
 



คํานาํ 
 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541  ปัจจุบันมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันดําเนินงานขับเคล่ือน ส่งเสริม
สนับสนุน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของงานประจําที่สามารถตอบสนองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นการรายงานข้อมูลการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดประจําปีงบประมาณ และปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปี 2556 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข โดยได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งในรูปของเอกสารฉบับ
พิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูได้ที่  http://library.cmu.ac.th หัวข้อ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

 

สํานักหอสมุดพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักหอสมุดให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป   
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โครงร่างองค์การ 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

P.1 ลักษณะองค์การ : คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของสถาบันคืออะไร 
 

   ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานอ่ืนตามมาตรา 9(4) และมาตรา 9 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มีฐานะเทียบเท่าคณะ  มีหัวหน้าส่วนงานเรียกว่า ผู้อํานวยการสํานัก 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  สํานักหอสมุดทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วย ห้องสมุด
กลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ รวมจํานวน 21 แห่ง  มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ (Centralization) ใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการบริการ   

 

     (1) บริการ คือ บริการที่จัดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามความต้องการ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย บริการสําคัญ 4 ประเภท 
ดังน้ี บริการผู้อ่าน บริการสารสนเทศ  บรกิารสนับสนุนการวิจัย บริการพิเศษ  
 

     (2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์  
วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า  ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย         

แห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) 
พันธกิจ  (1) แสวงหา สร้างสม จัดระบบ และอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลัก

วิชาการและมาตรฐานสากล  (2) พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และแหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน  รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)  (3) บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททุกรูปแบบอย่างมี
คุณภาพ  (4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา  โดยการมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (5) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

จุดประสงค์ (1) เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน (2) เพ่ือการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and 
Conservation) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (3) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
ภาคเหนือ และแหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งแหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)         
(4) เพื่อบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ และการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (5) เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา โดยการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   

ค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  คือ  CMUL   
C – Collaboration      ร่วมแรงร่วมใจ       
M – Morality   ยึดในคุณธรรม 
U – User Focus   มุ่งมั่นบริการ 
L – Learning   เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ  การพัฒนาบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ   
 

     (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สํานักหอสมุดมีบุคลากร รวมทั้งหมด 136 คน  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (4) สินทรัพย์ 
 ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง พ้ืนที่รวม 15,768 ตารางเมตร  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ    
 
     (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

กฎระเบียบข้อบังคับ (1) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ สกอ. สมศ. มช. และสํานักหอสมุด  (2) กฎ/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/จรรยาบรรณ เก่ียวกับการจัดการห้องสมุด 3) กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และ
การละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา  และพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.09%

43.38%

23.53%

จาํแนกตามกลุ่ม

กลุม่วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คน)

กลุม่สนบัสนนุงานบริการและงาน
เทคนิค (59 คน)

กลุม่สนบัสนนุงานบริหาร (32 คน)

19.85%

59.56%

7.35%

13.24%

จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา

ปริญญาโท (27 คน)

ปริญญาตรี (81 คน)

ปวช./ปวส. (10 คน)

มธัยมศกึษาตอนปลาย (18 คน)

5.88%

24.27%

69.85%

จาํแนกตามอายุการปฏบิตังิาน

< 3 ปี (8 คน)

3 - 10 ปี (33 คน)

> 10 ปี (95 คน)

16.91%

15.44%

18.38%

49.27%

จาํแนกตามอายุ

< 30 ปี (23 คน)

31 - 40 ปี (21 คน)

41 - 50 ปี (25 คน)

> 51 ปี (67 คน)
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   ข. ความสมัพันธร์ะดับองค์การ 
     (1) โครงสร้างองค์การ 
 บริหารงานตามโครงสร้างดังรูป โดยยึดหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ 
 

 
      
 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย สํานักหอสมุดได้แบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  และกลุ่มอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญดังตาราง OP-1 
ตาราง OP-1 ลูกค้าของสํานักหอสมุด 

ลูกค้า บริการที่ส่งมอบ ความต้องการและ 
ความคาดหวัง วิธีการหาความต้องการ 

1. นกัศึกษาระดับ 
    ปริญญาตรี   

1. บริการผู้อ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 
    ที่ทันสมัยและตรงกับ 
    ความต้องการ 
2. บริการที่สอดคล้องกับ 
    ความต้องการ 
3. เครื่องมอืสนับสนุนการ 
   เข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศ 
   ตามความก้าวหน้าของ 
   เทคโนโลยี  
4. บรรยากาศทีส่่งเสริมการ 
   เรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุด 
   สมัยใหม ่
 

1. การประเมินความ 
    พึงพอใจประจําปี 
2. การประเมินความ 
    พึงพอใจระบบออนไลน์ 
    และระบบการโต้ตอบ  
    (Suggestion Box  
    Responses) 
3. การจดัทํา Focus Group 

2. นกัศึกษา 
    บัณฑิตศึกษา   

1. บริการผู้อ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุน 
    การวิจัย  
4. บริการพิเศษ 

3. อาจารย์และนักวิจัย 1. บริการผู้อ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุน 
    การวิจัย  
4. บริการพิเศษ 
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 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ   
ตาราง OP-2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ ความสัมพันธ์ ข้อกําหนดที่สําคัญ/กิจกรรม

ที่ทําร่วมกัน กลไกในการส่ือสาร 

ผู้ส่งมอบ 
1. บริษัท/ห้างร้าน 

 
ผู้ส่งมอบทรพัยากร
สารสนเทศและวัสดุ
ครุภัณฑ์ด้านการสนับสนุน
การปฏิบัตงิานและบริการ/
บริการหลังการขาย 

1. ส่งมอบสินค้าที่ได้
มาตรฐาน 

2. ส่งมอบวัสดุครภัุณฑ์/
บริการตรงตามเวลาที่
กําหนด 

3. บริการที่ดีหลังการขาย 

 
หนังสือราชการ/โทรศัพท์/ 
e-mail/ 
การประชุม 

คู่ความร่วมมือ 
1. ข่ายงาน/เครอืขา่ย

ห้องสมุด/สมาคม
ห้องสมุด 
1.1 ข่ายงานห้องสมดุ

มหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค 

1.2 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง 

1.3 ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

1.4 สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย 

1.5 เครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนา
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
(ThaiLIS) 

1.6 เครือข่ายห้องสมุด
โลก (Online 
Computer 
Library Network-
OCLC) 

1.7 เครอืข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUNILO:
Libraries of 
ASEAN University
Network) 

1. สมาชิกข่ายงาน/
เครือข่าย 

2. การร่วมเป็นภาคีในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการหลัก 

3. การเป็นแหล่งศึกษาดงูาน
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1. การตอ่อายุสมาชิกทกุปี 
2. การร่วมเป็นภาคีการ

จัดซื้อทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. การจดัทําบันทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ 

4. การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันผ่าน
การยืมระหว่างห้องสมุด 

5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การแลกเปล่ียนและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม/ หนังสือ
ราชการ/จดหมายข่าว/
พบปะโดยตรง/เว็บไซต์/e-
mail/ประกาศของ
สํานักหอสมุด 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ ความสัมพันธ์ ข้อกําหนดที่สําคัญ/กิจกรรม

ที่ทําร่วมกัน กลไกในการส่ือสาร 

2. หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน  

 
 
 

1. บริจาคทรัพยากร
สารสนเทศ/อุปกรณ ์

2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. การขอ/รับบรจิาค
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การสนับสนุน
งบประมาณเพือ่การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ/
ปรับปรงุพื้นทีเ่พื่อให้
บริการ 

e-mail/หนังสือราชการ/
การประชุม 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
   ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
     (1) ลําดับในการแข่งขัน 

ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดลําดับของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แต่เพ่ือการพัฒนาสํานักหอสมุดเป็นไป
อย่างย่ังยืนและก้าวกระโดด สํานักหอสมุดเลือกใช้วิธีเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และ/หรือใช้วิธี
เปรียบเทียบข้อมูลด้านทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ และผลการดําเนินงาน กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติด 10 อันดับแรกของประเทศ ข้อมูลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World 
University Rankings หรือ The Time Higher Education World University Rankings 
     (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กําหนดกลยุทธ์ “การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น e-University” และสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  จึงเป็นโอกาสให้สํานักหอสมุดในการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสร้างนวัตกรรมบริการ  เพ่ือการพัฒนา
ห้องสมุดเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ 
   

     (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สํานักหอสมุดใช้ข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ (1) แบบสอบถามการดําเนินงานและรายงาน

ประจําปีของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUNILO: Libraries of ASEAN University Network) (2) ข้อมูลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก           
โดย QS World University Rankings และ The Time Higher Education World University Rankings  
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
     ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจําปี และการฟังเสียงของผู้ใช้บริการ  และการ
หาวิธีการเพ่ือให้มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยและการใช้ให้
คุ้มค่าต่อการลงทุน  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  และงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทําให้สามารถกําหนดความท้ายทาย
เพ่ือตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ดังน้ี 
 

ตาราง OP-3 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 
ประเด็น ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 1. การเพิ่มจํานวนของทรพัยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบเอกสารฉบับเต็มให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน
ในมหาวทิยาลัย 

2. การเพิ่มจํานวนหนังสือที่มเีนื้อหา
ทันสมัยและตรงกับความตอ้งการ 

3. การจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปภาคีเครือขา่ย 
เพื่อประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาไปสู่การเป็น Digital 
University 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

3. การมีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

4. จํานวนการใช้บริการห้องสมุด 
5. มีการพัฒนาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติโดยมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ จํานวน 4 ระบบ  

2. ด้านบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก
และอาคารสถานที ่

4. การจดัหาเครือ่งมือสืบค้นที่ทันสมัย
เพื่อเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างสะดวกและสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
กว้างขวางและเพิ่มแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บรกิาร 

5. การเพิ่มการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. การเป็นห้องสมดุสมัยใหมท่ี่รองรับ
การให้บรกิารในรูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลและห้องสมุดสนับสนุนการ
วิจัยและมีบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนรู ้

3. ด้านปฏิบัติการ 1. การพัฒนาโปรแกรมเพือ่ใช้ในการ
สนับสนุนการบริการและการ
บริหารงาน 

2. การหาความร่วมมือหน่วยงาน
ภายในและภายนอกในการ
แลกเปล่ียนและพัฒนาระบบ
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ประเด็น ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
รวมทัง้การแลกเปล่ียนโปรแกรมที่
สนับสนุนการให้บริการ 

3. การศึกษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติที่
มีคุณภาพและมีค่าบํารุงรกัษารายปี
ในราคาต่ํากว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 

4. ด้านบุคลากร 1. บุคลากรสามารถปรับตวัใหท้ันต่อ
การเปล่ียนแปลงและสร้าง
นวัตกรรมการบริการ  

2. การเพิ่มจํานวนบุคลากรที่ไดร้ับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
(ชํานาญการ, เชี่ยวชาญ) 

5. ด้านความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม 

1. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
คุณภาพและสามารถเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน 

2. การลดร่องรอยคาร์บอน  
และลดการใช้โฟม 

สํานักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรูข้อง
ประชาชนในจงัหวัดเชียงใหม่และ
ชุมชนภาคเหนือทั้งการมาใช้บริการที่
อาคารสํานักหอสมุด และการใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และ 
application 

 

   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
       ส่วนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน 
 สํานักหอสมุดมีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการโดยการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) การ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตามเวลาที่ต้องการ 
(real time)  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีจากฝ่ายต่างๆ ประจําเดือนในที่ประชุม
กรรมการบริหาร และการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด รอบ 6 
เดือน  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินงาน   
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หมวด 1 การนําองค์กร 
 

1.1 การนําองค์การโดยผู้นาํระดับสูง  
 

1.1.1 วิธีการท่ีผู้นําระดับสูงนําสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์และชี้นําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อ 
        สร้างให้เกิดความย่ังยืน (วิสัยทศัน์และคา่นยิม การสง่เสริมใหเ้กิดพฤติกรรมทีถู่กกฎหมายและมีจริยธรรม   
        และการสร้างสถาบันให้มีความย่ังยืน 

สืบเน่ืองสํานักหอสมุดเป็นที่พ่ึงด้านแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้ังภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนภาคเหนือ และ
พันธกิจของสํานักหอสมุด  5 ด้าน  (1) แสวงหา สร้างสม จัดระบบ และอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล (2) พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และแหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมทั้งแหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)  (3) บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททุก
รูปแบบอย่างมีคุณภาพ  (4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา  โดยการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (5) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559)  ไว้ในกลยุทธ์ ที่ 11 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)  สํานักหอสมุด
จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ในแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ
สํานักหอสมุด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับค่านิยมหลักตามแนวทาง EdPEx เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ความเป็นเลิศ (University of Excellence) 

ในการมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว  ได้กําหนดผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของศูนย์
การเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ 7 ด้าน  คือ (1) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Information Resources Center) (2) 
ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) (3) ห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย (Research Library) (4) ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
ภาคเหนือ (5) แหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียนและ GMS (6) ห้องสมุดที่มีชีวิต (7) แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น   

เพ่ือให้มีความชัดเจนในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้า และการสร้างนวัตกรรม จึงได้กําหนด
เป้าหมายของการเป็นห้องสมุดระดับแนวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1. มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเน้ือหาฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
โดยจัดซื้อและสร้างขึ้นเอง 

2. มีการดําเนินการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ ทีค่ํานึงถึงมาตรฐานสากล และกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ  เพ่ือแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเครือข่ายความรว่มมือ และการสบืค้นในระดับ Global 
search 

3. มีเครื่องมือสืบค้นและใช้สารสนเทศที่ทันสมัยในรูปแบบ Single Search  Discovery and Delivery 
Service   

4. มีการพัฒนาบริการใหม่และบริการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง   
5. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างนวัตกรรมบริการ  เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศและบริการ

ถึงมือผู้รับบริการในเชิงรุก 
6. มีความร่วมมือกับห้องสมุดในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและการแลกเปลีย่นทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือการสนับสนุนการวิจัย 
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7. มีการจัดการประชุมวิชาการในระดับประเทศ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาแก่ชุมชน 
8. มีการนําผลงานเด่นในรอบปีไปนําเสนอในเวทีระดับประเทศ ปีละไมน้่อยกว่า 3 ผลงาน เพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดประเภทอ่ืนๆ และการต่อยอดการพัฒนา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดอ่ืนในประเทศต่อไป และผลงานเด่นของสํานักหอสมุดได้รับการตอบรับให้
นําเสนอในเวทีระดับประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน   

 

การไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้า ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาสํานักหอสมุดไปสู่วิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้มีความชัดเจนให้แก่บุคลากรในแนวทางเพ่ือการพัฒนา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสํานักหอสมุดไปสู่
วิสัยทัศน์ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Resources) เพ่ือให้สํานักหอสมุดเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ตอบสนอง
การค้นหาและใช้สารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการ สะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้ ทั้งการใช้ที่อาคารห้องสมุด
และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งจัดหามาและสร้าง
เน้ือหาขึ้นเอง (in house databases) ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (full text)  

ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและการสร้างฐานข้อมูล เน้นให้เป็นทั้งเครื่องมือการสืบค้นและ
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (full text) หรือการสร้างสารสนเทศดิจิทัล  ที่มีมาตรฐานสากลในการลงรายการ เพ่ือ
การส่งผ่านสารสนเทศไปถึงมือผู้ใช้บริการในเชิงรุกผ่านเว็บไซต์และ application  เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันอ่ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และการนําลงแพลตฟอร์มพรีเมี่ยมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลใน
กล่องเดียว เรียกว่า  Single Search and Discovery Service เพ่ือให้เอ้ือต่อการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
ทั้งที่สร้างขึ้นและฐานข้อมูลดิจิทัลที่จัดซื้อ  การค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดทั่วโลก การใช้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดทั่วโลกผ่านบริการ World Share Interlibrary Loan  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. การพัฒนาบริการท่ีเป็นเลิศ  โดยจัดให้มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบริการ/กิจกรรมใหม่ๆ และบริการเชิง
รุก เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารเทศไปถึงมือผู้รับริการ การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้รับบริการ และการสนับสนุน
นักวิจัย/นักวิชาการให้มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนพัฒนาบรกิารเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น ผ่านบริการวิชาการแก่ชุมชน 

3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการดําเนนิงานของห้องสมุด ให้
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการ  งานเทคนิค
ห้องสมุด และงานบริการ  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจที่ใหข้้อมูลในการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา และเพ่ือให้สามารถส่งผ่านทรพัยากรสารสนเทศทั้งในรูปอิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อ
สิ่งพิมพ์ได้ถึงมือผู้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว และตอบสนองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศในปัจจุบัน และ
การสร้างช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการผ่านเว็บไซต์ ต้องคํานึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้
ได้ตามมาตรฐานให้สนองต่อการค้นหาที่เหมาะสมท่ีสุดตามมาตรฐานของ Search Engine Optimization – SEO 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานของ W3C ทั้งในรูปแบบ HTML และ CSS  เพ่ือให้ผู้รับบริการ
สามารถสืบค้นได้จากโปรแกรมค้นหา (search engine) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และสง่ผลต่อ  Web Ranking 
of Universities ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยด้วยในขณะเดียวกัน และใหม้ีการพัฒนา application ต่างๆ ให้เอ้ือต่อการ
สืบค้นผ่าน smart devices เพ่ือให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลถึงมือผูร้ับบริการในเชิงรุก และ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศในปัจจุบัน 

4. การสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคารห้องสมุดและ
บริเวณโดยรอบอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนการวิจัยในขณะเดียวกัน 
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ด้วยสํานักหอสมุดตระหนักความสําคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญย่ิงต่อ
ความสําเร็จในการพัฒนาสํานักหอสมุด จึงได้กําหนดค่านยิมหลัก (Core Values) เพ่ือให้บุคลากรมหีลักในการ
ยึดถือและปฏิบัติตนเองให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร  ส่งผลให้เป็น
พลังผลักดันให้สํานักหอสมุดพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  CMUL ดังน้ี  

C  – Collaboration   :  ร่วมแรงร่วมใจ        
M  – Morality           :  ยึดในคุณธรรม 
U  – User Focus       :  มุ่งมั่นบริการ           
L  - Learning            :  เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง 

 

การได้มาซึ่งค่านิยมหลัก  ได้กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และนําเข้าที่
ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับหัวหน้างานและบุคลากรหลักของหน่วยงานภายในได้มีส่วน
ร่วมในการกําหนดค่านิยมหลักและการบริหารงานของสํานักหอสมุด และได้จัดทําแผนการถ่ายทอดและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักประจําปี และจดัโครงการ/กิจกรรมรองรับ 

ค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดมีความเช่ือมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายสูงสุดของสํานักหอสมุดตาม
สมรรถนะหลัก คือ การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ  และมคีวามเช่ือมโยงและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ EdPEx Core Values โดยคํานึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่บุคลากรได้ยึดถือ
และปฏิบัติมาด้วย และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ค่านิยมหลักในแต่ละข้อ เพ่ือให้เป็นข้อยึดและปฏิบัติ
ตามได้ตรงตามค่านิยมที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1-1 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักกับพันธกิจและเป้าหมายของสํานักหอสมุด 

รูปท่ี 1.1-2 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
และ EdPEx Core Values 
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    ผู้บริหารระดับสูงได้ยึดค่านิยมหลักในการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดและเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร ทั้งด้านความร่วมแรงร่วมใจ การยึดในคุณธรรม ความมุ่งม่ัน
ในด้านการให้บริการ และการเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นําระดับสูงมีความร่วมมือทํางานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร การมีความต้ังใจและเต็มใจทํางานร่วมกัน ในการบริหารงานได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เคร่งครัด เป็นผู้นําและแบบอย่างในจัดและร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
ล้านนา และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพและคุณธรรม โดย
มุ่งมั่นในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และการส่งผ่านทรัพยากร
สารสนเทศผ่านการบริการ โดยได้พัฒนาบริการใหม่เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศให้
ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับความสะดวกสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา   
มีการจัดบริการมุมหนังสือด้านคุณธรรม และจัดกิจกรรมบรรยายทางการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย รวมถึงบุคลากรของสํานักหอสมุด เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วย เช่น การร่วมพิธี
หล่อเทียนพรรรษา การร่วมบริจาคเพ่ือนําเงินไปทําบุญในโอกาสต่างๆ เป็นต้น  การนําการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ทําให้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้าน
การบริหารงาน "การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 จากผลของการยึด
ค่านิยมหลัก ทําให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปีบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ การร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ จน
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และผลงานจากการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้รับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานดีเด่นทุกปีต้ังแต่ปี 2553 และได้รางวัลยอดเย่ียม ในปี 2558 จากการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET  
 

  ตารางที่ 1.1-1 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลักสู่บุคลากร ผูร้ับบรกิารกลุ่มเปา้หมายหลัก  
                (นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย) และบุคคลภายนอก และลูกค้ากลุ่มสําคัญ 
 

วิธีการถ่ายทอด บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
บุคคล 
ภาย 
นอก 

ผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือ 

ความถ่ี นศ. 
ป.ตรี 

นศ.
บัณฑิต 
ศึกษา 

อาจารย์ 
นักวิจัย 

สํานักพิมพ์/
ร้านจําหน่าย

หนังสอื/
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุด
สถาบัน 

อุดมศึกษา

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการ
ประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยทุธ์สู่
แผนปฏิบัติการประจําป ี

⁄       2ครั้ง/ปี 

2. การเผยแพร่เอกสารแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี รวมทัง้คู่มือการ
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 

⁄       ตลอดปี 

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการ
ประชุมบุคลากรประจําป/ีการประชุม
แบบสัญจรไปตามฝ่าย 

⁄       2ครั้ง/ปี 

4. การจดัทํา Focus Group  ⁄ ⁄ ⁄    จัดตามความ
เหมาะสม

5. การเผยแพรผ่่านโปสเตอร์ในลิฟต์และ
ห้องทํางาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 

6. การเผยแพรใ่นรายงานประจําปี  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 
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วิธีการถ่ายทอด บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
บุคคล 
ภาย 
นอก 

ผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือ 

ความถ่ี นศ. 
ป.ตรี 

นศ.
บัณฑิต 
ศึกษา 

อาจารย์ 
นักวิจัย 

สํานักพิมพ์/
ร้านจําหน่าย

หนังสอื/
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุด
สถาบัน 

อุดมศึกษา

7. การเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
สํานักหอสมุด/ห้องสมุดคณะ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

8. การเผยแพรใ่นคู่มือแนะนําการใช้
ห้องสมุดทั้งฉบบัพิมพ์และฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

9. การเผยแพรผ่่านเว็บระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร (CMUL MIS) ⁄       ตลอดปี 

10. การเผยแพร่ค่านิยมหลักบนเส้ือทีม
สํานักหอสมุด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 

  

 จากวิธีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคา่นิยมหลักใหแ้ก่บุคลากร โดยผ่านการประชุมถ่ายทอดแผน 
และการประชุมแบบสญัจรไปตามฝ่าย ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อธิบายช้ีแจง ทําความเข้าใจ เพ่ือให้มีการปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ บุคลากรได้ให้ขอ้เสนอแนะ และผู้บริหารที่รบัผิดชอบนําข้อมูลที่ได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพัฒนาและแก้ไขต่อไป 
 

1.1.2 วิธีการที่ผู้นาํระดับสงูสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนเกิดความผูกพนั มีนวัตกรรม และสถาบนั 
        มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นเลศิ 

ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงาน โดยกําหนดให้แต่ละงาน (1) จัดทําโครงการใหม่ที่รองรับกลยุทธ์เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี และ (2) ให้แต่ละฝ่ายเลือกผลงานเดิมจากการพัฒนาตามโครงการใหม่ของฝ่าย/งานและ
นําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาผลงานไปนําเสนอปีละอย่างน้อย 6 เรื่อง  และผู้บริหารระดับสูงที่กํากับ
ดูแลเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบผลงานและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเรียบเรียงผลงานก่อนไปนําเสนอ (3) 
กําหนดให้มีรางวัลบุคลากรดีจากอดีตผู้บริหารสํานักหอสมุด 7 รางวัล โดยในปี 2557 ได้กําหนดรางวัล 
“สร้างสรรค์นวัตกรรม”จํานวน 1 รางวัล 
 

1.1.3 การสร้างสถาบันให้มีความย่ังยืน และสร้างนวัตกรรม 
 สํานักหอสมุดบริหารองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และยึดค่านิยมหลักและสมรรถนะหลัก
ขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสําคัญหลักธรรมาภิบาลครบทุกข้อ เพ่ือให้สํานักหอสมุดพัฒนาได้
อย่างย่ังยืน 
 

ตารางที่ 1.1-2 การสรา้งสถาบันให้มีความย่ังยืน 
ประเด็นที่มุ่งเน้น วิธีการจัดการ 

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. ศึกษาวิเคราะห ์สํารวจ เพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ 

2. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนและความต้องการของอาจารย์ นักวิจัยและ
นักศึกษา 

3. บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่สภาพน่าใช้และคงทน
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ประเด็นที่มุ่งเน้น วิธีการจัดการ 
ก่อนนําออกบรกิาร  

4. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศด้วยหลักมาตรฐานสากลเพื่อ
การสืบค้นในระดับ Global search  

2. การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ พัฒนาบริการใหม่อย่างต่อเนื่องและกําหนดค่าเป้าหมายทีท่้าทาย
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 
สนับสนุนการพฒันาโปรแกรมสนับสนุนงานด้านบริการและการ
บริการเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บรกิาร 

4.  การนําระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานมาใช้
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจัดการ 

มีความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร่วมกันและแลกเปล่ียนระบบสารสนเทศกับคู่ความร่วมมือ 

5. การสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้  
6. การจดัหาองค์ความรู้ของบุคลากรและการนํา

ความรู้ออกเผยแพร ่
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

7. การปรับปรงุผลการดําเนินงาน ใช้วงจร PDCA 
8. การป้องกันความเส่ียงที่จะเกดิขึ้น การบริหารความเส่ียง 
 

1.1.4 วิธีการที่ผู้นาํระดับสงูสื่อสารกับบคุลากร ผู้เรียน และลูกค้าอ่ืนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธผิล  
        (การสือ่สาร และการมุ่งเนน้การปฏิบัติ) 

 ผู้บริหารใช้วิธีการสื่อสารถึงบุคลากร ผูใ้ช้บริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางเดียวและสองทาง โดยใช้
วิธีการประชุม email สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Line) การสํารวจระบบความพึงพอใจออนไลน์  เว็บไซต์ 
โปสเตอร์ กล่องรับความคิดเห็น 
 

ตารางที่ 1.1-3 การสื่อสารถึงบุคลากรโดยการประชุม 
วิธีการ ผู้เข้าร่วม เน้ือหา ความถี ่

1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุด 

ผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย 
เลขานุการสํานัก 

1. การถ่ายทอดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและ
สํานักหอสมุด 

2. การหารือด้านการพัฒนา
สํานักหอสมุด 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 

2. การประชุมหวัหน้างานในฝ่าย หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 
 

1. การถ่ายทอดนโยบายของ
สํานักหอสมุด 

2. การหารือด้านการพัฒนา
งานตามโครงการของฝ่าย
และงานประจําในฝ่าย 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 

3. การประชุมบุคลากรในฝ่าย หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 
บุคลากรในฝ่าย 

1. การถ่ายทอดนโยบายของ
สํานักหอสมุด 

2. การหารือด้านการพัฒนา
งานของงานต่างๆในฝ่าย
และการแก้ไขปญัหาและ
พัฒนางานตามโครงการของ
ฝ่าย/งาน และงานประจํา 

 
 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 
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วิธีการ ผู้เข้าร่วม เน้ือหา ความถี ่
4. การประชุมงาน หัวหน้างาน 

บุคลากรในงาน 
1.การถ่ายทอดนโยบายของ

สํานักหอสมุด 
2. การหารือด้านการพัฒนางาน

ของงานและการแก้ไขปญัหา
และพัฒนางานตามโครงการ
ของ งาน และงานประจํา 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 

5. การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อ
ฐานข้อมูลคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  คณะกรรมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด เช่น 
กรรมการ Book fair, กรรมการจัด
ประชุมวิชาการ 

ผู้บริหารระดับสูง/
ผู้บริหารระดับกลาง/
ผู้บริหารระดับตน้/
บุคลากรที่ไดร้ับแต่งตั้ง
และมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

วางแผนดําเนินการพัฒนางาน
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ขึ้นอยูก่ับ
แผนการ
ดําเนินงาน 

 
ตารางที่ 1.1-4 ช่องทาง/วิธกีารสื่อสารถึงบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการ ผูส้่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 

ช่องทางการส่ือสาร บุคลากร 
ผู้ใช้บริการภายใน ผู้ใช้บริการ

ภายนอก 
ผู้ส่ง
มอบ 

คู่ความ
ร่วมมือ ปริญญา

ตรี 
บัณฑิต 
ศึกษา 

อาจารย์/
นักวิจัย 

1. การประชุม ⁄     ⁄ ⁄ 
2. การจัดอบรม ⁄      ⁄ 
3. Focus group  ⁄ ⁄ ⁄    
4. การปฐมนิเทศ  ⁄ ⁄ ⁄    
5. Face to face ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
6. รายงานประจาํปี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
7. โปสเตอร์/แผ่นปลิว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
8. e-mail ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
9. Facebook/Line/SMS ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
10. รายการวิทยุ FM100 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
 
ตารางที่ 1.1-5  การประเมินผลการสื่อสาร 

ประเด็น วิธีการ เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ความถ่ีในการ
ประเมิน ผลการประเมิน 

การประเมินสื่อท่ี
ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

สํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม 

1. ความพึงพอใจต่อ
สื่อท่ีสํานักหอสมุดใช้ 
2. อันดับของสื่อท่ีใช้
มากท่ีสุด 
3. ความถ่ีในการรับรู้
ข่าวสาร 
 

1. นักศึกษา/
อาจารย์/นักวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผู้ใช้ประเภท
บุคคลภายนอก 
 

ปีละ 1 คร้ัง ผู้ตอบมีความพึง
พอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 
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ประเด็น วิธีการ เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ความถ่ีในการ
ประเมิน ผลการประเมิน 

การอบรม สํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
1) เอกสาร
ประกอบการอบรม 
ระยะเวลาการจัด
อบรม อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การอบรม สถานท่ีจัด
ฝึกอบรม การนําเสนอ
ของวิทยากร 

1. นักศึกษา/
อาจารย์/นักวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผู้ใช้ประเภท
บุคคลภายนอก 
 

เม่ือเสร็จ
กิจกรรม 

ผู้ตอบมีความพึง
พอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

การใช้บริการ เช่น 
WorldShare ILL 

ความรวดเร็ว ความ
ทันเวลาของการได้รับ
เอกสาร ความตรงกับ
ความต้องการ 

1 ปีต่อ 1 คร้ัง ระดับมาก  

การจัดกิจกรรม
ของสํานักหอสมุด
ทุกกิจกรรม 

 ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม อุปกรณ์ท่ีใช้ 
สถานท่ีจัด ประโยชน์
ท่ีได้รับจากการจดั 

เม่ือเสร็จ
กิจกรรม 

ระดับมาก  

 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 

1.2.1 มีระบบธรรมาภิบาลและการปรับปรงุระบบการนาํองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล  
1) หลักประสทิธิผล   

              1.1) ผู้บริหารได้จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
ซึ่งกําหนดเป้าประสงค์และทศิทางในการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีกระบวนแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปี มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติ  
              1.2) มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์ในข้อที ่1.1  
              1.3) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
                   1.3.1) มีการติดตามและรายงานผลตามพันธกิจที่ผลักดันกลยุทธ์ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุดเป็นประจําทุกเดือน  
                   1.3.2) ติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการทุก 6 เดือน  
                   1.3.3) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์  
                   1.3.4) ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด  

2) หลักประสทิธิภาพ     
              2.1) ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานโดยกําหนดตัวช้ีวัดกลยุทธ์ คือ จํานวนระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic Records) ที่
ได้รับการตรวจสอบ และจํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Process) ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา  
              2.2) ผู้บริหารนําระบบฐานข้อมลูงานงบประมาณและการเงิน (CMUL e-Budget) มาใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทางการเงินที่มคีวามถกูต้อง แม่นยํา เช่ือถือได้ และได้ขอ้มลูที่เป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้ทกุขั้นตอนของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้  ทําให้การเบิกจา่ยเงินงบประมาณมีประสทิธิภาพ และ
สามารถนํางบประมาณท่ีเหลอืจากโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้วไปใช้ในโครงการอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต้องใช้
งบประมาณเร่งด่วนภายในปีงบประมาณน้ัน   
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3) หลักตอบสนอง ผู้บริหารสนองตอบความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย โดย  
    3.1) จัดบรกิารให้ตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจําปี และผ่าน

ระบบการสํารวจความพึงพอใจออนไลน์ เช่น การจัดทําฐานข้อมูล CMUL e-Book Recommendations เพ่ือให้
อาจารย์และนักวิจัยพิจารณาคัดเลือกรายช่ือหนังสือใหม่ทีต้่องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ และการเปลี่ยนประตูเข้าออก
ห้องสมุดให้เป็นชนิดบานเลื่อน เพ่ือสุขอนามัยที่ดีจากการลดจุดสัมผสัและความเสี่ยงในการติดเช้ือ เป็นต้น  

    3.2) เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเป็นการตอบสนองการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ผ่าน Smart Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา  สํานักหอสมุดได้พัฒนา Mobile Application จํานวน 4 Apps ได้แก่ 
CMUL AirPAC, CMU e-Research, CMU e-Theses และ CMU e-Textbooks   

4) หลักภาระรับผิดชอบ  
         4.1) ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามที่แถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ              
ผู้อํานวยสํานักหอสมุด รวมท้ังรับผิดชอบเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจํานวน 8  ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด จํานวน 18 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด  
              4.2) ผู้บริหารรับผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้รับบริการไปดําเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการนําหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และแจ้งให้ผูท้ี่เก่ียวข้องนําไป
ดําเนินการต่อไป  
  5) หลักความโปร่งใส  
              5.1) ผู้บริหารนําระบบการประเมินการปฏิบัติงาน 360 องศา ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้ร่วมงาน 
ผู้ใช้บริการ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น โดยการประเมินจัดทําด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาบุคลากร  
             5.2) มีการรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุด  
             5.3) มีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์e-Auction ได้แก่ การประมูลจ้างเหมาคํา
ความสะอาดสํานักหอสมุด  

6) หลักการมีส่วนร่วม  
             6.1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน จํานวน 71 ชุด เพ่ือให้ผู้แทนจากฝ่าย/งาน มีส่วนร่วมใน
การบริหารและดําเนินงาน  
             6.2) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอํานวยการ จํานวน 3 ทา่น และกรรมการกองทุน
พัฒนาสํานักหอสมุด จํานวน 1 ท่าน  

7) หลักการกระจายอํานาจ ผู้อํานวยการมีการกระจายอํานาจโดยมีคําสั่งมอบหมายให้รองผู้อํานวยการ 
ทั้ง 3 ฝ่าย และผู้ช่วยผู้อํานวยการ สั่งการและปฏิบัติการแทนในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน เมื่อติดราชการ  

8) หลักนิติธรรม สํานักหอสมุดบริหารงานภายใต้ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นอกจากน้ัน สาํนักหอสมุดมกีารออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการใช้ห้องสมุด เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติในการ
ให้บริการโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ  

 
  9) หลักความเสมอภาค  
             9.1) เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามาใช้บริการการอ่านของห้องสมุด  
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             9.2) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ที่ 
17: ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อ
บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 

10) หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ สํานักหอสมุดมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลกัการของการมี
ส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน เช่น มติของที่ประชุมในการฉลอง 5 ทศวรรษ ของสํานักหอสมุด เน้นมาจาก
ฉันทามติจากคณะกรรมการ/คณะทํางาน เป็นต้น  
 

1.2.2 วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการ 
        สนับสนุนชุมชนทีส่ําคัญ 

สํานักหอสมุดมีระบบในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผู้อํานวยการรายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งวาระและก่อนครบ
วาระดํารงตําแหน่ง ในส่วนของผู้บริหารระดับอ่ืนๆ มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร
ของสํานัก ควบคุมการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามตําแหน่งและการปฏิบัติงานของห้องสมุด 
 นอกจากระบบการควบคุมและติดตามตามโครงสร้างการบริหารงานแล้วสํานักมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนภายใต้บริบทของสํานักหอสมุด และจดัสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ 
 

2.1 การจัดทํากลยุทธ์  
 

2.1.1 กระบวนการจัดทาํกลยุทธ ์
 

    สํานักหอสมุดได้จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)  ได้จัดทําให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการจัดทํากลยุทธ์  จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยหน่วยงานระดับฝ่าย  และนําผลการวิเคราะห์เสนอคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด
พิจารณาจัดทําเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักหอสมุด และการนําข้อมูลเสียงของผู้ใช้บริการจากการ
ประเมินและการศึกษาความต้องการ ความคาดหวังในรูปแบบต่างๆ  มาเป็นข้อมูลในการจัดทํากลยุทธ์ และนํากล
ยุทธ์มาจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยกําหนดตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด การจัดทําคู่มือตัวช้ีวัดกลยุทธ์และการประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด และนําเข้าสู่การวิพากษ์ของหัวหน้างาน  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมการวิพากษ์
ด้วย หลังจากที่ปรับแผนตามข้อวิพากษ์แล้ว นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีกคร้ังเพ่ือพิจารณา และนําเข้า
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุดต่อไป   

