะแจ้งหลักเกณฑ์เหล่ำนี้ให้ผู้
จ ำหน่ำยทรำบล่วงหน้ำ 

-บรรณำรักษ์
งำนวำรสำร 
-เจ้ำหน้ำท่ี
พัสด ุ
-คณะกรรม 
กำรตรวจรับ
วำรสำร 

ได้รับวำรสำรล่ำช้ำ หรือ
วำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์
เข้ำใช้งำนไม่ได้ ส ำนักฯ จะ
ติ ดตำมทวงถำมจำกผู้
จ ำหน่ำยอย่ ำงต่อ เนื่อง 
อย่ำงไรก็ดีหำกผู้จ ำหน่ำย
ไม่ปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ส ำนักฯ จะไม่ซื้อวำรสำร
จำกผู้จ ำหน่ำยรำยนั้นในปี
ถัดไป 

 ปี 2561 ฝ่ำยพัฒนำฯ มีกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนด้ำนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ท ำให้สำมำรถลด
ระยะเวลำกำรรับตัวเล่มจำกกำรเสนอซื้อและให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร ดังภำพ 7.1-23 
 

ง. การจัดการนวัตกรรม  
 ส ำนักฯ จัดกำรนวัตกรรมโดยก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำนวัตกรรม ดังตำรำง  6.1-2 โดย
ผู้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำรบริหำร วิ เครำะห์โอกำสเชิงกลยุทธ์  เสียงของ
ผู้รับบริกำร และกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือ
เลือกกิจกรรมที่ต้องกำรด ำเนินกำรต่อไป ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์ปัจจัยน ำเข้ำเพ่ือพิจำรณำกำรท ำงำน หรือหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม ทั้งนี้ผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วดังตำรำง 6.1-3 
ตำรำง 6.1-2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

ประเภทของ
นวัตกรรม 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งำนวิจัย - จัดบรรยำยเรื่องกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร กก. KM 
- จัดหำพี่เลี้ยงเพื่อเป็นท่ีปรึกษำในกำรท ำวิจัย กก. KM 
- จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัย  กก. บริหำร 
- ก ำหนด Load unit ของกำรท ำวิจัย กก. บริหำร 
- สนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัย ในที่ประชุมต่ำง ๆ /ในวำรสำรวิชำกำร กก. บริหำร 

สิ่งประดิษฐ ์ - จัดหำอุปกรณ์และวสัดุที่ใช้ในงำนประดิษฐ์ตำ่ง ๆ  กก. บริหำร 
- สนับสนุนกำรเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ในที่ประชุมต่ำง ๆ /ในวำรสำรวิชำกำร กก. บริหำร 
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ประเภทของ
นวัตกรรม 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

บริกำร/กระบวนกำร
ท ำงำนใหม่  

- เปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอแนวคิดในกำรจัดบริกำร/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ หัวหน้ำฝ่ำย 
- จัดหำอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกำรจัดบริกำร/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ หัวหน้ำฝ่ำย 

 

ตำรำง 6.1-3 นวัตกรรมของส ำนักฯ 
ปัจจัยน าเข้า/สิ่งที่น ามาวิเคราะห ์ นวัตกรรม 

ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดของผู้รับบริกำร - กำรเข้ำถึงทรัพยำกรทุกประเภท ผำ่น Application ใน Smart device 
ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลย ี - กำรเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ที่ให้บรกิำรโดยอัตโนมตั ิ

- ติด RFID  ที่ตัวเล่มหนังสือ 
ศึกษำจำกสถิติกำรใช้บริกำร โปรแกรมจองห้อง Study room ออนไลน์, Happy print 

            ส ำนักฯ ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและด้ำนเทคโนโลยี
ที่ส่งผลกระทบกำรต่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ฝ่ำยบริกำรฯ จึงน ำปัจจัยน ำเข้ำจำกตำรำง 6.1-3 มำวิเครำะห์
และปรับปรุงนวัตกรรมกำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทุกประเภท 
ส่งผลให้ให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศสูงกว่ำปีผ่ำนมำ ดังภำพ 7.2-3 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำร
บริหำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และมีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินต่อ
ที่ประชุมบริหำรและที่ประชุมบุคลำกรทุกเดือน ซึ่งส ำนักฯ ได้ควบคุม/ลดต้นทุนของระบบงำน โดยค้นหำสำเหตุ 
ควำมสูญเสียจำกกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนและผิดพลำด จัดล ำดับควำมส ำคัญ ก ำหนดเป้ำหมำย มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
น ำมำปรับปรุงและทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  โดยใช้แนวคิด/เครื่องมือช่วยในกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 6.2-1  

ตำรำง 6.2-1 กำรควบคุม/ปรับลดค่ำใช้จ่ำยของส ำนักฯ  
กระบวนการ/

เคร่ืองมือ 
การควบคุม/ปรับลด ผู้รับผิดชอบ 

รอบการ
ติดตาม 

รอบการ
ทบทวน 

กำรจัดหำ/
PDCA 

1.ค่ำบอกรับวำรสำร/ฐำนข้อมูล 
ศึกษำค่ำ Cost per Used ของวำรสำร/ฐำนข้อมลูเพื่อยกเลิกกำร
บอกรับวำรสำร/ฐำนข้อมูลที่มีกำรใช้น้อย/ค่ำ Cost per Used สูง 

งำนวำรสำร 1 เดือน รำยป ี

กำรจัดหำ/
PDCA 

2. หนังสือและสื่อโสตทัศน์ 
 ศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อเพื่อติดตำมกำรใช้งำน
และทบทวนงบประมำณกำรจัดซือ้ 

งำนจัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

6 เดือน รำยป ี
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กระบวนการ/
เคร่ืองมือ 

