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บทคัดยอ  

 การจัดฝกอบรมของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีจุดประสงคเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหผูเขาอบรมมีทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอน มีความรูและ

เขาใจเครื่องมือชวยจัดทําผลงานวิชาการมากข้ึน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการถายทอดความรูและจัดการ

ฝกอบรม โดยมีกระบวนการดําเนินงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA และหลักการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตการวางแผน 

การดําเนินงาน ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงแกไข จากผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางป 2563 และ 2564 พบวาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 13 หลักสูตร รอยละ 61.90 จํานวนครั้งเพ่ิมข้ึน 94 ครั้ง รอยละ 

67.62 และผูเขาอบรมเพิ่มขึ้น 1,272 คน รอยละ 97.32 ดานความพึงพอใจ พบวามีความพึงพอใจ เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

0.08 จากผลดังกลาวพบวาจํานวนหลักสูตรมีการเติบโตอยางชัดเจน สงผลตอการเพ่ิมทักษะของบุคลากรเปนผูอบรม

หรือวิทยากร เพิ่มบทบาทหนาที่เปน HR ขององคกร นําไปใชในการปรับตําแหนงงานใหสูงขึ้นและปรับบทบาทจาก

ใหบริการเปน Organizer ไดเรียนรูวิธีการสอน เครื่องมอืและโปรแกรมประยุกตมากขึ้น มีสวนรวมในการเรียนการ

สอนไดอยางชัดเจน รวมทั้งมี Content เปนของตนเองพรอมปรับหนาที่เปน Content Creator เพื่อสนับสนุนให

บุคคลนําความเชี่ยวชาญมาถายทอดใหบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังสงผลดีตอภาพลักษณและเปนเครื่องมือที่ชวยในการ

ขับเคลื่อนองคกรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรในการเปนองคกรสมรรถนะสูง และสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ

เพ่ือมุงสูเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกภายในป 2570 อีกดวย 

 

คําสําคัญ: การฝกอบรม, การพัฒนาบุคลากร, ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ABSTRACT  

  Training of The Center for Library Resources and Education Media, Walailak 

University. The purpose is to develop a training course to provide participants with information and 

technology skills for teaching and learning and have more knowledge and understanding of tools 

to help produce academic works and develop the potential of personnel in transferring knowledge 

and organizing training The PDCA quality cycle process and curriculum development principles 



include planning, operating, evaluating and summarizing results and improvements.  From the 

results of the comparison between 2020 and 2021, it was found that 13 courses increased by 

61. 90% , the number of courses increased by 94 times, 67. 62% , and the number of training 

participants increased by 1,272 people (97.32 percent) .  It was found that the average satisfaction 

of the trainees increased by 0.08. From such results, the number of courses has clearly grown. This 

affects the skill enhancement of personnel as trainers or speakers.  Increase the role of the HR of 

the organization, used to adjust the position to be higher and adjusting the role from service 

provider to organizer learning how to teach more tools and applications clearly participate in 

teaching and have their own content and adjust the role to be content creator to encourage 

individuals to bring their expertise to pass on to others.  It also has a positive effect on the good 

image and is a tool that helps to drive the organization to meet the university's strategy of being a 

high- performance organization and supporting the publication of academic results in order to 

achieve the goal of becoming a world-class research university by 2027. 
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บทนํา  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) ที่มีทิศทางและ

เปาหมายการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยแผน

ยุทธศาสตร 20 ป ไดกําหนดเปาประสงคที่จะเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ ชั้นนําของประเทศ” และได

กําหนดเปาหมายท่ีจะเปน “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก ในป พ.ศ. 2570” จึงไดจัดทําแผนเพ่ือกําหนดแนวทาง

และเตรียมความพรอมหนวยงานงานใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรวมการขับเคลื่อนสู

เปาหมายในระยะเวลาท่ีกําหนด (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2563)    

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในดานหองสมุด การผลิตสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน จึงเปนหนวยงานท่ี

ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการศึกษา โดยมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังนั้นการจดัการ

ฝกอบรมถือวาเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนอีกประการหนึ่ง เปนการเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียนและผูสอน

ตองปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ ในระยะเวลาที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสงผลตอ

หองสมุดในประเทศไทย ทําใหมีผูใชบริการยืมคืนหนังสือลดลงประมาณ 1 เทาตัวเหลือรอยละ 8.3 ใชหองสมุดเพ่ือ

อานหนังสือเหลือเพียงรอยละ 0.6 หรือลดลงเกือบ 8 เทา คิดเปนจํานวนผูใชหองสมุดเปนสถานที่อานประมาณ 

2.98 แสนคนเทานั้น หองสมุดจึงพยายามพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสรางสรรคหองสมุดใหมใหแตกตางไป

จากหองสมุดแบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการยุคใหมใหมากที่สุด (Common INFO, 2021) 

โดยการเปดชองทางการเรียนรูจากหองสมุดเพิ่มขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงไดพัฒนาหลกัสูตร (Curriculum Development) 

สนับสนุนผูใชบริการบนพื้นฐานทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน และ

เปนกลยุทธสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการใหจํานวนเพ่ิมข้ึน  

https://www.thekommon.co/category/read/common-info/


 หลักสูตร คือ แผนการเรียนรูท่ีประกอบดวยจุดประสงคและจุดหมายเฉพาะการเลอืกและการจดั

เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล (Taba, 1962, น. 10) การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนแนวทาง

หน่ึงท่ีสรางแผนสําหรับจัดโอกาสทางการเรียนรูใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือจุดหมายท่ีวางไว 

(Saylor & Alexander, 1974, น. 6) จึงพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพ

สําหรับบุคลากรหองสมุด ใหมีรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะสอดคลองกับยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมกับ

วางนโยบายใหมีการดําเนินงานในรูปแบบของทีมงานขามสายงานหรือทีมงานที่ตางหนาที่กัน (Cross-functional 

team) เปนคณะทํางานที่มีความรูและทักษะตางกันในองคกรเดียวกัน สายการบังคับบัญชาเดียวกัน แตมาจากตาง

ฝายกันมารวมมือและทํางานรวมกัน มีสวนรวมในการทํางานตั้งแตกระบวนการวางแผน กระบวนการทํางาน แกไข

และพัฒนารวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายที่มีขอตกลงรวมกัน สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ (ธีรพงศ, 

2008; SEEMALANON1212, 2013)  

 ดวยแนวคิดดังกลาวการพัฒนาหลักสูตรฯ จึงเปนกลยุทธหนึ่งที่เปดโอกาสใหบุคลากรของศูนย

บรรณสารฯ ไดทํางานรวมกัน ไมวาจะเปนบรรณารักษ นักเทคโนโลยกีารศึกษา ชางเทคนิคท่ีใหบริการสนับสนุนการ

เรียนการสอน และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพท่ีมีทักษะดานการบริหารจัดการและประสานงานเปนพ้ืนฐาน โดย

จัดตั้งเปน “คณะทํางานสงเสริมการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน” เพื่อรวมมือกันจัดหลักสูตรการฝกอบรม

เพ่ือสงเสริมการใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีในหองเรียนอัจฉริยะ และใชโปรแกรมประยุกต

ในการผลิตผลงานวิชาการ ใหกับนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปดโอกาสใหทุกคนไดใช

ประโยชนจากเทคโนโลยท่ีีทันสมัยในการเรียนการสอน เขาถึงสารสนเทศอยางสะดวกและใชงานอยางคุมคา และท่ี

สําคัญเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนยบรรณสารฯ สามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพท่ีสูงข้ึนได 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานทักษะการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช

เทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

 2. เพ่ือใหผูฝกอบรมมีความรูและความเขาใจเครื่องมือชวยในการจัดทําผลงานวิชาการมากข้ึน 

 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการถายทอดความรูและจัดการฝกอบรมใหสูงข้ึน 
 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 ขั้นตอนการดําเนินงานใชหลักการดําเนินงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA หรืออีกชื่อที่เปนที่รูจัก

คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) คือการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพที่มีความสําคัญในการวางแผนแกปญหาการ

ทํางานใหเสร็จสมบูรณ และนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานขององคกรใหดีข้ึน เช่ือถือไดและเปนท่ียอมรับ ซึ่ง

ประกอบไปดวยการวางแผน (Plan) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และ

การแกไขปญหาท่ีทําใหงานไมบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Act) จึงถือเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการ

บริหารงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐณพัชร ออนตาม, 2562) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1. การวางแผน (Plan) ข้ันตอนมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 

         1.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานสงเสรมิการใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือทําหนาท่ี

สงเสริม สนับสนุนการจัดฝกอบรมและดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ พรอมขออนุมตัิโครงการและนําเสนอตอ

มหาวิทยาลยั เพ่ือขออนุมัติดําเนินการและงบประมาณสําหรบัการจดัฝกอบรม 



1.2 จัดทําหลักสตูรการฝกอบรมรวมกันตามข้ันตอนดังน้ี (สงัด อุทรานันทร, 2554, น. 34) 

1)  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานแตละหลักสูตร ประกอบดวยหัวขอการอบรม รายละเอียด

หัวขอ เนื้อหา สื่อที่ใช วิทยากร และตัวชี้วัดในการดําเนินงาน (KPI) ที่ชัดเจน ไดแก กําหนดบทบาท วิทยากร ผู

ประสานงาน/ผูจัดอบรม ผูชวยวิทยากร โดยแตละตําแหนงมีภาระงานที่ชัดเจนและทํางานสนับสนุนกันและกัน ทํา

ใหเกิดการทํางานเปนทีม ตามความสามารถและความเช่ียวชาญของแตละคน  

2) กําหนดจุดมุงหมายแตละหลักสูตร  

3)  คัดเลือกและจัดเน้ือหาสาระ สําหรับการฝกอบรมหลักสูตร เปนลักษณะของหลักสูตร

เดี่ยว รวมท้ังสิ้น 21 หลักสูตร  

4) กําหนดมาตรการวัดและการประเมินผล วัดและประเมินผลดานหัวขอและรูปแบบ 

การฝกอบรม   

5) ประเมินผลการใชหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม จะมีการประเมินผลทุกครั้ง  