   เมื่อมีการนําแผนลงสู่การปฏิบัติ  ได้ถอดแผนกลยุทธ์ออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี และนําเข้าที่
ประชุมหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจการดําเนินงานตามแผนและเปิดให้มีการ
เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น โดยในการจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์จาก 2 ทางคือ 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กําหนดโครงการ และฝ่าย/งาน/หน่วยเป็นผู้เสนอโครงการลงในระบบ e-Project และ
รวบรวมโดยงานนโยบายและแผน และนําเสนอผู้บริหารระดับสูงที่กํากับดูแล และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ระหว่างการดําเนินงานตามแผน จัดให้มีระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด  เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หลังจากน้ัน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ หากมีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายสูงหรือตํ่าเกินไป จะมีการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง และมีการ
ปรับเป้าหมายตัวช้ีวัดให้เหมาะสม/ท้าทายย่ิงขึ้น  เพ่ือมีกรอบเวลาในการปรับแผนในช่วงต้นปีงบประมาณ เพ่ือ
สามารถปรับกระบวนการทํางานก่อนที่จะเริ่มดําเนินงาน   

   ในการดําเนินงาน มีการปรับกลยุทธ์ตามการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําสารสนเทศจาก
ผลการประเมินการใช้บริการ การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน รวมทั้งผลการประเมินผล
การบริหารครึ่งวาระของผู้อํานวยการมาใช้  และการหาความท้าทาย และข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 

   การจัดทําแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2557  ได้จัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์ท้าท้ายของ
มหาวิทยาลัย โดยเสนอโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ระยะ 3 ปี (2557-2559)  และให้มี
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สดคล้องและครบถ้วนตามสาขาวิชาการท่ีเปิดสอน และเพ่ิมการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดซื้อแพลตฟอร์มพรีเมี่ยมการสืบค้น WorldCat Single Search and 
Discovery Services  ทําให้สํานักหอสมุดได้เข้าเป็นสมาชิกของห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดโลก (Online 
Computer Library Center-OCLC)  โดยอัตโนมัติ  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ คืออาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย  สืบค้น
ระเบียนฐานข้อมูลที่เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกจํานวน 17,000 แห่ง จาก 133 ประเทศ  
ประมาณ 2,000,000,000 ระเบียน  สามารถสืบค้นฐานข้อมูลค้นหาบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
ได้ประมาณ  1,400,000,000 บทความจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 2,524 ฐานข้อมูล   และผู้ใช้ สามารถ
ใช้บริการ WorldShare Inter-library Loan ทั้งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ทําให้สํานักหอสมุดได้
ขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ ผ่านระบบ WorldCat Discovery Services ซึ่งเป็น
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ระบบของ OCLC   ส่งผลให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้ใช้มีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน
และการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในระดับสากลจากมองเห็นการสืบค้น และการ
ใช้บริการ WorldShare Inter-library Loan จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
     ความท้าทายด้านการประหยัดงบประมาณและการมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ แต่สามารถ
จัดซ้ือได้ในราคาที่ตํ่ากว่า และการเพิ่มแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และ
การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดสมัยใหม่ น้ัน สํานักหอสมุดได้ใช้ข้อได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์จากการเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและการเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดโลก 
(OCLC) และเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดโลกในประเทศไทย (Thai OCLC Members) ทําให้สามารถหาความ
ร่วมมือในการร่วมเป็นภาคีในการจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในกลุ่ม
ของผู้ใช้แพลตฟอร์มการสืบค้น WorldCat ซึ่งเป็นระบบของ OCLC ส่งผลให้มีการดําเนินการปรับแผนด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานและแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และการบริการ ดังน้ี 

     1. การหาความร่วมมอืหน่วยงานภายในและภายนอกในการแลกเปล่ียนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบรหิารงาน รวมทั้งการแลกเปลีย่นโปรแกรมท่ีสนับสนุนการให้บรกิาร   โดยได้เลือกระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
ยอมรับว่าดีและได้รับรางวัลผลงานในระดับประเทศ คือ e-Budget และ e=Project ของคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่าใช้ แทนการพัฒนาระบบข้ึนเอง ทาํให้มกีารทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริหารงานระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา และสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลบัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี   ทําให้สํานักหอสมุดสามารถบรหิารจัดการงบประมาณและการเงิน 
รวมทั้งมีเครื่องมือในการจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด ต้ังแต่การจัดทาํโครงการจนถงึการ
ประเมนิผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการด้วยระบบฐานข้อมลู  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ
สิทธิมากย่ิงขึ้น   

     2. การหาความร่วมมือกับห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ใน
การเป็นภาคีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  เพ่ือการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

     3. การหาความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ได้แก่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  และสํานักงานวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดโลกในประเทศไทย โดยจะมีการทําบันทึกข้อตกลงกันใน
ปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2558 สํานักหอสมุด ได้ทดลองการใช้บริการ Worldshare  ILL กับ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันผ่านระบบ WorldCat 
Discovery Services เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการจัดทําบันทึกข้อตกลงต่อไป  
       4. การปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของ
ผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ทําให้สํานักหอสมุดได้ดําเนินการออกแบบปรับปรุง
อาคาร และเสนอโครงการปรับปรุงอาคาร และเปลี่ยนระบบปรับอากาศใหม่ เพ่ือของบประมาณจากจากสํานัก
งบประมาณและมหาวิทยาลัย 

 ด้านแผนคน    มีความท้าทายด้านการพัฒนาให้บุคลากรปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
นวัตกรรมการบริการ  ได้มีการปรับระบบการรับเข้า ให้มต้ัีงเกณฑ์คะแนนการรับเข้า การต้ังเกณฑ์ในการคะแนน
การสัมภาษณ์  และนําผลสอบภาษาอังกฤษที่สอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับมาสมัคร
สอบ และกําหนดเกณฑ์ที่รับต่อไป   
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2.1.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีส่ําคัญและเป้าประสงค ์
 

  สํานักหอสมุดได้นําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สมรรถนะหลัก และบริบทเชิงกลยุทธ์ มากําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และการปรับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี  ใช้วิธีจัดทําโครงการรองรับความท้าทายตามบริบทเชิงกลยุทธ์แทนการปรับตัวช้ีวัดกลยุทธ์  

 

ตารางที่ 2.1-1 วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ เป้าหมาย 

2557 2558 2559 
1.  พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้
ห้องสมุดดิจิทัลและ
แหล่งข้อมูลประเทศอาเซียน
และ GMS 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

1. สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อ
นักศึกษา 

2. จํานวนระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic Records) ท่ี
ได้รับการตรวจสอบ 

3. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
และการบริการ 

35 
 

34,000 
 
 
5 

36 
 

35,000 
 
 
5 

37 
 

36,000 
 
 
5 

3. พัฒนาบริการเชิงรุกและ
บริการใหม่เพ่ือเป็น
ห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย 

4. สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

5. พัฒนาบริการเพ่ือการ
เรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

6. พัฒนาบริการกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ 

4. จํานวนบริการใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
7. จํานวนบริการ/กจิกรรม

สําหรับผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ 

8. จํานวนบริการ/กจิกรรมเชิงรุก
ท่ีสนับสนุนนักวิจัย/
นักวิชาการให้มีศักยภาพด้าน
การวิจัย 

9. จํานวนบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้ของชุมชนและท้องถ่ิน 

5 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 80 

 
7 
 
 
15 
 
 
 

13 
 

5 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 80 

 
8 
 
 

16 
 
 
 

14 

5 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 80 

 
9 
 
 

17 
 
 
 

15 
 

7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ 

10. จํานวนฐานข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ 

11. จํานวนบริการ/กจิกรรมท่ี
เผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ

5 
 
6 

6 
 
7 

6 
 
8 

8. ส่งเสริม/สนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและท้องถ่ิน
ล้านนา 

12. จํานวนกิจกรรมในการทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ท้องถ่ินล้านนา 

7 7 7 

9.   ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
     ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

13. จํานวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน(Work Process) 
ท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 

6 6 6 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
2557 2558 2559 

10. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
     การบริหารและการตัดสินใจ  
     (CMUL MIS) ให้มี 
     ประสิทธิภาพ  

14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 
     ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
     บริหารและการตัดสินใจ  
     (CMUL MIS) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

11. จัดการความรู้ (Knowledge  
     Management) อย่างเป็น 
     ระบบและต่อเนื่อง 

15.  ระดับความสําเร็จการพัฒนา 
      สํานักหอสมุดสู่องค์กรแห่ง 
      การเรียนรู้ 
 

5 5 5 

12. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม 
     องค์กรและบรรยากาศการ 
     ทํางานอย่างมีส่วนร่วมของ 
     บุคลากรสํานักหอสมุด 

16. ระดับความพึงพอใจของ 
     บุคลากรท่ีมีต่อการบริหาร 
     จัดการและการปฏิบัติงาน 

4 4 4 

13. สร้างขวัญและกําลังใจให้ 
     บุคลากรและทํางานอย่างมี 
     ความสุข 
14. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
     ความสามารถและทักษะใน 
     การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
     ความรับผิดชอบอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

17. ร้อยละของบุคลากรสาย 
     ปฏิบัติการได้รับการพัฒนา    
     ให้มีความรู้ ความสามารถและ
     ทักษะในการทํางานต่อ 
     บุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

15. แสวงหารายได้เพ่ือการ 
     พ่ึงพาตนเอง 

18. จํานวนเงินสมทบเข้ากองทุน 
     พัฒนาสํานักหอสมุด 

ปีละไม่น้อยกว่า
500,000 บาท 

ปีละไม่น้อยกว่า
500,000 บาท 

ปีละไม่น้อยกว่า
500,000 บาท 

 

2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
 

  สํานักหอสมุดได้ดําเนินการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการเพ่ือนําสู่
การปฏิบัติ และนําเข้าที่ประชุมหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจการดําเนินงานตาม
แผนและเปิดให้มีการเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น   โดยในการจัดทําโครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์ตามแผน
กลยุทธ์จาก 2 ทางคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กําหนดโครงการ และฝ่าย/งาน/หน่วยเป็นผู้เสนอโครงการลงใน
ระบบ e-Project และรวบรวมโดยงานนโยบายและแผน และนําเสนอผู้บริหารระดับสูงที่กํากับดูแล และนําเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด  โดยกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ จะต้องการจัดทําโครงการ
รองรับ เพ่ือให้สามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ครบตามที่ต้ังไว้ และสามารถดําเนินการตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้  
            สํานักหอสมุดนําแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) มาแปลง
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
ตามพันธกิจของสํานักหอสมุด ดังน้ี 
            1. จดัทําตารางแนวทางการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 ให้ครบทุกพันธกิจและกล
ยุทธ์ พร้อมทั้งกําหนดโครงการรองรับกลยุทธ์  รองรับตัวช้ีวัดกลยุทธ์ รองรับพันธกิจและแผนการดําเนินงาน
ประจํา และผู้รบัผิดชอบ 
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            2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ มี 2 ประเภท ดังน้ี 
                 1)  โครงการผลักดันกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการใหม่ และโครงการประจํา 
                 2)  โครงการตามพันธกิจ ประกอบด้วยโครงการใหม่และโครงการประจํา 
            3. จดัประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ให้หวัหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่าย/งาน/หน่วย ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจําปี และให้ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรได้ เพ่ือให้ผู้บริหารไปถา่ยทอดให้แก่
บุคลากรทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีดังกล่าว  
            4. จดัประชุมช้ีแจงและทําความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2558 และการบันทึกข้อมูลโครงการลงในฐานข้อมลู CMUL e-Project ให้แก่หัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย และบุคลากรท่ี
เขียนโครงการ  
            5. นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 เผยแพร่ ที ่http://mis.lib.cmu.ac.th หัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร”  หัวข้อหลัก “งานนโยบายและแผน” หัวข้อย่อย “แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ” 
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หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกค้า 
3.1  เสียงของลูกค้า  
  

             สํานักหอสมุดกําหนดผู้รับผิดชอบในการฟังเสียงลูกค้า โดยแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  มีรองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการเป็นประธาน  กําหนดการฟังเสียงจาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และกลุ่มอาจารย์/
นักวิจัย และกําหนดสารสนเทศที่ต้องการรับฟัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และได้จัดช่องทางการฟังเสียงลูกค้าหลากหลาย
ช่องทาง โดยมีกระบวนการการฟังเสียงลูกค้า ดังน้ี  
 