การควบคุม/ปรับลด ผู้รับผิดชอบ 
รอบการ
ติดตาม 

รอบการ
ทบทวน 

กำรวิเครำะห์
หมวดหมู่และ
ท ำรำยกำร/

LEAN 

3. กำรท ำงำนให้คุ้มค่ำกับเวลำ 
น ำระบบ LEAN มำใช้ในกำรท ำงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำรหนังสือ
ประเภทรำยปดี้วยกระบวนกำร Pre-Cat และกำรให้บริกำรหนังสือ 
Free corner 

ฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

6 เดือน รำยป ี

กำร
บ ำรุงรักษำ/

LEAN 

4. กำรท ำงำนให้คุ้มค่ำกับเวลำ 
กำรน ำระบบ LEAN มำใช้ในกำรท ำงำน เช่น กำรพิมพ์ลำเบล
หนังสือซ่อม โครงงำนนักศึกษำรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ฝ่ำยบริกำรฯ 6 เดือน รำยป ี

กำรจัดกำร
สถำนท่ี/Green 

Library 

5. ค่ำไฟฟ้ำ 
- รณรงค์ประหยดัไฟฟ้ำ ปิดระบบปรับอำกำศก่อนเลิกงำน 30 นำท ี 
- รณรงค์ให้ขึ้นลงบันไดชั้นเดยีวแทนกำรใช้ลิฟต ์
- ปิดไฟระหว่ำงพักกลำงวันในส ำนักงำน ปิดไฟบริเวณที่ไม่ใช้งำน 

คณะท ำงำน
ด้ำนอนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

1 เดือน รำยป ี

บริกำร ILL 6. กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ฝ่ำยบริกำรฯ ตลอดเวลำ รำยป ี

  จำกกระบวนกำรท ำงำนหลักดังตำรำง 6.1-1 หัวหน้ำฝ่ำยฯ และผู้รับผิดชอบกระบวนกำรน ำผลกำร
ด ำเนินงำนมำทบทวน/ปรับปรุงกระบวนท ำงำนปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือดังตำรำง 6.2-1 ท ำให้มีผลกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศดีขึ้น ดังภำพ 7.1-17 
 
  ข การจัดการระบบสารสนเทศ  
  (1) ความเชื่อถือได้ 
 ส ำนักฯ จัดเก็บและเข้ำถึงข้อมูลและสำรสนเทศในเซิร์ฟเวอร์ ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ดัง
ตำรำง 6.2-2 โดยก ำหนดวิธีด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจในคุณภำพและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล ดังตำรำง 6.2-3  
ตำรำง 6.2-2 ประเภทและกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศ 

ประเภทของข้อมูล การจัดเก็บ 
ข้อมูลทำงกำรบริหำร SharePoint 
เอกสำรส ำนักงำน e-Doc 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งในรูปแบบบรรณำนุกรมและเอกสำรฉบับเต็ม  - ALIST 

 - PSU Knowledge Bank 
 - Server doc1,2,3,4 
- ฐำนข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักฯ และกำรใหบ้ริกำร เว็บไซตส์ ำนักฯ 
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ตำรำง 6.2-3 กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลสำรสนเทศ 
คุณลักษณะ วิธีด าเนินการ รอบของการด าเนินการ 

แม่นย ำและ
ถูกต้อง 

- ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร  

- มีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ปฏิบัติงำน ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร/รำยเดือน 

- มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในระดับหัวหน้ำงำน ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

 
ปลอดภัย - ระบบส ำรองข้อมูลอัตโนมัติ  ทุกวัน 

- เข้ำถึงได้เฉพำะผู้มี password ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้แต่ละระดับ ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- มีระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำน ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- จ ำกัด IP address ในกำรเข้ำระบบเครือข่ำย ทุกครั้งท่ีด ำเนินกำร 

- ใช้โปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร์ และ firewall ทุกวัน 

ปัจจุบัน ทันเวลำ - กระบวนกำรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน   ตำมประเภทของข้อมูล 

    (2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
  ส ำนักฯ ก ำหนดให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อข้อมูลระบบสำรสนเทศ โดยมีกำร
ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนทุกระบบ จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนก่อนเข้ำใช้งำนทุกครั้งด้วยระบบ 
PSU Passport ของมหำวิทยำลัย ซึ่งกำรจัดระดับสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลจะพิจำรณำโดยผู้บริหำรฯและทีมพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 
   กำรเฝ้ำระวังสิ่งคุกคำมและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของระบบสำรสนเทศ ทีมพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ ป้องกันโดยเปิดกำรใช้งำน Firewall ของเครื่องแม่ข่ำย ปรับปรุงระบบปฏิบัติกำร (OS) ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และมีกำรด ำเนินกำร ดังตำรำง 6.2-3 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลและระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ มี
ควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถือได้  
 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 

 (1) ความปลอดภัย  
 ส ำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรประกันคุณภำพและคณะกรรมกำร 5ส มีหน้ำที่รับผิดชอบ
เตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน โดยน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำวิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ทั้งทำงด้ำนกำรปฏิบัติกำรและควำมปลอดภัยจำกอันตรำยต่อชีวิต โดย
มุ่งเน้นกำรป้องกันเป็นหลัก และมอบหมำยคณะกรรมกำร 5ส ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย มี
หน้ำที่รับผิดชอบจัดท ำแผนและด ำเนินกำรตำมแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย ดังตำรำง 6.2-4 
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ตำรำง 6.2-4 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
บริเวณที่ปฏิบัติ วิธีด าเนินการ 

เร่ือง : พ้ืนที่ควบคุมอัคคีภัย 
ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ - ก ำหนดเขตพื้นท่ีตรวจ 

- มอบหมำยผูร้ับผดิชอบกำรตรวจ 
- ก ำหนดหน้ำท่ีตรวจพ้ืนท่ี 
- ด ำเนินกำรตรวจ 2 เดือน/ครั้ง 
- สรุปผลกำรตรวจและรำยงำนในที่ประชุม 