6) ปรับปรุงแกไขหลักสูตร นําผลท่ีไดจากการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

                          1.3 จัดทําเว็บไซตการฝกอบรม (library.wu.ac.th/training) ประกอบดวยรายละเอียดของ

หลักสูตร ระบบการลงทะเบียน การตรวจสอบรายช่ือผูลงทะเบียน ระบบประเมิน คูมือการฝกอบรม และสารสนเทศ

เพ่ือการประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของ 

   1.4 ออกแบบตารางเพื่อใชในการประชาสัมพันธเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกเดือน การจัด

อบรมท่ีมีตารางกําหนดลวงหนาแนนอน และกําหนดวันท่ีเผยแพรตารางการฝกอบรมในสัปดาหสุดทายของเดือน 
 

     
ภาพท่ี 1 ปฏิทินการจัดฝกอบรม 

 

 2. การดําเนินการฝกอบรม (Do) มีการดําเนินการกอน ระหวาง และหลังการฝกอบรม ดังน้ี 

    2.1 กอนการฝกอบรม มีการเตรียมความพรอมในดาน  

          1) ประชาสัมพันธปฏิทินการฝกอบรมผานชองทางที่กําหนดไว เพื ่อใหการฝกอบรม

นาเชื่อถือและมั่นใจไดวามีการจัดฝกอบรมตามตารางที่กําหนดไวทุกครั้ง และรองรับผูเขาอบรมที่ไมไดลงทะเบียน

ลวงกหนาแตเขารับการอบรมตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว  

          2) ผู จัดอบรมตรวจสอบรายชื่อผู เขาอบรมท่ีลงทะเบียนผานเว็บไซต และแจงขอรับ 

Meeting ID ของ ZOOM พรอมจัดสงใหผูเขาอบรมผานอีเมลท่ีลงทะเบียนไว ในกรณีท่ีมีการฝกอบรมแบบออนไลน 

หากอบรม Onsite ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่ และอุปกรณสําหรับวิทยากร หลังจากนั้นแจงรายละเอียด

การฝกอบรมใน facebook Group : CLM Training ทุกครั้ง เพ่ือใหคณะทํางานฯ ทราบรายละเอียดท่ัวถึงกัน  



          3) วิทยากรเตรียมหัวขอ เนื้อหาของหลักสูตรที่รับผิดชอบ พรอมจัดทําสื่อประกอบการ

สอน และตรวจสอบวาความสอดคลองของเน้ือหาและรายละเอียดท่ีกําหนดไววัตถุประสงค และเวลาท่ีใชฝกอบรม  

   2.2 ระหวางการจัดฝกอบรม 

          1) วิทยากรดําเนินการฝกอบรมตามวัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบท่ีกําหนด  

          2) ผูจัดการฝกอบรมจะตรวจสอบรายชื่อผูเขาอบรม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณที่ใช

ใหพรอมใชงาน บันทึกภาพเพื่อใชในการประชาสัมพันธกิจกรรม และหากเปนการฝกอบรมผาน ZOOM จะบันทึก

ทุกครั้งเพ่ือสํารองไวใหผูเขาอบรมทบทวนภายหลัง   
 

   
   

ภาพท่ี 2 ภาพการฝกอบรมหลักสตูรแบบ Online และ Onsite 
 

   2.3 หลังการฝกอบรม  

         1) จัดสงแบบประเมินใหผูเขาอบรม  

         2) เผยแพรภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรมลงใน Facebook group : CLM Training ทุก

ครั้ง เพ่ือใหคณะทํางานฯ ไดรับทราบความคืบหนาและเพ่ือใชในการประชาสัมพันธกิจกรรม 

                3) สรุปผลการดําเนินงาน โดยผูชวยเลขานุการคณะทํางาน  

                               4) แจงผลการประเมินและขอเสนอแนะใหคณะทํางานทราบฯ ผาน Facebook group  

         5) จดัทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารตามลําดับ 

 3. การตรวจสอบ (Check) เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแตละครั้งจะมีการประเมินผลจากผูเขา

อบรม ตรวจสอบผลการประเมินวาเปนไปในทิศทางใด แบบประเมินท่ีกําหนด มี 2 สวนคือ หัวขอและเน้ือหาในการ

ฝกอบรม และวิธีการจัดฝกอบรม หากมีขอเสนอแนะจะแจงผาน Facebook group : CLM Training เพื ่อให

วิทยากรและผูจัดอบรมทราบและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

 4. การปรับปรุงแกไข (Action) นําผลประเมินและขอเสนอแนะมาจัดประชุมเพื่อระดมสมอง 

และวิเคราะหถึงความตองการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และประการสําคัญคือจะพิจารณาทิศทางการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูอบรมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ไปดวย จึงนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรในป 2564 ที่มีการปรับ เพิ่ม ลด ยกเลิก ยุบรวมและการจัดหลักสูตรเปน

หลักสูตรเดี่ยวและหลักสูตรท่ีเปนชุด หรือ Series และปรับปรุงวิธีการจัดฝกอบรมใหมีใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการ   