 
 

รูปที่ 3.1-1 กระบวนการการฟังเสยีงลูกค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3.1-1 การรับฟงัผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สารสนเทศท่ีต้องการฟังจากลูกค้า 

รูปแบบวิธีการสื่อสารท่ีใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้า 
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1.นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
2. นักศึกษาระดับบัณทติศึกษา 
 
3. อาจารย์ นักวิจัย 

1.1ทรพัยากรสารสนเทศที่ให้บริการ           
1.2 บริการท่ีจัดให้           
1.3 ผู้ให้บริการ           
1.4 สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก           
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 เมื่อได้เสียงของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ แล้ว ประธานคณะกรรมการฯ ได้นําสรุปเสียงของลูกค้าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ หลังจากน้ันประธานคณะกรรมการ
จะนําแจ้งเวียนให้หัวหน้าฝ่าย/งานที่เก่ียวข้องทราบและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง หรือคิดนวัตกรรมบริการ
ใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และยังได้นําสรุปเสียงของลูกค้าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุดเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังรูปที่ 3.1-3 
 

 
รูปที่ 3.1-3 กระบวนการจัดการสารสนเทศทีไ่ด้รับจากลูกค้า 

 

หลังจากน้ัน สํานักหอสมุดได้นําเสียงลูกค้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในรูปของ
การปรับปรุงประจําวัน/เดือน การสร้างนวัตกรรม /บริการใหม่ โดยกําหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี  
และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เช่น 
 

ตารางที่ 3.1-2   แสดงการนําผลการนาํสารสนเทศจากเสียงของลูกคา้ไปใช้ประโยชน ์
การปรับปรุงประจําวัน/เดือน นวัตกรรมบริการ/บริการใหม่ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ด้านบริการ 
- ขยายเวลาการเปิดบริการ 
- บริการยืมนาน 
- เพิ่มจุดให้บรกิารนําดื่ม 
- การจดัหากระดานไวท์บอร์ด 

     ด้านสถานที ่
- การปรับปรงุห้องค้นคว้าส่วน

บุคคล 
- การเปล่ียนประตูทางเข้าเป็น

ระบบเปิดอัตโนมัติ 
- การปรับพื้นทีก่ารให้บริการ 
- การปรับปรงุทางลาดสําหรับ   

ผู้พิการ 
- การกําหนดหอ้งน้ําชาย-หญิง 
- การจดัหาถงัขยะหน้าห้องสมุด 

- สร้างแอพลิเคชนั CMU e-Textbooks 
- พัฒนาโปรแกรมการเสนอซ้ือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบออนไลน์  
(e-Book Recommendation) 

- e-Book Suggestion บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์จอสัมผัส 

- บริการ e-Magazines 
- บริการการสืบค้นด้วยระบบ Single 

Search 
- จัดพื้นทีใ่ห้บริการในรูปแบบศูนย์การ

เรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต (true LAB @ 
CMU) 

- พัฒนาโปรแกรมการออกรหัสผ่านเพื่อใช้
บริการอินเทอรเ์น็ต 

- ปรับปรงุระเบียบการยืมทรพัยากร
สารสนเทศ/ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล 

- ปรับปรงุช่วงเวลาในการทําความ
สะอาดห้องน้ํา 

- ปรับปรงุการประเมินกิจกรรม
ฝึกอบรมการใช้สารสนเทศด้วย
ระบบออนไลน ์

 

3.2 ความผูกพันของลูกคา้  
  

        สํานักหอสมุดมีกระบวนการค้นหาความต้องการเก่ียวกับบริการจากผู้ใช้บริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ในรูปที่ 3.1-1 และแจ้งหัวหน้าฝ่าย/งาน ทราบผลการรับฟังเสียงลูกค้า และนําไปพิจารณาหา
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แนวทางปรับปรุง/แก้ไข สร้างนวัตกรรมบริการ และปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ดังรูปที่ 3.1-2  และมีวิธีการช่วยลูกค้าให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ รวมท้ังการใช้บริการต่างๆ 
โดยการจัดบริการ/ฝึกอบรม/กิจกรรม การจัดทําคู่มือ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Social Media/ 
e-mail/ หนังสือเวียน/ Website หลักสูตรและบริการจะแตกต่างกันตามประเภทกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า เช่น 
บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล บริการนําส่งเอกสารสําหรับลูกค้าประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์/
นักวิจัย บริการฝึกอบรม CMUL OPAC สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นต้น 

 

 สํานักหอสมุด มีวิธีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและลกูค้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกตามกลุ่มลกูค้า
จากฐานข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ/ฐานข้อมลูผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Activity database: ACTDB)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-4 แสดงวิธีการใชส้ารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนและลูกค้า 
 

 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  มีระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนาบริการ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้” เป็นตัวกําหนดทิศทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกอบด้วยการสร้าง
ฐานข้อมูลระเบียนสมาชิกลูกค้า (Patron records)  การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เข้าอบรมและร่วมกิจกรรม 
(Activities Database : ACTDB) ทําให้สํานักหอสมุดสามารถจําแนกลูกค้าตามความต้องการ และจัดบริการได้
สอดคล้องความต้องการของลูกค้า  
 

  สํานักหอสมุดจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จัดกิจกรรมลูกช้างเชือกใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ เช่น ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล บริการนําส่งเอกสาร บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย      
การสัญจรกิจกรรมตามคณะ/ภาควิชา นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
และสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ FM100/ หนังสือเวียน/ Poster/ Social Media/ 
Website/ e-mail/ SMS สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้หลักการตลาด (Marketing) ในการส่งเสริม
การบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการจัดโปรโมช่ันการบริการเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการของลูกค้า (Service Promotion) 
และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า (Help Desk) ด้วยการจัดบุคลากรประจําเคาน์เตอร์บริการการช่วยเหลือทาง
โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์สํานักหอสมุด Facebook, LINE และ FAQ  รายละเอียดดังรูป  
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รูปที่ 3.1-5 แสดงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการให้ลูกคา้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูป
ของอาสาสมัคร และการให้รางวัล 
  จากผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางหลักในการส่งเสริมความสมัพันธ์และความ
ผูกพันกับลูกคา้ และเป็นช่องทางในการส่งผา่นบริการ ทําให้สํานักหอสมดุมีลูกค้าติดตามและตอบรับผลิตภัณฑ์
และบริการของสํานักหอสมุด รวมทั้งบอกต่อ (Share) อย่างต่อเน่ือง 
 

       การจัดการข้อร้องเรียน  มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ Focus Group  อีเมล์  กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ บอร์ดแสดงความคิดเห็น Facebook เคาน์เตอร์บริการ โดยหัวหน้าฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศจะเป็นผูร้วบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทุกวัน  โดยมีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ ดังรูป 

 
รูปที่ 3.1-6 แสดงการจัดการขอ้ร้องเรยีน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้     
   

4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร  
 

4.1.1 วิธีการที่สถาบนัใช้วัดผลการดําเนนิการในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบันอย่างเป็นระบบ 
 

             สํานักหอสมุดได้นําวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ โดย
ในช่วงของการดําเนินงาน (Do) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) และการนําผลไปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (Action)  ได้ใช้วิธีการรายงานผลในทุกระดับตามโครงสร้างการบริหาร โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1) การรายงานผ่านช่องทางการประชุม เริ่มต้ังแต่การรายงานผลการดําเนินงานจากงานมายังฝ่าย และ
ฝ่ายนําผลการดําเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นรายเดือน  และมีการ
นําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการดําเนินงาน  รวมท้ังทําให้มีการทบทวนเป้าหมายการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ให้เหมาะสมและท้าทายมากย่ิงขึ้น และมีการนําผลการดําเนินการไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุดทุก 6 เดือน และผู้รับผิดชอบทุกระดับนํามติ/ข้อเสนอแนะจากกรรมการอํานวยการฯ 
ไปปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ  

2) การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน คือ ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) และระบบฐานข้อมูลการ
จัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (e-Project) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงานและติดตามผลได้ตามเวลาที่
ต้องการ (real time)  

  ผลการดําเนินงานท้ัง 2 วิธีน้ี  ช่วยให้ผลการดําเนินงานตามโครงการและผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   
กลยุทธ์ ที่เป็นผลจากการดําเนินงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  ด้วยเป็นวิธีการซึ่งทําให้สามารถ
ติดตามผลการดําเนินงานที่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก และคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสํานัก สามารถส่ือสารสองทางกับผู้บริหารแต่ละระดับ ทําให้สามารถถ่ายทอดและทําความเข้าใจ ติดตาม 
การดําเนินการตามแผนและเป้าหมายของสํานักหอสมุด และได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก
คณะกรรมการประจําสํานักทั้งสองระดับ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ต่อไป 

 

ตารางที่ 4.1-1 วิธีการวัดผลการดําเนินงาน 

วิธีการวัดผล 
การดําเนินงาน ความถ่ี 

ช่องทาง/
เครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศ) 

 
ประโยชน์ของการรายงาน 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์ (งานท่ีได้
ดําเนินการตามโครงการและการ
พัฒนา/ปรับปรุงงานของฝ่าย/งาน/
หน่วย) 

 

อย่างน้อย 
เดือนละ  
1 คร้ัง 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด  
โดยหัวหน้าฝ่าย
เป็นผู้รายงาน 

1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี รายเดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
และการพัฒนาและปรับปรุงงานของฝ่ายและ
หน่วยงานต่างๆในฝ่าย 

2. การรายงานผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์  

รอบ 6 เดือน การประชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด   

1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ราย 6 เดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใน
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วิธีการวัดผล 
การดําเนินงาน ความถ่ี 

ช่องทาง/
เครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศ) 

 
ประโยชน์ของการรายงาน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
และการพัฒนาและปรับปรุงงานของฝ่ายและ
หน่วยงานต่างๆในฝ่าย 

3. การรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบ  
e-Project 
 

สามารถติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ มีการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ ได้ทุกเวลา  โดย
ตรวจสอบได้จากระบบตามสีท่ีแสดงไว้ 
สีเหลือง มีการขอใช้งบประมาณ เบิกจ่าย
งบประมาณ 
สีเขียว  มีการเบิกจ่ายเงินทุกกระบวนการ และ
รายงานผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว  โดย
งานนโยบายและแผนเป็นผู้ตรวจสอบ 
สีแดง แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการดําเนินการใดๆ 
ต้ังแต่ไม่มีการขอใช้เงิน ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่
มีการรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

4. การรายงานผลการใช้งบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบ  
e-Budget  

1. ทําให้ทราบการเคล่ือนไหวของกการขอใช้
งบประมาณจากฝ่าย/งาน/หน่วย   

2. การปฏิบัติงานด้านการขอใช้งบประมาณและ
การเบิกจ่ายของงานนโยบายและแผน และ
งานการเงิน การคลังและพัสดุ แล้วแต่จะดู
รายงานเป็นประจําวันหรือตามท่ีกําหนด 

3. ทําให้สามารถบริหารจัดการงานงบประมาณ
และการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 

5. การรายงานผลโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ี

1 คร้ัง 
ภายใน 30 
กันยายน  

ระบบ 
 e-Project 
 

1. ฝ่าย/งาน/หน่วย/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สามารถใช้ระบบในการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

2. สํานักหอสมุดได้ทราบและนําผลการ
ดําเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  มาใช้ในการพัฒนางานและ
ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

6. การรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ราย 6 เดือน หนังสือ
ราชการ/email 

ทําให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และปรับปรุงผลการดําเนินงานในเวลา
อันเหมาะสม 

7. การรายงานผลการดําเนินงาน ตาม
กิจกรรมประจํา (สถิติการใช้บริการ
ต่างๆ)  

1 คร้ังต่อปี e-Current 
Statistics 

เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานประจําปี และ
รายงานผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
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                ผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  สํานักหอสมุดได้ (1) ส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรม วันนวัตกรรม IT เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการและการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุด และเพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมให้เป็นมีคุณภาพย่ิงขึ้น   (2) สนับสนุนให้มีการนําผลงานไปนําเสนอและเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการในวงกว้างต่อไป ผลการนําเสนอผลงาน บุคลากรของ
สํานักหอสมุดได้รับรางวัลในการนําเสนอผลงานอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีเริ่มแรกที่นําเสนอจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้ม
ได้รับรางวัลมากขึ้น  ดังแสดงในผลลัพธ์หมวด 7  
 