เร่ือง : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ - มอบหมำยผูร้ับผดิชอบทดสอบระบบท ำงำน 2 เดือน/ครั้ง 

- สรุปผลกำรทดสอบ และรำยงำนในที่ประชุม 
เร่ือง : เคร่ืองดับเพลิง 
ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ - ส ำรวจพ้ืนท่ี และจ ำนวนเครื่องดบัเพลิงท่ีต้องจัดให้มไีว ้

- จัดหำและติดตั้งเครื่องดับเพลิง 
- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 2 เดือน/ครั้ง 
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

  นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำน เพ่ือเตรียมพร้อมในกรณี
เกิดภำวะฉุกเฉิน พร้อมก ำหนดวิธีกำรป้องกัน ดังตำรำง 6.2-5 

ตำรำง 6.2-5 กำรป้องกันควำมเสี่ยงในขณะปฏิบัติงำน 

ผลกระทบ การป้องกัน 

ปัจจัยเสี่ยง : ไฟฟ้ำดับ 
- ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถท ำงำนหรือ

ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
- สูญเสียข้อมลู 

- ติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำ หรือ UPS ให้มีควำมจเุพียงพอต่อกำรให้บรกิำรที่
ต่อเนื่อง หรือเพียงพอที่จะท ำกำรบันทึกข้อมูล  

- ติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำชนิดควำมจุสูง ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหบ้ริกำร
ยืมคืน อุปกรณเ์ครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้หลังเกิดไฟฟ้ำดับได้เป็นเวลำ 50 นำทีถึง 1 
ช่ัวโมง ต่อเนื่อง 

- มีจุดเชื่อมต่อส ำรองจำกจดุให้บริกำรยืมคืนชั้น 3 ไปยังอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์กรณีระบบเครือข่ำยจำกภำยนอกอำคำรล่ม  

ปัจจัยเสี่ยง: ลิฟต์ค้ำง 
- ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถท ำงำนหรือ

ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
- ผู้ใช้บริกำรและผูป้ฏิบัติงำนตื่นตระหนก 

- ตรวจสอบสภำพของลิฟต์และบ ำรงุรักษำทุกเดือน 

- มีปุ่มเรยีกฉุกเฉินกรณลีิฟท์ค้ำง  



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร     6 - 14 
 

ผลกระทบ การป้องกัน 

ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลสูญหำย 
- สูญเสียข้อมลู 

- ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถท ำงำนหรือ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

- มีระบบส ำรองข้อมลูที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ส ำนักฯ 

- มี Log บันทึกกำรท ำงำนของระบบส ำรองข้อมูล 

- มีระบบส่งอีเมลแจ้งผลกำรส ำรองข้อมูล และผลกำรตรวจสอบ Hardware 
ของเครื่องแม่ข่ำย 

  (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
  ส ำนักฯ มีกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร 5ส จัดท ำ
คู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนอัคคีภัยดังนี้ 1) ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติกำรในแผนควำมปลอดภัย
ของส ำนักฯ 2) ก ำหนดแผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรก่อนเหตุอัคคีภัย 3) แผนระงับอัคคีภัย ก ำหนดตัวบุคคลและ
หน้ำที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ และ4) แผนอพยพหนีไฟ และมีกำรซ้อมแผนอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง  
  นอกจำกนี้ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมในกรณี
เกิดภำวะฉุกเฉินพร้อมก ำหนดวิธีกำรป้องกัน ดังตำรำง 6.2-6 
ตำรำง 6.2-6 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของข้อมูลและสำรสนเทศ 

ผลกระทบ การป้องกัน 

ปัจจัยเสี่ยง: ฮำรด์แวรเ์สีย 
-ผู้ปฏิบัติงำนไมส่ำมำรถท ำงำนหรอืให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

-สูญเสียข้อมลู 

- ตรวจสอบอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุก 6 
เดือน 

- จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โดยดจูำกข้อมูลกำรส ำรวจอำยุ
กำรใช้งำนทุก ๆ รอบปีงบประมำณ 

 - จัดเก็บคอมพิวเตอร์ที่ครบอำยุกำรใช้งำนแต่ยังสำมำรถใช้
งำนได้เพื่อเป็นเครื่องส ำรอง  

ปัจจัยเสี่ยง: ไวรสัคอมพิวเตอร ์
- ท ำให้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เสยีหำย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนผดิปกติ  
- แพร่กระจำยเพื่อสร้ำงควำมเสยีหำยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบเครือข่ำย...  

- ท ำลำยข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ desktop และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ไม่สำมำรถกู้ข้อมูลที่ถูกท ำลำยแล้ว
คืนกลับมำได้  

- จ ำกัดขอบเขตกำรเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยใน
เครือข่ำย ตำมประเภทกำรใช้งำน 

- เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับให้บรกิำรไดต้ิดตั้งซอฟต์แวร์ที่
ท ำหน้ำที่ recovery ระบบปฏิบัติกำรให้กลับมำเหมือนตอน
ติดตั้งระบบใหม่ทุกครั้ง  

- เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับผู้ปฏิบตัิงำน มีกำรปรับ
ระบบปฏิบตัิกำรอยูเ่สมอ ปิดช่องทำงกำรแพร่กระจำยของ
ไวรัสคอมพิวเตอร ์ด้วยกำรให้ควำมรู้  

- วำงแผนกำรปรับปรุงระบบปฏิบตัิกำรและปิดช่องโหว่ 
  ต่ำง ๆ ตำมรอบระยะเวลำที่เหมำะสม  
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ผลกระทบ การป้องกัน 

ปัจจัยเสี่ยง: ไฟไหม ้
- ฮำร์ดแวร์ เสียหำยโดนไฟไหม ้
- ซอฟท์แวร์ และข้อมูลเสียหำยไมอ่ำจกู้ข้อมูลกลับคืนมำได ้