1. ในป 2563 (มกราคม - ตุลาคม 2563) สามารถจัดฝกอบรมรวม 21 หลักสูตร จํานวน 139 

ครั้ง มีผูเขารวม 1,307 คน ดานความพึงพอใจตอการเขารวมการฝกอบรม พบวามีความพึงพอใจตอหลักสูตร 

(หัวขอ) ในการจัด คิดเปน 4.53 ตอรูปแบบการจัด คิดเปน 4.54 และความพึงพอใจโดยรวม คิดเปน 4.53 และ

สังเกตไดวาในชวงการที่ผานมา มีผูแจงความประสงคใหจัดอบรมมากกวา 1 หลักสูตรในการจัดแตละครั้ง เพื่อให



ผูเขารวมฝกอบรมไดประโยชนมากที่สุด และมักจะมีการขอจัดอบรมเพิ่มเติมจากปฏิทินรายเดือน ดังน้ันในป 2564 

จึงไดปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมหลักสูตรใหม ในลักษณะหลักสูตรเดี่ยว ยุบหลักสูตรเดียวเปนชุดหลักสูตร หรือ Series  

2. ในป 2564 (พฤศจิกายน 2563-ตุลาคม 2564) มีการจัดฝกอบรมทั้งหมด 34 หลักสูตร 

จํานวน 233 ครั้ง มีผูเขารวมอบรมท้ังหมด 2,579 คน แยกไดดังน้ี 

2.1 วิธีการฝกอบรม ในการจัดฝกอบรมใชแบบ Online ผาน Application ZOOM และ

และแบบ Onsite ในชวงที่มีการสถานการณโควิด-19 ไดจัดอบรมแบบ Onsite บางหลักสูตร ไดแก การใชงาน

เทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนในหอง SMART Classroom  การใชโปรแกรม ZOOM เพ่ือการเรียนการสอน

ออนไลน  Course 11:  เทคนิคท่ีสําคัญในการจัดทําผลงานวิชาการดวย Microsoft word  และ Course 12:  มีชัย

ไปกวาครึ่งถาพ่ึง Flowchart ท่ีมีการเวนะยะหาง และมีมาตรการดานความปลอดภัยในการเขารวมอบรม 

2.2 หลักสูตรที่มีจํานวนครั้งของการจัดมากทึ่สุด คือ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการดวยโปรแกรม Turnitin และ Course 2: Online Resources + Endnote 31 ครั้ง รองลงมา คือ การใช

งานเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนในหอง SMART Classroom 23 ครั้ง และการจัดการอางอิงและรายการ

บรรณานุกรมดวยโปรแกรม Endnote 20 ครั้ง  

2.3 หลักสูตรที่มผีูเขาอบรมมากที่สุด คือ Course 2 : Online Resources + Endnote มี

ผูเขารวมอบรมมากที่สุด คือ 942 คน รองลงมา คือ หลักสูตรการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการดวย

โปรแกรม Turnitin มีผู เขารวมอบรม 259 คน และหลักสูตรการจัดการอางอิงและรายการบรรณานุกรมดวย

โปรแกรม EndNote 215 คน 
 

อภิปรายผล  

(1) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

จากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในป 2563 และปรับปรุงในป 2564 รวม 

32 หลักสูตร เปนการจัดการในลักษณะผสมผสานเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเขาอบรม ดังน้ี  

(1.1) เพิ่มเติมหลักสูตรเดี่ยว 5 หลักสูตร คือ 1) เทคนิคการแตง IG story ใหนาสนใจและ

นาติดตาม 2) สตรีม (Live Stream) งาย ๆ ดวย OBS 3) เทคนิคการเขียน Script สําหรับการสรางสื่อการสอน

ออนไลน 4) การใชงาน Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนออนไลน และ 5) การใชงาน Cisco Webex เพ่ือ

การเรียนการสอนออนไลน 

(1.2) ยกเลิกบางหลักสูตรเนื่องจากวิทยากรไมสะดวกและผูสนใจอบรมนอย 6 หลักสูตร 

คือ 1) ถายภาพสวยดวยสมารทโฟน 2) พื้นฐานการถายภาพเบื้องตน 3) การผลิตภาพ Graphic เพื่อประกอบสื่อ

และเอกสารประกอบการสอนข้ันตน 4) การผลิตสื่อการสอนอยางงายดวยตนเอง 5) การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสจาก

ไฟล Power Point สําหรับ e-learning และ 6) การสราง e-book งาย ๆ ดวยตนเอง 

(1.3) ยุบรวมเขาดวยกัน และปรับเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรใหครอบคลุมทั้งหมด จากหลักสูตร 

1) การใชงานหองเรียน Smart Classroom (Basic) 2) การใชงานหองเรียน Smart Classroom (Advance) และ 

3) การใชงานหองเรียน Smart Classroom (International) เหลือเพียง การใชงานเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการ

สอนในหอง Smart Classroom   



(1.4) ปรับเพิ่มหลักสูตร เพื ่อใหเนื ้อหามีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น จากหลักสูตร “การ