4.1.2 วิธีการที่สถาบนัใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และปรบัปรุงผลการดําเนนิการในทุกระดับ และทุก 
        ส่วนงานของสถาบัน 
              ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สํานักหอสมุดได้มีการ
นําข้อมูลและสารสนเทศมาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ทั้งการดําเนินงานตาม
กระบวนการหลัก เช่น การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการสารสนเทศ   
กระบวนการสนับสนุน เช่น นโยบายและแผน  การเงิน การคลัง และพัสดุ การบริหารทั่วไป อันได้แก่ จํานวนการใช้
บริการห้องสมุดที่เข้ามาใช้บริการท่ีห้องสมุดและจํานวนการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล  
จํานวนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวนการเข้าใช้ฐานข้อมูล  จํานวนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศด้านความพึงพอใจ ความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ  และสารสนเทศด้านความพึงพอใจ 
ความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงสารสนเทศด้านทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และการ
บริหารงานห้องสมุด  โดยจัดหาและพัฒนาเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีมารวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ  การ
ได้ข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน/การสํารวจ/การวิจัย  และจากผู้ส่งมอบ   ทําให้สํานักหอสมุดสามารถหาข้อมูล
สารสนเทศที่จําเป็นต่อการปรับปรุงผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลักและผู้ใช้จาก
ภายนอกได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  
 

ตารางที่ 4.1-2 วิธีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อปรบัปรุงผลการดําเนนิงาน 
ข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการได้มา/เคร่ืองมือ/ความถี ่ การนําไปใช้ 

1. จํานวนการเข้า 
ใช้บรกิารที่อาคาร 
ห้องสมุด (walk in)  
และจํานวนการเข้าใช ้
เว็บไซต์ของห้องสมุด 

1. ระบบควบคุมทางเข้าออก (Access 
Control)/เก็บสถิติทกุเวลาทีเ่ปิดให ้
บริการ 

2. แบบกรอกการเข้าใช้บริการ สําหรับ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีบัตรเข้าใช้บริการ/ 
เก็บสถิตทิุกเวลาที่เปิดให้บรกิาร 

3. เว็บไซต/์ตลอดปี 

เป็นข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดใน
ภาพรวม เพือ่พฒันาการให้บรกิาร 
 
 

2. จํานวนการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และ
แพลตฟอร์มการสืบค้น 
(e-Journals, e-Books,       
e-Newspapers,  
Citation Databases,  
Single Search) 

1. พัฒนาโปรแกรม e-Databases Rating
เพื่อให้ได้ขอ้มูลการเข้าใชฐ้านขอ้มูล   

2. ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่ายฐานข้อมูล 
เป็นผู้จัดส่งให ้
 

การพจิารณาจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลแต่ละฐาน  
เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 
และการวิจัยและการส่งเสริมใหม้ี 
การใช้ฐานขอ้มลูอยา่งคุ้มค่า 
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ข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการได้มา/เคร่ืองมือ/ความถี ่ การนําไปใช้ 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและความพึงพอ 
ใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  

การประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/    
ทุกครัง้ที่มกีารจดักิจกรรม 

การพัฒนาและปรับปรงุ 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ให้มีเกิด
ประสิทธิผลกับผู้ใช้บริการ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก 

4. จํานวนการใช้และ 
ความพึงพอใจตอ่การใช้
บริการยืมระหวา่ง 
ห้องสมุด Worldshare  
Interlibrary Loan  

การประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/      
2 ครั้ง/ปี 

การพัฒนาและปรับปรงุการใหบ้ริการ 
ให้มีเกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้บรกิาร
กลุ่มเป้าหมายหลัก 

5. จํานวนการยืม-คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Circulation Module ชุดคําส่ังในระบบ
ห้องสมุดอตัโนมัติ 

1. การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้
ตรงกับความต้องการ 

2. การจดัการ collection หนังสือ 
ไว้ในตําแหน่งทีเ่หมาะสม 

3.  ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
และความต้องการ 
ในการใช้บริการของผู้ใช้บรกิาร
กลุ่มเป้าหมายหลักและผู้ใช้
ภายนอก 

1. การประเมินความพึงพอใจประจําปี/
แบบสอบถาม/1 ครั้ง/ปี 

2. พัฒนาระบบความพึงพอใจออนไลน์และ
ระบบโต้ตอบ (Suggestion Box 
Responses)/ตลอดเวลาผ่านเวบ็ไซต์ 

3. Post-it Online /ตลอดเวลาช่วงเปิด
ให้บรกิารผ่าน Touch Screen 

1. การพัฒนาและปรับปรงุการ
ให้บรกิารให้มีเกิดประสิทธิผลกับ
ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลักและ
ผู้ใช้จากภายนอก 

2. ช่วยให้สํานกัหอสมุดสามารถ 
ส่ือสารสองทางกับผู้ใช้บรกิารผ่าน
ส่ือออนไลน์  โดยระบบที่
สํานักหอสมุดสร้างขึ้น 
 

4. สารสนเทศด้านทรัพยากร
สารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ  
และการบริหารงานห้องสมุด 

การวจิัย/การสํารวจ โดยบุคลากรของ
สํานักหอสมุด /บุคคลภายนอก 

การพัฒนาและปรับปรงุการใหบ้ริการให้
มีเกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้บรกิาร
กลุ่มเป้าหมายหลักและผู้ใช้จาก
ภายนอก 

5. สารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารงาน 

การประเมินความพึงพอใจที่มตี่อการบริหารงาน
ของบุคลากร/แบบประเมิน/      1 ครั้ง/ปี 

การพัฒนาระบบการบริหารงานให้
สนับสนุนการดาํเนินงานไปสู่เปา้หมาย 
ที่กําหนดไว ้

6. ข้อมูลและสารสนเทศด้าน
งบประมาณ การเงิน และ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และด้านบุคลากร 

1. การนําระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 
การเงิน และการจัดทําโครงการตาม    แผน
ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ e-Budget e-Revenue 
(ฐานข้อมูลแหล่งเงินรายได)้, 
 e-Project มาใช้ 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร 

1. ใช้เครื่องมือในการติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านการใช้งบประมาณ
และการเบิกจ่าย ส่งผลให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศเพื่อปรับปรงุการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการแต่ละ
โครงการ 
ได้ตามแผนที่ไดก้ําหนดไว้  

3. ใช้เป็นเครือ่งมือในการติดตามการ
ดําเนินงานไดท้กุเวลาทีต่อ้งการ 
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4.1.3 วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูลลูกคา้ เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ    
        สํานักหอสมุด 

   สํานักหอสมดุกําหนดแนวทางการเทียบเคียงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามกระบวนการ
หลัก  เพ่ือหาโอกาสในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  โดยการเทียบเคียงข้อมูลกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
และต่างประเทศที่มผีลการจดัลําดับมหาวิทยาลัยของ Time Higher Education (THE) World University 
Rankings และ QS World University Ranking  โดยเลือกคู่เทียบจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศที่ติดอับดับ 
1 และอันดับ 2 
             ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกคา้  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนัน้  สํานักหอสมุด
ได้ดําเนนิการดังนี้  
        สํานักหอสมดุได้นําข้อมูลลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2) มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
การตัดสินใจในการพัฒนาบริการและการบริหารงาน  โดยหัวหน้าฝ่าย/งาน  หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ  เช่น 
คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง   คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น  เป็นผู้ดําเนินการหาข้อมูลลูกค้าทีเ่ป็นประโยชน์ และนํามาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจใน
การดําเนินการต่างๆ โดยนําข้อมูลมาประกอบการวางแผน ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน /สร้างนวัตกรรม
บริการ ในภาระงานที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย และมีการนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่กํากับดูแล เพ่ือพิจารณา  
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําหอสมุดตามลําดับ  

 

4.2 การจัดการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

4.2.1 วิธีการที่สถาบนัใช้จัดการ และเพิม่พูนสนิทรพัย์ทางความรู้และทําให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ 
        มีประสิทธิผล 
 

            สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญต่อการจัดการความรู้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการความรู้ให้องค์กรเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  

   การจัดการความรู้เพ่ือให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559)  ได้กําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ และกําหนดประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งประยุกต์มาจากการจัดการ
ความรู้ของ กพร. ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งน้ีมี
การดําเนินงานตามแผน โดยการรวบรวม ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติ 
9 ชุมชน  พุธสุนทรียเสวนา ปีละ 6 ครั้ง  และกิจกรรม KM Day ทุกปีการศึกษา มีการสกัดและรวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ KM Corner เพ่ือแบ่งปันและเผยแพร่แก่บุคลากรสํานักหอสมุด
และบุคลากรภายนอก โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าปีละ 6 องค์ความรู้ นอกจากน้ี ที่ประชุมของ
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนของชุมชนแนวปฏิบัติ ทุก 2 เดือน และ
มีการประเมินผลการจัดการความรู้ประจําปี เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ในปี
ต่อไป และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยในทุกต้นปีการศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม
พุธสุนทรียเสวนา ในหัวข้อ CKO Kick Off เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ของปีการศึกษานั้นๆ ประสิทธิผลจากการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบทําให้สํานักหอสมุดได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจําปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง 
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้  ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี  
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รูปที่ 4.2-1 กระบวนการจัดการความรู้ของสาํนักหอสมุด 
 

   ด้านการเรียนรู้ระดับองค์การ   สํานักหอสมุดได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร ให้เกิดความรู้ใหม่ที่
สามารถนํามาต่อยอด เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
 

 ตารางที่ 4.2-1 การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรสํานกัหอสมุด       
ประเภทบุคลากร วิธีการเรียนรู้ ผู้ให้ความรู้ 

1. บุคลากรเดิม 1.1 ฝึกอบรม 1.1.1 ผู้รู้จากหน่วยงานภายนอก 
1.2 การทบทวนการปฏิบัติงาน 1.2.1 ผู้รู้ในองค์กร 
1.3 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 1.3.1 หัวหน้าฝ่าย/งาน 
1.4 การจัดกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ 1.4.1 ผู้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/ทํางาน 1.5.1 การนําเสนอของกรรมการ 
1.6 การถ่ายทอดงาน 1.6.1 บุคลากรท่ีจะเกษียณ/ลาออกงาน 

2. บุคลากรใหม่ 2.1 การปฐมนิเทศ 2.1.1 ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 
2.2 การฝึกงาน 2.2.1 หัวหน้างาน 
2.3 การสอนงาน 2.3.1 บุคลากรภายในงาน 
2.4 การเรียนรู้งาน 2.4.1 ศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน 
2.5 การศึกษางานจากสื่อต่าง ๆ 2.5.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 

 

 

เผยแพร่และนําองค์ความรู้ไปใช้ 

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจําปี

สกัดและรวบรวมองคค์วามรู้

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ 
สํานักหอสมุด 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กําหนด 

จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสาํนักหอสมุด 
และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ 

กําหนดประเด็นความรู ้

กําหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 
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4.2.2 วิธีการที่ทําให้ม่ันใจวา่คุณภาพและความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
        ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบคุลากร ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมือ อย่างเปน็ทางการ 
        และไม่เป็นเป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
  

    สํานักหอสมุดได้จัดหาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานและให้บริการ
แก่ผู้ใช้  และโดยได้มีการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์มาสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานและจัดบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  โดยมีวิธีการแยกตามประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ ดังน้ี 

1. ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการบริการ ได้แก่ (1) ข้อมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร เช่น หนังสือเวียน การจองห้องประชุม การจองรถ เป็นต้น (2) ขอ้มลูและสารสนเทศ
ด้านนโยบายและแผน  งบประมาณ  การเงิน  การคลัง และพัสดุ  และด้านการจัดการความรู ้

   2. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของผู้ใช้บริการ ได้แก่ (1) ข้อมูล
และสารสนเทศทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สื่อสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ  (2) ข้อมูล
และสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น คู่มือการใช้/การแสวงหาสารสนเทศ  ข่าวสารเก่ียวกับการบริการ   

 

  วิธีการทําให้ม่ันใจว่า ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้สนับสนุนการใช้น้ัน มี
คุณภาพและความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมือ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นเป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  มีดังน้ี  

 

ตารางที่ 4.2-2 ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการบริการ 
วิธีการ ผลลพัธท์ี่ต้องการ ความมีคุณภาพ ความพร้อมใชง้าน 

1. มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบใน
การดําเนินการ ทั้งฝ่าย
เนื้อหาและด้านเทคนิค 

2. จัดให้มกีารอบรมผู้รับผิดชอบ
ในการบันทกึขอ้มูลและผู้ใช้
ระบบ 

3. มีการปรับปรงุขอ้มูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

4. มีการตรวจสอบแก้ไขขอ้มูล
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 

5. มีการประเมินผลการใช้ระบบ
สารสนเทศ อยา่งน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี และนําผลมาปรับปรงุ
การดําเนนิงาน 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เหมาะสมขึ้นเอง 
หรือหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์/แลกเปล่ียนระบบ
สารสนเทศที่ไดร้ับการยอมรับวา่ดีมาใช้แทน
การพัฒนาขึ้นเองเพือ่ใช้เป็นเครื่องมอืในการ
บริหารจัดการ 

2. มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวรท์ี่ทันสมัย
สนับสนุนการใช้งาน  

3. มีระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) 
4. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็และเครือข่าย

ภายในรองรับ 
5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ ่
6. มีระบบห้องสมดุอัตโนมัติที่ครอบคลุมการใช้

งานตามกระบวนการหลัก 
7. มีระบบประตูอตัโนมัติสําหรับตรวจสอบ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้ผ่านการยืม
อย่างถูกตอ้ง 

8. มีระบบตรวจสอบการเข้าออกอัตโนมัติของ
ลูกค้าและบุคลากร 

1. ข้อมูลมีความถกูต้อง 
แม่นยํา เชื่อถือได้ และ
ทันต่อความตอ้งการ 

2. ความปลอดภัยของ
ข้อมูลและการรกัษา
ความลับ 
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วิธีการ ผลลพัธท์ี่ต้องการ ความมีคุณภาพ ความพร้อมใชง้าน 
9. มีระบบรักษาความปลอดภัย และการสํารอง

ข้อมูลสารสนเทศ  โดยการสํารองขอ้มูลตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนดและการนาํข้อมูลที่
สํารองแล้วฝากไว้ในทีปลอดภัยอย่างน้อย 2 
แห่ง 

10. สร้างช่องทางเพือ่ให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทกุกลุ่มเข้าใชง้านและเข้าถงึ
สารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว ออกแบบ
ระบบให้ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบสามารถนํา
ข้อมูลขึ้นระบบ (upload) ด้วยตนเอง และ
รองรับการใช้งานจากภายนอกได้ 

11. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล 
โดยให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ ด้วยการนํา
อุปกรณ์รกัษาความปลอดภัย จดัเก็บบันทึก 
และวิเคราะห์ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร ์

12. กําหนดชั้นความลับของข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยการกําหนดลําดบัช้ันในการ
เข้าถงึขอ้มูลที่สําคัญและรหัสผ่านในการ
เข้าถงึของผู้ใชใ้นแต่ละกลุ่มและการกําหนด
สิทธิ์การเข้าดูขอ้มูล 

 
4.2.2 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของผู้ใชบ้ริการ   
        ได้แก่  (1) ข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สื่อสิ่งพิมพ์ 
และโสตทัศนวัสดุ  (2) ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น คู่มือการใช้/การแสวงหาสารสนเทศ   
ข่าวสารเก่ียวกับการบริการ  
 

ตารางที่ 4.2-3 ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษา คน้คว้า และวิจัยของผู้ใชบ้ริการ 
วิธีการ 

ผลลพัธท์ี่ต้องการ ความมีคุณภาพด้านเน้ือหา/บริการ ความพร้อมใชง้านด้านเน้ือหา/บริการ 

1. มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
และครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเรียนรูท้ี่เป็น
ประโยชน์การศึกษาค้นคว้าและการดํารงชีวติ
ของนักศึกษา อาจารย์และนักวจิัยของ
มหาวิทยาลัยและผู้ใช้จากภายนอก เพื่อเป็นศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล 

1. มีระบบห้องสมดุอัตโนมัติที่
น่าเชื่อถือและทนัสมัย พร้อม
ชุดคําส่ังครบทกุฟังชั่นการใช้งาน
สําหรับการจัดหา การจดัระบบ 
และการให้บริการ 

2. มีเว็บไซต์ทีอ่อกแบบให้ใช้ได้สะดวก
และเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ 

1. บริการและ
ทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงกับ
ความต้องการและ
พฤตกิรรมการใช้ใน
ปัจจุบัน 

2. ผู้ใช้บริการมีความ
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วิธีการ 
ผลลพัธท์ี่ต้องการ ความมีคุณภาพด้านเน้ือหา/บริการ ความพร้อมใชง้านด้านเน้ือหา/บริการ 

2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการจดัหาให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ ์

3. มีการศึกษาเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลูและสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ และ
ช่วยประหยดังบประมาณในการจัดซื้อ 

4. การจดัซื้อฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการ
ทํางานในรูปคณะกรรมการเพือ่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาการจดัซื้อ 

5. การจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปภาคีเครือข่ายเพ่ือการประหยัดงบประมาณ 

6. มีจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล เพื่อการเข้าถงึข้อมูลในระดับ 
Global search  

7. มีการสร้างฐานข้อมูลฉบับเต็มให้แก่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพือ่
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการ
พัฒนาประเทศ  

8. มีการสร้างฐานข้อมูลฉบับเต็มให้แก่ข้อมูลท้องถิ่น
ล้านนา เพื่อเปน็แหล่งข้อมูลทอ้งถิ่นที่มีประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าของชุมชนภาคเหนือ  

(responsive web) และมี
มาตรฐานสากลในการจัดทําสําหรับ
เป็นช่องทางในการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และบริการ 

3. มีการพัฒนา application เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศและการใช้
งานที่สะดวกรวดเร็ว 

4. มีเครื่องมอืในการสืบค้นในรูปแบบ
แพลตฟอร์มพรเีมี่ยม Single 
search and Discovery Services 
ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูล
จากห้องสมุดเครือข่ายทั่วโลกได้
จากกล่องเดยีว และใช้ประโยชน์
จากการยืมระหว่างห้องสมุดจาก
ห้องสมุดในเครอืข่ายทั่วโลก 
(Worldshare ILL) 

5. มีการจดักิจกรรมส่งเสริการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่
นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนผู้ใช้จากภายนอก 

6. มีบริการ e-Services เช่น การ
กรอกแบบฟอรม์การใช้  คู่มือการ
ใช้บรกิารทุข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับการใช้บริการทกุประเภท 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

7. มีการบํารุงรักษาหนังสือกอ่นนาํ
ออกบริการ ที่สวยงาม น่าใช้ และ
คงทนต่อการใช้งาน 

สะดวกรวดเรว็ใน
การเข้าถงึ
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
บริการ 

9. มีการประเมินผลการใช้บริการในภาพรวมทกุมติ 
คือ ทรัพยากรสารสนเทศ  การให้บรกิาร  
บุคลากรทีใ่ห้บรกิาร และส่ิงอํานวยความสะดวก 
และอาคารสถานที ่อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และ
จัดประเมินในระบบออนไลน์ 

10. มีการประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริม
การใช้ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการใช้
บริการทกุครั้งหลังจัดกจิกรรม และนําผลการ
ประเมินมาใช้ปนรับปรงุผลการดําเนินงาน 

4.2.3 วิธีการที่ทําให้ม่ันใจวา่คุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ตอบสนอง 
        ต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผูส้่งมอบ คู่ความรว่มมืออย่างเปน็ทางการและไม่เป็น 
        ทางการ ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน 
 

 ตารางที่ 4.2-4 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ มีความเชื่อถอืได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย 

1. ฮาร์ดแวร ์ 1. กําหนดคุณลักษณะให ้
    ตรงกับความต้องการ 
    ใช้งาน 

1. มรีะบบแสดงตัวตน 
   ก่อนการเข้าใช้งาน  
2. มกีารจ้างเหมา 

1. ใช้ e-mail ของ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   ในการแสดงตัวตน 
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คุณสมบัติของอุปกรณ์ มีความเชื่อถอืได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย 
2. เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
    เครื่องหมายมาตรฐาน 
    อุตสาหกรรม (มอก.) 
3. เป็นฮาร์ดแวร์ที่จําหน่าย 
    ในท้องตลาดปัจจุบัน 
4. สามารถปรับเปล่ียนให ้
    ทันกับเทคโนโลยีที่ 
    เปล่ียนแปลงได ้
    ตลอดเวลา 
5. เลือกซื้อจากบริษทัที่ม ี
   ชื่อเสียง เชือ่ถือได้ และมี 
   บริการหลังการขายที่ด ี
   เยี่ยม 

   บํารุงรักษาโดย 
   ผู้เชี่ยวชาญ 
3. มรีะบบป้องกันการ 
    โจรกรรมข้อมูลโดยมี 
    การตดิตั้ง Firewall  
4. มีบุคลากรทีม่ีความ 
   ชํานาญงานดแูลระบบ 
5. มรีะบบสํารองข้อมูลไว ้
    ตรวจสอบ  
6. มรีะบบรักษาความ 
    ปลอดภัยห้อง 
    เครือข่ายหลัก 
7. หอ้งเครือข่ายหลัก 
    ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    แบบควบคุมความชื้น 
    อัตโนมัติและมีเครื่อง 
    ดับเพลิงประจําห้อง 

   เพื่อเข้าใชง้าน 
2. มีการฝึกอบรมการใช้ 
   งานฮาร์ดแวร์ที่จดัหา    
   ใหม ่
 

2. ซอฟต์แวร ์ 1. เลือกซอฟต์แวร์ที่ได ้
    มาตรฐานถกูกฎหมาย 
    ลิขสิทธิ ์
2. เป็นที่นิยมใช้ของ 
    ห้องสมุดต่างๆ  
3. ปรับเปล่ียนโปรแกรมให้ 
    ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

1. มรีะบบตรวจสอบการ 
    เข้าใชง้านแบบ Real  
    time 
2. มีระบบรักษาความ 
    ปลอดภัยข้อมูลตาม    
    พรบ. ว่าด้วยการ 
    กระทําความผิด 
    เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
    พ.ศ.2550 
3. มีโปรแกรมป้องกัน 
    ไวรัสคอมพวิเตอร์  
    และสปายแวร ์

1. สามารถเข้าใช้งาน 
    ผ่านเว็บไซตข์อง 
    สํานักหอสมุดและ 
    ระบบอินทราเน็ต 
    ของสํานกัหอสมุด 
2. มกีารฝึกอบรมการใช้ 
    งานอย่างต่อเนื่อง 
3. มีคู่มือการใช้งาน 
    ซอฟต์แวร ์
 

 
 
 

 ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  สํานักหอสมุดมีวิธีการเตรียมความพร้อมป้องกันสําหรับภาวะฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในสํานักหอสมุด เช่น ข้อมูลสูญหาย เกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อระบบ
สารสนเทศ โดยดําเนินการ   
 

ตารางที่ 4.2-5 วิธีการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
รายการ ภาวะฉุกเฉิน วิธีการแก้ไข การตรวจสอบ 

1. ระบบฮาร์ดแวร์และ 
    ซอฟต์แวร์ 

1.1 การชํารุดของ 
      ฮาร์ดแวร์และ 
      ซอฟต์แวร์ 

1.1.1 มีการจ้างเหมาบํารุงรักษา 
        ฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร ์
       ให้ใชง้านได้ตลอดเวลา 

1) จดัทําตารางการ 
    ตรวจสอบระบบ 
    ฮาร์ดแวร์และ 
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รายการ ภาวะฉุกเฉิน วิธีการแก้ไข การตรวจสอบ 
1.2 ระบบข้อมูลล่ม 
 
 
 
 
 
1.3 เครือข่ายชํารุดไม่ 
      สามารถใช้งานได้ 
 
1.4 ไฟฟ้าดับโดยไม่มีการ 
     แจ้งเตือนล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
1.5 การเกิดอัคคีภัยใน 
     ห้องเครือข่ายหลัก 

1.2.1 การแก้ไขเชิงเทคนิคให้กลับคืน 
       ภายใน 1 นาท ี
1.2.2 โปรแกรมสํารองระบบ 
       ห้องสมุดอัตโนมัติไว้ที่บรษิัท  
       INNOVATIVE  
       ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
1.3.1 มีอุปกรณเ์ครือข่ายหลัก  
       (Core Switch) สํารอง 
       สามารถนํามาทดแทนไดท้ันท ี
1.4.1 ติดตั้งเครื่องป่ันไฟฟ้าอัตโนมัติ  
        เพื่อรองรบัการให้บรกิารใน 
        เวลาราชการ และรองรบั 
        การให้บริการในกรณี 
        ที่ไฟฟ้าดับในเวลาที่ 
        สํานักหอสมุดปิดให้บริการ 
1.4.2 ติดตั้งระบบสํารองไฟฟ้า (UPS) 
1.5.1 มีการติดตั้งระบบดับเพลิง 
        เฉพาะห้องเครอืข่ายหลัก และ 
        มีการฝึกซ้อมการป้องกนั 
        อัคคีภัยเป็นประจําทกุปี 

    ระบบซอฟตแ์วร ์
    ประจําวัน 
2) กําหนดผู้รับผิดชอบ 
3) ทบทวนความเส่ียง 
    ที่จะเกดิขึ้นกับ 
    ระบบฮาร์ดแวร ์
    และซอฟต์แวร ์
    อย่างตอ่เนื่อง 