ห้องแม่ข่ำยไดต้ิดตั้งถังดับเพลิงและมีอุปกรณ์ตรวจจับควันท่ี
เกิดจำกกำรไหม้ ท ำให้สำมำรถแจง้เตือน และระงับกำร
ลุกลำมได้ทันเวลำ 

  ผู้บริหำรส ำนักฯ  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันควำมเสี่ยงของข้อมูลและสำรสนเทศ ในปี 
2561  จึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพและผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสำรสนเทศ ร่วมมือกันวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในด้ำนระบบส ำรองข้อมูล และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรฯ 
ทุก 3 เดือน ซึ่งท ำให้ส ำนักฯ มีระบบส ำรองส ำหรับกำรให้บริกำรที่มีควำมส ำคัญเพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
1) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส ำนักฯ ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน โดยในปี 
2561 สำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศได้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนร้อยละ 72.88 ถึงแม้ว่ำจะ
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้คือ ร้อยละ 92 แต่ส ำนักฯ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนได้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.3 ดังภำพ 7.1-1 และทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อมีกำรใช้งำน 
ดังภำพ 7.1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้พัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยน ำเข้ำวิทยำนิพนธ์และผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยในฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank ดังภำพ 7.1-3-5 
ทั้งนี้ ในปี 2561 อยู่ระหว่ำงรอวิทยำนิพนธ์จำกบัณฑิตวิทยำลัย 
   

ภำพ 7.1-1 ร้อยละของหนังสือและต ำรำทีส่อดคล้องกับ                   
กำรเรยีนกำรสอน 
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ภำพ 7.1-2 ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดซื้อ
ภำยใน 3 ป ี
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ภำพ 7.1-3  ร้อยละของวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำท่ีได้รับกำร
จัดเก็บในฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank 
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ภำพ 7.1-4  ร้อยละของวิทยำนิพนธ์ออนไลน์ต่อจ ำนวน
นักศึกษำท่ีจบกำรศึกษำ 

63.44

71.51 69.80

50.63
57.62

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2556 2557 2558 2559 2560



ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร              7 - 2 

 
 2) การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
  2.1) จ านวนผู้รับบริการ ในปี 2561 มีจ ำนวนผู้รับบริกำรเพ่ิมมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 53.47 ดัง
ภำพ 7.1-6-7 และมีจ ำนวนผู้รับบริกำรมำกกว่ำคู่เทียบคือ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังภำพ 7.1-8-9 ส ำหรับกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับพิมพ์ลดลงดัง
ภำพ 7.1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 7.1-5 ร้อยละผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยทีไ่ด้รับกำร
จัดเก็บในฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank 
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ภำพ 7.1-7 จ ำนวนผู้รับบริกำรทีเ่พิ่มขึ้น  

กำรเข้ำใช้   
Internet Zone
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Study room
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เว็บไซต์

จ ำนวนผู้เข้ำใช้
ห้องสมุด

รวม

2559 84318 12155 3,131,259 27,243 59,711 536,795 3,851,481

2560 50417 10982 2,238,184 21,622 57,948 263,276 398,174 3,040,603

2561 48373 11924 3,718,335 15,875 51,802 312,134 507,850 4,666,293
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ภำพ 7.1-6 ร้อยละของผู้รับบริกำรที่เพิ่มขึ้น 
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  2.2) บริการให้ความรู้ด้านทักษะการใช้สารสนเทศ เป็นกลยุทธ์ที่ส ำนักฯ ก ำหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ในปี 2561 ส ำนักฯ มีจ ำนวนผู้รับบริกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้เพ่ิมมำกขึ้น ดังภำพ 7.1-10 แต่ด้ำนกำรจัด
ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด มีนักศึกษำใหม่เข้ำร่วมกิจกรรมน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดังภำพ 7.1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภำพ 7.1-8 จ ำนวนผู้รับบริกำรเทยีบกับคู่เทียบ 
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ใช้ห้องสมุด 
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ภำพ 7.1-10 จ ำนวนผู้รับบริกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้ 
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ภำพ 7.1-9 กำรยืมทรัพยำกรฉบับพิมพ์ จ ำแนกตำมประเภทผู้รับบรกิำร 
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 2.3) การให้บริการด้านการจัดสถานที่เพื่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้อย่ำงหนึ่ง ในปี 2561 มีผู้เข้ำใช้ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ดังภำพ 7.1-12-13 

   นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังเป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศส ำหรับประชำชนทั่วไป ในปี 2561 มีผู้เข้ำใช้
บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอกเพ่ิมขึ้น ดังภำพ 7.1-12 แต่จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่สมัครเป็นสมำชิกห้องสมุดมี
จ ำนวนน้อยลง ดังภำพ 7.1-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  2.4) การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักฯ จัดหำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำร

วิจัยของมหำวิทยำลัย ในปี 2561 มีผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมำกขึ้น ดังภำพ 7.1-15 ทั้งนี้เพรำะ
ส ำนักฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำรเพิ่มมำกข้ึน เช่น กำรตอบค ำถำมชิงรำงวัล และมีกำรใช้มำกกว่ำ
หอ้งสมุดคูเ่ทียบ ดังภำพ 7.1-16 

 

ภำพ 7.1-12 จ ำนวนผู้รับบริกำรทีเ่ข้ำใช้ห้องสมุดแยกตำมประเภทสมำชิก 

31
,97

3 

7,8
19

 

48
7,9

62
 

2,9
41

 

6,1
00

 

53
6,7

95
 

23
,24

5 

5,3
00

 

36
0,9

18
 

2,9
76

 

5,7
35

 

39
8,1

74
 

28
,45

8 77
,57

8 

39
2,3

11
 

3,8
80

 