ประยุกตใช excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” เปนการฝกอบรม 2 หลักสูตร คือ 1) นําเสนอขอมูลท่ี

ซับซอนใหเขาใจงายดวย Excel และ 2) เจาะลึกการใชสกิลการวิเคราะหขอมูลดวย Excel 

(1.5) กําหนดหลักสูตรใหมในป 2564 และไดปรับเปลี่ยนชื่อบางหลักสูตรเพื่อใหมีความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน รวม 16 หลักสูตร ไดแก (1) เทคนิคการแตง IG story ใหนาสนใจและนาติดตาม (2) สรางสรรค

งานออกแบบออนไลนดวย CANVA (3) ตัดตอวิดีโอสําหรับมือถือไดเองแบบงาย ๆ ดวย Kine Maste (4) สตรีม 

(Live Stream) งาย ๆ ดวย OBS (5) นําเสนอขอมูลที่ซับซอนใหเขาใจงายดวย Excel (6) เจาะลึกการใชสกิลการ

วิเคราะหขอมูลดวย Excel (7) เทคนิคที่จําเปนสําหรับการจัดทําผลงานวิชาดวย word (8) การจัดการอางอิงและ

รายการบรรณานุกรมดวย EndNote (9) การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการดวยโปรแกรม Turnitin (10) 

การใชงานเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนในหอง Smart Classroom (11) สรางสื ่อวิดีโออยางงายดวย 

Application Loom (12) การสรางแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนออนไลนงาย ๆ ดวย Socrative (13) การ

ใชงาน Zoom เพ่ือการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน (14) เทคนิคการเขียน Script สําหรับการสรางสื่อการ

สอนออนไลน (15) การใชงาน Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนออนไลน (16) การใชงาน Cisco Webex 

เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน 

(2) รูปแบบการจัดหลักสูตรเปนชุดการฝกอบรม (Series) จัดแบงตามเนื้อหา ตามความ

ตองการของผูเขาอบรม และตามภารกิจและเปาหมายขององคกร เรียกวา Course Series เพื่อใหเกิดการ

แยกแยะในการจดจํา แบงไดเปน 5 ชุดการฝกอบรม ดังนี้ 

    1) Research Support Series สนับสนุนการคนควาแหลงสารสนเทศและเครื่องมือสําหรับ

การทําวิจัย เสมือนเปนผูชวยอาจารย/นักวิจัยท่ีใหความชวยเหลือ เพื ่อใหผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วข้ึน และจับคูกับเครื่องมือสนับสนุนการทําวิจัยและผลงานวิชาการ เชน การ

อางอิงและบรรณานุกรมดวยโปรแกรม EndNote และการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน (Plagiarism) ดวยโปรแกรม 

Turnitin 4 หลักสูตร คือ Course 1- Course 5 

      2) Online Resources Series จ ัดกล ุ มการส ืบค นแหล งสารสนเทศจากฐานข อมูล

อิเล็กทรอนิกส มีการแนะนําเทคนิคการสืบคน การจัดเก็บผลการสืบคน การพิมพผล และการจัดเก็บเอกสารฉบับ

เต็ม บริการคนหาเอกสารฉบับเต็ม (Find Fulltext Service) และบริการยืมระหวางหองสมุด (Inter Library Loan) 

5 หลักสูตร คือ Course 6- Course 10 

    3) Work Manual Series สนับสนุนการจัดทําคูมือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพื่อชวยใหผูจัดทํา

เขาใจในรูปแบบรูปเลมผลงานวิชาการ เขียน Flowchart ไดถูกตอง เขียนรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรมดวย

ตัวเอง และใชเครื่องมือชวยการจัดทําผลงาน รวมถึงออกแบบหนาปกดวยตนเอง รวม 5 หลักสูตร คือ Course 11- 

Course 15 

       4) Graphic Design Series สําหรับผูที่ตองการออกแบบกราฟกโดยเฉพาะ ใชแนวคิด BYOD 

(Bring Your Own Device) ใหผูเขาอบรมนําอุปกรณและโปรแกรมที่กําหนดของตัวเอง เพื่อลดปญหาการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ รวมถึงชวยใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการใชงาน (Modern Manufacturing, 2017) และจะตองมี

ความรู เบื ้องตนในการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เขาใจหลักการและการ

ทํางานของโปรแกรม และสามารถนําไปประยุกตใชไดดียิ่งข้ึน รวม 4 หลักสูตร ดังน้ี คือ Course 15- Course 18 



    5) Online Teaching Series นําหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนมาใชในชวง

สถานการณโควิด 19 ดานเทคโนโลยีการจัดทําสื่อ การประเมินผล โดยเนนการเรียนการสอนแบบ Smart 

Classroom จํานวน 7 หลักสูตร  

 และจากการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ในป 2564 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือน

ตุลาคม 2564 พบวามีการจัดฝกอบรมทั้งหมด 34 หลักสูตร รวมจํานวนครั้งในการจัดทั้งหมด 233 ครั้ง มีผูเขารวม