5,6
23

 

50
7,8

50
 

บัณฑิต บุคคลภำยนอก ป.ตรี สำยสนับสนุน สำยวิชำกำร รวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ภำพ 7.1-13 ร้อยละของจ ำนวนผูร้ับบริกำรที่เข้ำใช้ห้องสมุด
เพิ่มขึ้น 

 

ภำพ 7.1-14 จ ำนวนสมำชิกที่เป็นบุคคลภำยนอก 
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 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
  7.1ข(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  
  1) เวลาในการปฏิบัติงานที่ลดลง ส ำนักฯ น ำระบบ LEAN มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

ในปี 2561 มีกำรน ำระบบ LEAN มำใช้ 2 กระบวนกำรคือ 1) กำรปรับขั้นตอนกำรพิมพ์สลิปสันหนังสือใน
กระบวนกำรซ่อมหนังสือ และ 2) กำรท ำ Pre catalog ผลของระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถลดลงได้ ดัง
ภำพ 7.1-17 

  
 

 2) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ในปี 2561 ส ำนักฯ ได้รับข้อร้องเรียนจ ำนวน 13 ครั้ง โดย
สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 1 วัน จ ำนวน 11 ครั้ง และ ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ทันที จ ำนวน 2 ครั้ง คือปัญหำระบบ  

 
ภำพ 7.1-15 ร้อยละของกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

 
ภำพ 7.1-16 กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกสเ์ทียบกับคู่เทียบ 

 

ภำพ 7.1-18 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข 
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Wi-Fi ล่ำช้ำ จึงต้องแจ้งปัญหำแก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข น้อยกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ ดังภำพ 7.1-18  
 3) ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส ำนักฯ ปรับปรุงกระบวนกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ผู้รับบริกำรได้อ่ำนหนังสือที่สนใจรวดเร็วขึ้น 
ส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศมำกข้ึน ดังภำพ 7.1-19 

4) ความถูกต้องของข้อมูลในระบบที่ออกให้บริการ ในปี 2561 ส ำนักฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ก่อนออกให้บริกำร เพ่ือควบคุมคุณภำพและวิเครำะห์ปัญหำในกำรท ำรำยกำร พบว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง
มำกกว่ำแผนที่วำงไว้ ดังภำพ 7.1-20 

5) ความถูกต้องในการให้บริการยืมคืน ในปี 2561 ส ำนักฯ พบข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำรยืมคืน 
ร้อยละ 0.01 ท ำให้มีควำมถูกต้องของกำรให้บริกำรมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 99.99 ดังภำพ 7.1-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้การศึกษาผู้ใช้ ในปี 2561 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้
กำรศึกษำผู้ใช้ ต่ ำกว่ำแผนที่วำงไว้เล็กน้อย ดังภำพ 7.1-22 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
 จำกกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนด้ำนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักฯ สำมำรถปรับปรุงระยะเวลำที่
ได้รับตัวเล่มหลังจำกผู้รับบริกำรเสนอซ้ือให้ลดลงได้ และมีแนวโน้มลดลงไปได้อีก ดังภำพ 7.1-23 

 
ภำพ 7.1-22 ระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้

กำรศึกษำผู้ใช้ 
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ภำพ 7.1-21 ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรให้บริกำรยมืคืน 
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ภำพ 7.1-19 ระดับควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ภำพ 7.1-20 ร้อยละควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบท่ีออก
ให้บริกำรในปี 2561 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ส ำนักฯ ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรของส ำนักฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนด
เป้ำหมำยระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรที่ร้อยละ 85 จำกกำรด ำเนินงำนปี 2561 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรอยู่ที่ระดับ 86.2 บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังภำพ 7.2-1 เมื่อเทียบกับคู่เทียบส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ สูงกว่ำคู่เทียบ ดัง
ภำพ 7.2-2 และ 7.2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
  

 
ภำพ 7.1-23 ระยะเวลำทีไ่ด้รับตัวเล่มหลังจำกท่ีผูร้ับบริกำรเสนอซื้อ (วัน) 
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ภำพ 7.2-1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
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ภำพ 7.2-2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกับคูเ่ทียบ 
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ภำพ 7.2-3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแตล่ะด้ำนเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 
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          2) ระดับความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ 
 ส ำนักฯ เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมประเภทสมำชิก ซึ่งบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
บุคคลภำยนอก มีควำมพึงพอใจต่อบริกำรของส ำนักฯ สูงกว่ำผู้รับบริกำรประเภทอ่ืน ๆ ดังภำพ 7.2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การศึกษาผู้ใช้ 
 ส ำนักฯ จัดกิจกรรมให้กำรศึกษำ
ผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้รับบริกำรมีควำมรู้และทักษะในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ สำมำรถสืบค้นได้ด้วยตนเอง 
และส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง โดยก ำหนดเป้ำหมำยที่ร้อย
ละ 85 ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังภำพ 
7.2-5  
 4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยภำพรวมอยู่
ระดับดี  ดั งภำพ 7.2 -6 ซึ่ งสู งกว่ ำส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลั ย เชียงใหม่  แต่ต่ ำกว่ ำส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 7.2-4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจ ำแนกตำมประเภทสมำชิก 
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ภำพ 7.2-5 ควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้กำรศึกษำผู้ใช้ 
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ภำพ 7.2-6 ควำมพึงพอใจต่อสถำนท่ี 
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ภำพ 7.2-7 ควำมพึงพอใจต่อสถำนท่ีกับคู่เทียบ 
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  7.2ก(2)  ความผูกพันของผู้รับบริการ 
 ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร จึงจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวน 10 กิจกรรม จำกกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย ดังภำพ 7.2-10  
 ส ำนักฯ ส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำรปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดเป้ำหมำยระดับควำมผูกพัน           
ร้อยละ 85 แต่ในปี 2561 ระดับควำมผูกพันอยู่ที่ร้อยละ 83 ดังภำพ 7.2-8 
 
 
 
 
 
 
 
งควำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
 ส ำนักฯ ก ำหนดขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะของบุคลำกรตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะทุกปี โดยมีผลกำรประเมินย้อนหลัง 3 ปี ดังตำรำง 7.3-1 

ตำรำง 7.3-1 ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนระดับขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะที่องค์กรก ำหนด 
 

 

 
 
 

กลุ่มบุคลากร 
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดความสามารถเชิงสมรรถนะที่องค์กรก าหนด 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 
บรรณำรักษ์ 17 100 15 100 14 100 
สนับสนุนงำนห้องสมุด 23 100 19 100 17 100 
สนับสนุนงำนบริหำร 10 100 11 100 10 100 
สนับสนุน IT 3 100 2 100 2 100 

 
ภำพ 7.2-10 กิจกรรมที่สร้ำงสมัพนัธ์ 

11
12

11

0

5

10

15

2559 2560 2561  
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ภำพ 7.2-8 ควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 
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ในปี 2561 บุคลำกรของส ำนักฯ เข้ำสู่ช่วงที่มี
บุคลำกรมีอำยุงำนน้อยกว่ำ 10 ปี เป็นบุคลำกรส่วนมำก
ขององค์กร ซึ่งสำมำรถจ ำแนกตำมอำยุงำน ดังภำพ 
7.3-2 ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนด้ำนบุคลำกร โดยมีบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำ ดังภำพ 7.3-3 ส่งผลให้บุคลำกรมี
ควำมสำมำรถผลิตผลงำนวิชำกำรและน ำเสนอในที่
ประชุม PSUlinet และ Pulinet ซึ่งมีจ ำนวนผลงำนสูง
กว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ดังภำพ 7.3-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.3ก(2) บรรยากาศการท างาน 
ส ำนักฯ มอบหมำยให้งำนแผนฯ ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อส ำนักฯ ด้ำนกำรสร้ำง

บรรยำกำศในกำรท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และด้ำนสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 84.8 ดังนั้น 
ผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อส ำนักฯ ในด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในปี
กำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 84.4 ดังภำพ 7.3-5 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อองค์กรเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 
บุคลำกรส ำนักฯ มีควำมพึงพอใจ ดังภำพ 7.3-6 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภำพ 7.3-2 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุงำน 
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ภำพ 7.3-4 จ ำนวนผลงำนวิชำกำร 
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ภำพ 7.3-6 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อองค์กร
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 7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร  
 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ จำกตัวชี้วัดคือ 
จ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำและควำมผูกพันของบุคลำกร ซึ่งในปี 2557-2561 มีจ ำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำ
และควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักฯ ตำมภำพ 7.3-7  

จำกแบบสอบถำมควำมผูกพันต่อส ำนักฯ มีอยู่ 
5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักฯ 
ผลกำรประเมิน ร้อยละ 86 2) ด้ำนกำรยอมรับเป้ำหมำย 
นโยบำยกำรบริหำรของส ำนักฯ ร้อยละ 86.60 3) ด้ำน
กำรทุ่มเทควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส ำนักฯ 
ร้อยละ 89 4) ด้ำนควำมห่วงใยในอนำคตของส ำนักฯ 
ร้อยละ 88.80 5) ด้ำนควำมต้องกำรที่จะด ำรงควำมเป็น
บุคลำกรของส ำนักฯ ร้อยละ 87.20 ดังนั้น จำกผลกำร
ส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรแต่ละประเภท โดยแยกออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1) ผู้บริหำร ควำมผูกพันร้อยละ 
91.80 2) บรรณำรักษ์ ควำมผูกพันร้อยละ 91 3) กลุ่มสนับสนุนงำนห้องสมุด ควำมผูกพันร้อยละ 91 4) กลุ่ม
สนับสนุนงำนบริหำร ควำมผูกพันร้อยละ 84 และ 5) กลุ่มสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมผูกพันร้อย
ละ 80 จำกผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559-2561 ดังภำพ 7.3.8 
 
 
 
 
 
 
 

จำกผลจำกกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร ในปีกำรศึกษำ 2557-2561 ดังภำพ 7.3.9 ส ำนักฯ ได้
น ำมำเปรียบกับคู่เทียบกับ มข. และ มช. ปีกำรศึกษำ 2560-2561 พบว่ำบุคลำกรมีควำมผูกพันสูงกว่ำคู่เทียบทั้ง 
2 ปี ดังภำพ 7.3.10 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
ภำพ 7.3-10 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร

เปรียบเทยีบคู่เทียบ 
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ภำพ 7.3-9 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อส ำนัก 
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ภำพ 7.3-8 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อส ำนัก 
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ภำพ 7.3-7 จ ำนวนกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่ำและควำมผูกพันของ
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 7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 

 ส ำนักฯ มีกำรจัดกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร และกำรศึกษำดูงำน ท ำให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทั่วถึ งทุกคน และยังมีกำรจัด
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรในกลุ่มงำนเดียวกัน เช่น Morning talk และในแต่ละฝ่ำย
จะมีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่ำวที่จัดเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะบุคลำกรและ
ผู้น ำองค์กร ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้  
 1) จัดโดยส ำนักฯ  
 2) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
 3) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย  
           ส ำนักฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกกลุ่มเข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะต ำแหน่ง โดยจ ำแนกตำมกลุ่ม ในปี 2559-2561 จ ำนวนบุคลำกรทุกกลุ่มที่เข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ดังภำพ 7.3-11 ผลจำกกำร
ได้รับกำรพัฒนำ ท ำให้บุคลำกรสำมำรถผลิตผลงำนวิชำกำร ดังภำพ 7.3-4 
        งำนนโยบำยและแผน ได้ท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกร เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร โดยกำรจัดอบรมแต่ละหลักสูตรในรอบปีงบประมำณ ดังภำพ 7.3-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภำพ 7.3-11 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
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ภำพ 7.3-12 คะแนนควำมต้องกำรแต่ละหลักสูตร 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 