อบรมท้ังหมด 2,579 คน  

(3) การประเมินผลความพึงพอใจตอหลักสูตร 

                              ผลการดําเนินงาน ป 2563 และ 2564 สามารถสรุปผลไดดังน้ี  
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานการจัดฝกอบรม ป 2563 และ 2564 
 

หลักสูตร 

ป 2563 ป 2564 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

การสืบคนฐานขอมูลวจิัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรและการใช

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

43 4.80   

พื้นฐานการถายภาพเบื้องตน 34 4.37   

การผลิตภาพ Graphic เพื่อประกอบส่ือและเอกสารประกอบการสอนขั้นตน 30 4.47   

การใชงานหองเรียน Smart Classroom (Basic) 27 4.33   

การประยกุตใช Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน" 23 4.47   

การสืบคนฐานขอมูลวจิัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการใชฐานขอมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

17 4.63   

ถายภาพสวยดวยสมารทโฟน 16 4.68   

การสรางส่ืออิเล็กทรอนิกสจากไฟล Power Point สําหรับ e-learning 7 4.46   

การใชงานหองเรียน Smart Classroom (International) 6 4.61   

การใชงานหองเรียน Smart Classroom (Advance) 4 4.98   

การสืบคนฐานขอมูลวจิัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการใช

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

12 4.95   

การสราง e-book งาย ๆ ดวยตนเอง 11 4.26   

การผลิตส่ือการสอนอยางงายดวยตนเอง 9 4.49   

การจัดการอางอิงและบรรณานุกรมดวย EndNote  516 4.48 215 4.54 

งายแคปลายนิว้ตัดตอสรางวิดีโอดวย Kine Master  

(ตัดตอวีดิโอสําหรับมือถือไดเองแบบงาย ๆ ดวย Kine Master) 

202 4.41 91 4.37 

การใชงานโปรแกรม EndNote & Turnitin  

(Course 4 :  EndNote + Turnitin) 

149 4.40 5 4.59 

ออกแบบเว็บไซตใหสวยดวย Canva  

(สรางสรรคงานกราฟคและวิดีโอดวย Canva) 

98 4.53 130 4.69 

การใชงานโปรแกรม Turnitin (การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการดวยโปรแกรม Turnitin) 

56 4.72 259 4.93 



หลักสูตร 

ป 2563 ป 2564 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

Application สําหรับทดสอบและประเมินผลภายในหองเรียน Smart 

Classroom (การสรางแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนออนไลน 

งาย ๆ ดวย Socrative) ** 

19 4.67 32 4.80 

การใชงานโปรแกรม Zoom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน** 19 4.59 30 4.83 

การใชงานโปรแกรม Loom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน** 

(สรางส่ือวีดิโออยางงายดวย Application Loom สําหรับการสอนออนไลน) 

9 4.60 83 4.87 

การใชงานโปรแกรม EndNote & Turnitin (Course 4: EndNote +Turnitin) 149 4.40 5 4.59 

เทคนิคการเขียน Script สําหรับการสรางส่ือการสอนออนไลน   7 4.21 

เทคนิคการแตง IG Story ใหนาสนใจและนาติดตาม   15 4.85 

นําเสนอขอมูลที่ซับซอนใหเขาใจงายดวย Excel   29 4.56 

เจาะลึกการใชสกิลการวิเคราะหขอมูลดวย Excel   11 4.69 

Research Support Series     

Course 1: แหลงสารสนเทศภาษาไทยเพื่อการจัดทําผลงานวิชาการ   8 4.72 

Course 2: Online Resources + EndNote 942 4.23 

Course 3: Online resources + Turnitin   10 4.92 

Course 5:  Online Resources + EndNote   + Turnitin   13 4.37 

Online Resources Series   

Course 6: การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 5 4.60 

Course 7: การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 18 4.97 

Course 8: การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  14 4.94 

Course 9: การใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส   9 4.83 

Course 10: การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสครบทุกฐาน   2 5.00 

Work Manual Series   

Course 11: เรียนรูเทคนิคที่สําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพคูมือปฏิบัติงานดวย Microsoft Word 169 4.69 

Course 12: มีชยัไปกวาคร่ึงถาพึ่ง Flowchart   137 4.83 

Course 13: รูจักและเรียนรูการอางอิงในเนื้อหาและการจัดทําบรรณานุกรมดวยตัวเอง 46 4.90 

Course 14: เรียนรูเทคนิคการทําผลงานวิชาการดวย Word และจัดบรรณานุกรมดวย EndNote 43 4.79 

Graphic Design Series     

Course 15: ออกแบบและสราง Cover Template Design by Yourself * 39 4.50 

Course 16: เรียนรูเทคนิคการตกแตงภาพ: Retouch   23 4.35 

Course 17: เรียนรูเทคนิคการตกแตงภาพ: Dicut   5 4.67 

Course 18: การสรางงานกราฟก: Draft & Logo   7 4.95 

Online Teaching Series     

การใชโปรแกรม Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน 27 4.65 

การใชโปรแกรม Cisco Webex เพื่อการเรียนการสอนออนไลน   24 4.54 

การใชงานเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนในหอง SMART Classroom  121 4.53 

การบันทึกหนาจอการสอนและถายทอดสดดวย OBS Studio   6 4.78 



หลักสูตร 

ป 2563 ป 2564 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

ความ 

พึงพอใจ 

 1,307 4.57 2,579 4.65 

หมายเหตุ *  เปนหลักสูตรใชรวมกันระหวาง Work Manual Series และ Graphic Design Series  

             ** เปนหลักสูตรอยูใน Online Teaching Series  

(4) การเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวมฝกอบรมกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด (ท่ีคาดหวัง) 

จากผลการฝกอบรมในป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและจํานวนผูเขารวมฝกอบรมท่ี

กําหนดไวตั้งแตตนป สรุปไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจํานวนผูเขารวมฝกอบรมกับเปาหมายท่ีกําหนด 

ชื่อหลักสูตร 

เปาหมาย

ตามแผน 

(คน) 

เขารวม

จริง 

(คน) 

รอยละ 

เขารวม 

>=80% 

(คน) 

รอยละ

(เทียบ

เปาหมาย

ตามแผน) 

Research Support Series (Course 1-5) 500 981 196.38 400 196.20 

Online Resources Series (Course 6-10) 250 48 19.20 200 80.00 

Work Manual Series (Course 11-15) 500 434 86.80 400 80.00 

Graphic Design Series (Course 15-18) 200 74 37.00 160 80.00 

Online Teaching Series (7 หลักสูตร) 350 323 92.28 280 80.00 

เทคนิคการเขียน Script สําหรับการสรางส่ือการสอนออนไลน 20 7 35.00 16 80.00 

สรางสรรคงานกราฟคและวิดีโอดวย Canva 100 130 130.00 80 80.00 

ตัดตอวีดิโอสําหรับมือถือไดเองแบบงาย ๆ ดวย Kine Master 50 91 182 40 80.00 

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการดวยโปรแกรม Turnitin 80 56 70.00 64 80.00 

การจัดการอางอิงและบรรณานุกรมดวย EndNote 100 215 215.00 80 80.00 

เทคนิคการแตง IG Story ใหนาสนใจและนาติดตาม 50 15 30.00 40 80.00 

นําเสนอขอมูลที่ซับซอนใหเขาใจงายดวย Excel 50 29 58.00 40 80.00 

เจาะลึกการใชสกิลการวิเคราะหขอมูลดวย Excel 50 11 22.00 40 80.00 

รวม 2,300 2,414 104.96 1,840 80.00 
 

จะเห็นไดวาเมื ่อเปรียบเทียบจํานวนที่เขารวมจริงกับจํานวนคนที่เขารวมตามเปาหมาย(ท่ี

คาดหวัง) ที่กําหนดไวตั้งแตตนป มีคาเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรที่มีการจัด คิดเปนรอยละ 80 เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

(5) การเปรียบเทียบจากผลการเปรียบเทียบดังกลาว สงผลตอการการดําเนินงานดังน้ี 

 1) จาํนวนหลักสูตรท่ีจัดในป 2563 และป 2564 มีการเติบโตอยางชัดเจน ทําใหหองสมุดเปลี่ยน

บทบาทเปนผูฝกอบรมหรือวิทยากร เพ่ิมบทบาทในการทําหนาท่ีเปน HR ขององคกร และเปนผูชวยนักวิจัยได  

 2) หลักสูตรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ Re-skill และ Up-skill จะเปนหลักสูตรท่ีจัดอยูใน Series ดังน้ี 

     2.1) Research Support Series เสมือนเปนผูชวยอาจารย/นักวิจัย ใหความชวยเหลือ เพ่ือ 



ลดเวลาในการสืบคนและจัดทํารายการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิชาการ สงผลการจดัทํา

ผลงานวิชาการเพ่ือใหไดรบัการตพิีมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพไดมากและรวดเร็วข้ึน  

     2.2) Online Resources Series ชวยใหผูเขาอบรมเลือกแหลงสารสนเทศตรงกับความ

ตองการของตัวเองมากยิ่งข้ึน พรอมบริการคนหาเอกสารฉบับเต็ม ชวยลดเวลาและเพ่ิมความรวดเร็วในการใชงาน 

    2.3) Work Manual Series เพ่ิมบทบาทการทําหนาท่ีเปน HR ขององคกร เพ่ือมุงเนนใหเปน

องคกรสมรรถนะสูง ดังน้ันบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบรหิารท่ัวไปทุกคนจะตองมีคูมือการปฏบัิติงานอยาง

นอย 1 เลม หลักสูตรน้ีจึงเปนเสมอืนเปนผูชวยท่ีดีใหกระบวนการจดัทําคูมือมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิมความรูและ

ทักษะในการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม และการออกแบบหนาปกได ชวยใหจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนง

ความเช่ียวชาญไดถูกตองและรวดเร็ว สงผลใหมีจํานวนผูปฏิบัติงานระดับเช่ียวชาญมากข้ึนในขณะน้ี 