 7.4ก(1) การน าองค์กร  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ในฐำนะผู้น ำระดับสูง
ได้เน้นย้ ำให้บุคลำกรมีควำมตระหนักถึง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมขององค์กร
ในที่ประชุมบุคลำกร เ พ่ือให้บุคลำกรร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยเดียวกัน ภำพ 
7.4-1 เป็นผลกำรส ำรวจเพ่ือประเมินกำรรับรู้ และ
เข้ำใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร 
และภำพ 7.4-2 คือ ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรต่อผู้บริหำรระดับสูงในด้ำน ต่ำง ๆ 

ตำรำง 7.4-1 ผลส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บรหิำรส ำนักฯ ในด้ำนต่ำง ๆ  
ด้าน 2560 2561 

ลักษณะผู้น ำและภำวะผู้น ำ 86.60 87.40 
กำรพัฒนำองค์กร 84.00 84.80 
กำรเป็นผู้ก ำกับดูแลที่ดีภำยใต้กรอบจริยธรรมและคณุธรรม 85.80 88.20 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ 86.00 85.80 
ศิลปะในกำรครองใจผู้ใต้บังคับบญัชำ 85.60 86.60 
กำรจัดระบบ / กลไก  กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 81.60 85.20 

 7.4ก(2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance) 
 ส ำนักฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนในที่ประชุมกรรมกำรบริหำร 
นอกจำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำฝ่ำยได้ร่วมกันก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ โดยมีกำรซักซ้อม
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นระยะ นอกจำกนั้น ยังมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบด้ำน
กำรเงินและพัสดุตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยหน่วยตรวจสอบภำยใน และในปีที่ผ่ำนมำไม่พบข้อบกพร่องด้ำน
กำรเงินและพัสดุ 

7.4ก(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ  
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้ใช้สำรสนเทศและซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมำย ส่งเสริมให้ใช้ Open Source และ 
Freeware แทนซอฟต์แวร์ในเชิงพำณิชย์เพ่ือเป็นกำรประหยัดงบประมำณ ตัวอย่ำงเช่น ซอฟต์แวร์จัดกำร
บรรณำนุกรม Zotero หรือ Mendeley ซอฟต์แวร์จัดกำรไฟล์ PDF เป็นต้น เพ่ือเป็นทำงเลือกให้เลือกใช้
ทดแทนตัวเดิมที่มีค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น 
  

 
ภำพ 7.4-1 ผลกำรส ำรวจประเมินกำรรับรู้ เข้ำใจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนยิมองค์กร 

85.71%

84.92%

92.06%

ก ำหนดทิศทำง
จุดหมำยกำร
ท ำงำนของท่ำนได้
ชัดเจน 

รู้ว่ำต้องท ำอะไร 
เพื่ออะไร ท ำ
อย่ำงไร และเมื่อใด 
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ตำรำง 7.4-2 จ ำนวนกำรละเมิดลขิสิทธิ์ ซอฟต์แวร ์

การละเมิด 
ปี  

2557 2558 2559 2560 2561 
กำรละเมิดข้อตกลงของผู้รับบริกำร โดยมีกำร download วำรสำรผิดเง่ือนไข (ครั้ง) 0 0 0 0 0 
ได้รับข้อร้องเรียนเกีย่วกับกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น กำรใช้ ซอฟต์แวร์เถื่อน กำรส ำเนำ
เอกสำรและท ำซ้ ำสื่อโสตทัศน์เพื่อประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อกำรศึกษำ (เรื่อง) 

0 0 0 0 0 

 7.4ก(4) จริยธรรม  
 ส ำนักฯ ก ำหนดให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรดูแลและส่งเสริมกำรมีจรรยำบรรณของ
บุคลำกรในองค์กร และเป็นสมำชิกของเครือข่ำยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย ในหลำยปีที่ผ่ำน
มำ ไม่พบกำรประพฤติผิดวินัย และกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณ ดังตำรำง 7.4-3 

   ตำรำง 7.4-3 รำยงำนผลควำมผิดพลำดด้ำนจริยธรรม 

ประเด็น 
ปี  

2557 2558 2559 2560 2561 
1. ผู้รับผดิชอบด้ำนกำรดูแลและสง่เสริมกำรมีจรรยำบรรณ

ของบุคลำกร 
ม ี มี ม ี มี ม ี

2.ข้อร้องเรียนในกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรลดหย่อนค่ำปรับ ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

3. กำรประพฤตผิิดวินัยของบุคลำกรและนักศึกษำ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
4. ข้อร้องเรียนที่ไดร้ับกำรแกไ้ข (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 
5. ส่งเสรมิให้มีกำรยกย่องบุคลำกรที่ตั้งใจปฏิบัติหนำ้ที่และท ำ

ควำมดี โดย มีคณะกรรมกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดเีด่น
ประจ ำส ำนักฯ 

ม ี มี ม ี มี ม ี

 7.4ก(5) สังคม  
 ส ำนักฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชุมชน โดยได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ทั้งด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้ใหม่แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิต และ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในชุมชนตำมพันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำร ดังตำรำง 7.4-4 
 ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนดูแลหอสมุดของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส ำนักฯ ได้ตระหนักถึงกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ในชุมชน จึงส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบรรณำรักษ์ไปพัฒนำ
ห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดท ำเป็นโครงกำรห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบตำมมำตรฐำนห้องสมุด 3D ของ สพฐ. เพื่อให้
ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนบรรณำรักษศำสตร์แก่ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดและนักเรียนของโรงเรียนในชุมชน ให้ควำม
ร่วมมือกับโรงเรียนในกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด และเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงเครือข่ำยกำร
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนระบบห้องสมุดที่เข้มแข็ง มีกำรท ำโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องมำแล้วเป็นปีที่ 6 และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกิจกรรม ดังตำรำง 7.4-5 
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 ตำรำง 7.4-4  กำรให้บริกำรชุมชน 