 3) สรุปบทเรียนจากการพัฒนาหลกัสูตรน้ี สงผลตอการพัฒนาทักษะของคณะทํางานไดดังน้ี 

    3.1) ปรับบทบาทจากใหบริการเปน Organizer  

    3.2) ปรับบทบาทจากผูจัดฝกอบรม เปนผูสอนหรือวิทยากรจํานวน 3 คน และจากการทํา

หนาท่ีเปนผูจดัการฝกอบรมและเรยีนรูรวมกัน ทําหนาท่ีเปนผูชวยวิทยากรได จํานวน 7 คน 

    3.3) เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานและนําไปใชในการปรับตําแหนงงานใหสูงข้ึนได จํานวน 4 

คน และอยูระหวางดําเนินการอีก 2 คน 

    3.3) ไดเรียนรูเรื่องวิธีการสอน เครื่องมือ และโปรแกรมประยุกตมากข้ึน สงผลตอความรูและ

ทักษะของบุคลากรมีความเช่ียวชาญมากข้ึน เขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอนไดอยางชัดเจน  

    3.4) ปรับบทบาทหนาที่เปน Content Creator จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากการเปน

วิทยากร และสามารถนําความเช่ียวชาญของตนเองมาถายทอดใหบุคคลอ่ืนได จากตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนคือตนเอง

ทําหนาที่เปนผูตรวจทานวิทยานิพนธ เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบผลงานการขอตําแหนงความกาวหนาของ

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เปนตน และยังนํามาใชในการกาวไปสูตําแหนงวิทยฐานะทาง

วิชาชีพไดมากข้ึน 

 4) ผลดีที่เกิดตอภาพลักษณขององคกร คือ การสงเสริมการเรียนรูตลอดจนสนับสนุนการใช

ทรัพยากร สรางบรรยากาศเรยีนรูเพิ่มขึ้นและเปนเครื่องมือชวยในการขับเคลื่อนใหหนวยงานเปนองคกรสมรรถนะ

สูง และสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการเพ่ือมุงสูเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ภายในป 2570 

ขอเสนอแนะ 

 ในการดําเนินงาน 2 ปที่ผานมา ไดพัฒนาหลักสูตรที่จัดใหมีความหลากหลายและตรงกับความ

ตองการในการนําไปใชทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การจัดทําผลงานวิชาการ รวมทั้งสงเสริมการเพิ่มทักษะ

การปฏิบัติงาน เห็นควรมีการปรับปรุงบางหลักสูตรที่มีจํานวนหลักสูตรมากเกินไปไมสมดุลกับเวลา เพิ่มเวลา และ

แยกเน้ือหาเปนระดับพื้นฐานและระดับสูง เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากกวาปที่ผานมา  และ

ควรจะปรับปรุงใหสอดคลองและสนับสนุนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในแตละปดวยเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร 

และในอนาคตควรจะพัฒนาในลักษณะของ e-Learning หรือพัฒนาเปนรายวิชาและเผยแพรในระบบ MOOC เพ่ือ

เพิ่มชองทางใหเปนแหลงเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาแบบออนไลน ใหเกิด“การเรียนรูตลอดชีวิต”(Lifelong Learning) 

(ThaiMOOC, 2563) 



การนําไปใชประโยชน 

 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะสารสนเทศ  

 ชวยพัฒนาทักษะการรู สารสนเทศใหกับนักศึกษา และอาจารย/นักวิจัยใหรู และใชแหลง

สารสนเทศใหเปนประโยชนมากขึ้น พัฒนานักศึกษาใหเปนทั้ง "คนดีและคนเกง" ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาจารยมีผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติไดมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพื่อมุงสูเปาหมายการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกในป 2570 ตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีมุงขับเคลื่อนความ “เปนเลิศสูสากล” 

โดยเนนในดานการพัฒนาผลงานวิจัยใหกาวสูระดับโลก 

 เปนแนวทางการสงเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร 

 ชวยใหบุคลากรมีทักษะในการจัดทําผลงานวิชาการ และประหยัดเวลาในการจัดทํารูปเลม มี

ความเขาใจและจัดทําการอางอิงและบรรณานุกรมไดถูกตอง ชวยเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการมุง

สูการเปนองคกรสมรรถนะสูง และสามารถกาวไปสูตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพไดมากข้ึน 

 เปนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไปใชสําหรับพัฒนาบุคลากรของหองสมุด 

 บุคลากรไดพัฒนาทักษะและศักยภาพของตัวเอง ไดเรียนรูทักษะใหม ๆ และสราง Content บน

ความเชี่ยวชาญของตนเอง และพัฒนาตัวเองใหทําหนาท่ีท่ีสูงขึ้น ปรับตําแหนงงานประจําและจัดทําผลงานวิชาการ

เพื่อกาวสูตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพไดมากขึ้น มีทักษะในการทํางานเปนทีมอยางดีเยี่ยม สรางภาพลักษณใหม

ขององคกรนอกจากทําหนาท่ีเปนหองสมุดแลวยังมีภาพลักษณเปนหนวยอบรมเฉพาะดานที่ชวยสงเสริมใหองคกรมี

คุณภาพและมีสมรรถนะสูง พรอมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมุงสูเปาหมาย”การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

ระดับโลกภายในป 2570”  
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