กิจกรรม 
ปี  

2557 2558 2559 2560 2561 
1. จัด/มสี่วนร่วมห้องสมดุโรงเรียนใหเ้ป็นห้องสมุดต้นแบบ (โรงเรียน) 1  1 1 1 1 
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของประชำชน (PSU Book Fair) 1 1 1 1 1 
3. กำรจัดอบรมและให้บริกำรกำรเขำ้ถึงข้อมูลสำรสนเทศขององค์กรที่

เป็นประโยชน์กับสังคมภำยนอก (Thailand Digital 
Collection :TDC) 

1 0 0 0 1 

4. กำรจัดอบรมควำมรู้ใหม่ ๆ แก่บรรณำรักษ์ ผู้ปฏิบตัิงำนของ
ห้องสมุดชุมชนและยุวบรรณำรักษ ์(ครั้ง) 

2 1 1 1 1 

5. รับนักศึกษำจำกสถำบันต่ำง ๆ เขำ้ฝึกงำน (คน) 6 9 12 6 14 

    ตำรำง 7.4-5 กิจกรรมห้องสมดุโรงเรียนต้นแบบ 

 เนื่องด้วยห้องสมุดได้รับหนังสือบริจำคเป็นจ ำนวนมำก และหนังสือดังกล่ำวเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของห้องสมุด ส ำนักฯ จึงเกิดกิจกรรม Free Corner และด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 
2561 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และแบ่งปันหนังสือแก่ชุมชน โดยมีผู้สนใจ
เข้ำร่วมและมีกำรลงทะเบียน จ ำนวน 149 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว ได้รับเงินบริจำคเข้ำกองทุนเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง ในปี 2561 จ ำนวน 12,080.50 บำท 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
 7.5ก(1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน 
 ส ำนักฯ มีผลกำรด ำเนิน กำรด้ำนกำรเงิน ดังภำพ 7.5-1 ซึ่งแสดงผลลัพธ์ของรำยรับ-รำยจ่ำยแต่ละปี
ที่แสดงให้เห็นว่ำยังมีรำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำย มีเพียงปี 2559 ที่มีควำมขัดข้องในระบบบัญชีของมหำวิทยำลัย 
ส ำนักฯ จึงได้รับรำยรับน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น ส่งผลให้รำยได้สะสมปี 2560 ลดลง ดังภำพ 7.5-2-3 

กระบวนการย่อย 
แผน ผลการด าเนินงาน 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 

1. บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน       
    1.1 ควำมพึงพอใจกำรอบรมกำรใช้ โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ (ULibM หรือ OBEC Lib) 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 93 94.2 95.8 97.6 - 

    1.2 ควำมพึงพอใจกำรอบรมควำมรู้ ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
และบริกำรห้องสมุด 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 
ผล 95.2 - - - - 

2. ควำมพึงพอใจกิจกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน Open 
Library@Your School 

แผน ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 

ผล 95.4 95.6 96.4 - 90.4 
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    ส ำนักฯ มีรำยรับที่ส ำคัญจำกค่ำบ ำรุงสมำชิกห้องสมุดและค่ำบ ำรุงคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับผล
กำรด ำเนินงำนโดยตรง แต่เป็นไปตำมจ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยในแต่ละปีกำรศึกษำ ดังภำพ 7.5 -4 
ตัวชี้วัดส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินจึงไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่ส ำนักฯ มีบริกำรอ่ืนที่สำมำรถสร้ ำง
รำยได้ เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำปรับทรัพยำกรเกินก ำหนด ค่ำบ ำรุงสมำชิกของบุคคลภำยนอก เป็นต้น  

 

 

  
 
 
 
 
 

 
ภำพ 7.5-1 รำยรับ-รำยจ่ำย แต่ละปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

รำยรับ 22,016,083.08 20,280,935.52 18,090,939.52 16,702,071.12 26,927,916.59 19,776,706.17

รำยจ่ำย 19,297,934.78 17,233,145.95 17,424,962.15 17,230,533.37 14,230,019.33 16,352,662.53

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

รำยรับ รำยจ่ำย

 
ภำพ 7.5-3 เงินรำยได้สะสมแตล่ะปี 

 
ภำพ 7.5-3 ร้อยละเงินรำยไดส้ะสมต่อรำยรับตำมแผน 

เปรียบเทยีบกับร้อยละเงินรำยไดส้ะสมแตล่ะป ี

 
ภำพ 7.5-4 สัดส่วนรำยรับต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ค่ำบ ำรุงห้องสมุด/คอมพิวเตอร์ 21,916,756.25 19,491,972.50 16,808,622.11 15,905,248.84 25,432,322.98 18,253,605.92

รำยรับอื่น 99,326.83 788,963.02 1,282,317.41 796,822.28 1,495,593.61 1,523,100.25

22,016083.08
20,280,935.52

18,090,939.52
16,702071.12

26,927,916.59

19,776,706.17

 -

 5,000,000.00
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 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00
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7.5ก(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด  
 ส ำนักฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำร เพ่ือให้มีผู้เข้ำใช้บริกำรมำกขึ้น ในปี 2561 มีกิจกรรมส่งเสริม
กำรใช้บริกำรเพิ่มจำกเดิมจ ำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) Show Book on shelf และ 2) ตอบค ำถำมออนไลน์ ส่งผล
ให้มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกข้ึนร้อยละ 59.02 ดังภำพ 7.1-15 

 
 