2. ข้อมูลและสารสนเทศ 2.1 ฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้ 2.1.1 มีบุคลากรทําหน้าที่ดูแลระบบ 
       เครือข่ายและเฝ้าสังเกตความ 
       พร้อมของระบบต่าง ๆ ตลอด  
       24 ชั่วโมง 
2.1.2 จัดเก็บขอ้มูลสํารองไว้บนระบบ 
        ก้อนเมฆ Cloud  
2.1.3  มีการสํารองข้อมูลฝากเก็บไว ้
        ในสถานที่ปลอดภัยนอกอาคาร  
        3 แห่ง   

1) กําหนดผู้รับผิดชอบ 
    ในการดูแลระบบ 
    ฐานข้อมูลที ่
    สํานักหอสมุด 
    สร้างขึ้น 
2) ทบทวนความเส่ียง 
    ที่จะเกดิขึ้นกับ 
    ข้อมูลและ 
    สารสนเทศอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
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หมวด 5 การมุ่งเนน้บคุลากร  
  

5.1  สภาพแวดล้อมของบคุลากร  
 

5.1.1 วิธีการที่สถาบนัใชบ้ริการขีดความสามารถ และอัตรากําลงัเพือ่ให้งานบรรลผุลสําเร็จ 
 

สํานักหอสมุดมีอัตรากําลัง  จํานวน 136 อัตรา โดยมีการจัดแบ่งบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค และกลุ่มสนับสนุนงาน
บริหาร (OP1ก (3)) โดยแต่ละตําแหน่งจะมีการกําหนดภาระงานตามมาตรฐานกําหนดที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ รวม 21  แห่ง โดยคณะกรรมการ
วิเคราะห์ภาระงาน ดําเนินการประเมินความต้องการอัตรากําลัง โดยยึดโครงสร้างองค์กรของสํานักหอสมุดเป็นกรอบ
ในการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ือจัดคนลงงาน และพิจารณาการขอกรอบอัตรากําลังเพ่ิมจากมหาวิทยาลัย 
 กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังตามที่ขอ สํานักหอสมุดมีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 

   1. พิจารณาให้บุคลากรภายในงานปฏิบัติงานทดแทนตําแหน่งที่ไม่ได้รบัการจัดสรรโดยมีการเกลี่ยงานให้
เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละบุคคล  

   2. พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังจากฝ่าย/งานอ่ืน ให้มาปฏิบัติงานทดแทนตําแหน่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรตาม
ความเหมาะสม 

กรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังสํานักหอสมุดจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสรรหา บรรจุ และรกัษาบุคลากร ดังน้ี 

 
 ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังสํานักหอสมุดจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากร ดังน้ี 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการ
ดําเนินการคดัสรรบุคคลเพ่ือให้ได้คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของมหาวิทยาลัย  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน 
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งน้ีการคัดเลือกกําหนดให้สอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ สอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง และผู้ที่จะเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ต้องผ่านการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา 
   2. บุคลากรใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในวันแรกจะมีการปฐมนิเทศ เพ่ือรับทราบข้อมูล
เก่ียวกับสํานักหอสมุด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ รวมถึง 
สวัสดิการต่างๆ  และแนะนําบุคลากรใหม่แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งานต่างๆ  โดยมีผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่บุคลากร
ใหม่ ดังน้ี 
 

               ตารางที่ 5.1-1 การฝึกอบรมบุคลากร 
หัวขอ้ ผู้รับผิดชอบ 

การปฐมนิเทศ ผู้อํานวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
การฝึกงาน หัวหน้างาน 
การสอนงาน บุคลากรภายในงาน 
การเรียนรู้งาน ศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน 
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ทั้งน้ี สํานักหอสมุดเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล  จึงได้ให้ความสําคัญกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสร้างผลการดําเนินงานที่ดีให้แก่องค์กร  โดยการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ัง 
การฝึกอบรมและพัฒนา  การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสร้างความพึงพอใจ  
ด้วยการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารงาน ดังรูป 
 

 
รูปที่ 5.1-1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5.1.2 การสร้างบรรยากาศในการทํางานทีเ่ก้ือหนุนและมีความม่ันคงต่อการทํางานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทํางาน เพ่ือสร้างความมั่นใจ และ
ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสขุอนามัยและความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่ทํางานของบุคลากร ใน
สภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน โดยได้ดําเนินงาน ดังน้ี 

     1) ด้านอาคารสถานท่ี  อาคารสํานักหอสมุดมีพ้ืนที่ประมาณ  17,430.66  ตารางเมตร และมีพ้ืนที่บริเวณ
โดยรอบอาคารท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักหอสมุดประมาณ   6,100.00  ตารางเมตร ซึ่งมอบหมายให้หน่วย
อาคารสถานที่ งานบริหารท่ัวไป สํานักงานสํานักเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน  โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ 
ทําให้บุคลากรมีความมั่นใจในเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  ดังน้ี 
 1.1) ระบบการจ้างเหมาบริการจากเอกชน เช่น การทําความสะอาด การซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรืองาน
จ้างที่มีการทํางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยเจ้าหน้าที่ช่างไม่มีความถนัด 
 1.2) การจัดภูมิทัศน์ เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม ประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทํางานและพ้ืนที่ที่ให้บริการ เช่น ห้องทํางานของบุคลากร 
บริเวณท่ีให้บริการในแต่ละช้ัน เคาน์เตอร์ยืมคืน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม  และบริเวณ
โดยรอบทั้งภายในและภายนอกสํานักหอสมุด  

1.3) ระบบการซ่อมบํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนระบบการ
บํารุงรักษาระบบสาธารณูปการ ระบบไฟฟ้า นํ้าประปา ระบบโทรศัพท์  
 
 
 
 
 

การงางแผน
ทรัพยากร
บคุคล

การสรรหา 
คดัเลือก บรรจุ

แตง่ตัง้

การฝึกอบรม
และพฒันา

การบริหารผล
การปฏิบตังิาน

การบริหาร
คา่ตอบแทน
และสวสัดกิาร

ความพงึพอใจ
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2) ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สนิของสํานักหอสมุด บุคลากรและผู้รบับริการ 
สํานักหอสมุดมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสํานักหอสมุด  และแต่งต้ังคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยภายในสํานักหอสมดุ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในสํานักหอสมุด 
เป็นประจําทุกปี  จัดทําแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟและสัญญาณเตือนภัย ติดไว้บริเวณหน้าลิฟต์ทุกช้ัน นอกจากน้ี
ได้ดําเนินการในระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมให้มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้นดังน้ี  
 

ตารางที่ 5.1-2 สิทธปิระโยชน์และนโยบายสําหรับบคุลากร 

สิทธิประโยชน์ รายละเอยีด 

กลุ่มบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ 
วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สนับสนุนงาน
บริการและ
งานเทคนิค 

สนับสนุนงาน
บริหาร 

1. ตรวจสุขภาพ
ประจําป ี

ปีละครั้ง √ √ √ หน่วยการ
เจ้าหน้าที ่

2. แบบฟอร์ม
บุคลากร  
เส้ือยืดโปโลพิมพ์ตรา
สัญลักษณ์
สํานักหอสมุด 

2 ปีครั้ง จํานวน 2 ชุด 
ปีละครั้ง 

√ √ √ หน่วยการ
เจ้าหน้าที ่
คณะทํางาน 

3. เงินกู ้ เงินกูอ้ัตราดอกเบี้ยต่ํา √ √ √ คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สํานักหอสมุด 

4. เงินช่วยเหลือกรณี
เสียชีวิต 

จํานวน 2,500 บาท 
และพวงหรีดในนาม
สํานักหอสมุด 

√ √ √ คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สํานักหอสมุด 

5. กระเช้าเยี่ยมไข ้ กรณเีจ็บป่วยตอ้งนอน
พักรกัษาตัวใน
โรงพยาบาล 

√ √ √ คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สํานักหอสมุด 

6. ประกันอุบัตเิหตุ
หมู่กรณีเดินทางด้วย
รถยนต์ตู้เพือ่ไป
ประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดงูาน 

กรณเีกิดเหตุเสียชีวิต
และทุพลภาพ 

√ √ √ หน่วยการ
เจ้าหน้าที ่
 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
 

 สํานักหอสมุดให้ความสําคัญกับบุคลากรของสํานักหอสมุดทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค และกลุ่มสนับสนุนงานบริหาร (OP1ก (3)) โดย
สํานักหอสมุดได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี โดยกําหนดประเด็นในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มไว้ 3 ด้าน  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานที่บรรลุตามพันธกิจขององค์กร ทั้งน้ี สํานักหอสมุดได้พิจารณา
องค์ประกอบของความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มจากการสอบถามบุคลากรแบบไม่เป็นทางการ แล้วนํามากําหนด
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เป็นองค์ประกอบสําคัญส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร จากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้สํานักหอสมุดมีแนวทางที่
จะดําเนินการในการสํารวจปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรอย่างเป็นทางการจาก
บุคลากร โดยการจัดทําแบบสํารวจออนไลน์ ให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และนําผลการจากสํารวจมา
วิเคราะห์องค์ประกอบของผูกพันอย่างเป็นทางการและตรงต่อความต้องการของบุคลากรอย่างทั่วถึงต่อไป 
 องค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มสํานักหอสมุดที่ได้จากการสอบถามแบบ
ไม่เป็นทางการ มีดังน้ี  
 

ตารางที่ 5.1-3 องค์ประกอบสําคัญทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร องค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 

1. กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1. เส้นทางความกา้วหน้าในสายวชิาชีพที่ชัดเจน 
2.  สถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึบรรยากาศ

เอื้อต่อการทํางาน 
3.  สวัสดิการครอบคลุม 
4.  ผลตอบแทน 
5.  วัฒนธรรมองค์กร เช่น การทํางานเป็นทีมการสอนงานระบบ 

 พี่เล้ียง 

2. กลุ่มสนับสนุนงานบรกิารและงานเทคนิค 
3. กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร 

 

 การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
 สํานักหอสมุดได้ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ โดยการสอบถาม 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการประเมินอย่างเป็นทางการจากอัตราการลาออกของผู้ปฏิบัติงาน  และนําผลการ
ประเมินมาพิจารณาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพันอย่าง
ย่ังยืน    

 การพัฒนาผู้นําและบุคลากร 
       สํานักหอสมุดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของสํานักหอสมุด โดยได้กําหนดหัวข้อการ
พัฒนาบุคลากรสําหรับบุคลากรไว้ 3 ด้าน คือ (1) ด้านห้องสมุดและสารสนเทศ (2) ด้านวิชาการทั่วไปเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ (3) ด้านการศึกษาภาษาท้องถิ่น/ภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี สํานักหอสมุด ได้มีการจัดประชุม 
อบรม สัมมนาให้กับบุคลากรและส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมหน่วยงานภายนอกด้วย  ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยได้กําหนดรูปแบบในการพัฒนาฯ ดังน้ี  (1) ประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพ่ือพูนเพ่ิมความรู้ และพัฒนาทักษะ ได้แก่  ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน ด้านวิชาชีพ  (2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ พุธสุนทรียเสวนา  กิจกรรม KM  
การสร้างนวัตกรรม  การถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้อง การสอนงาน การนําความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทํางาน  
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (3) การศึกษาดูงานในด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี  (4) สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาตนเอง และรองรับความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน โดยได้มีติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและพันธกิจของ
สํานักหอสมุด  
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หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ    

6.1 ก(1) การออกแบบบริการและกระบวนการทํางาน  
 สํานักหอสมุดออกแบบกระบวนการตามพันธกิจหลักของสํานักหอสมุดในป 2539 ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

(INNOPAC) มาสนับสนุนกระบวนการทํางาน ตามกรอบแนวคิดของการปรับหองสมุดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

ทําใหสํานักหอสมุดเปนหองสมุดแหงแรกในภูมิภาคท่ีมีการดําเนินการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักหอสมุดกําหนดกระบวนการหลัก จํานวน 3 กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 2) กระบวนการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และ 3) กระบวนการบริการสารสนเทศ  กําหนด

กระบวนการสนับสนุน จํานวน 3 กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) กระบวนการดาน

การเงิน การคลังและพัสดุ และ 3) กระบวนการดานอาคารสถานท่ี และกระบวนการจัดการ จํานวน 5 กระบวนการ 

ไดแก 1) กระบวนการนําองคกร 2) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 3) กระบวนการมุงเนนลูกคา 4) กระบวนการวัด 

วิเคราะห และการจัดการความรู 5) กระบวนการมุงเนนบุคลากร 

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดทบทวนความคาดหวังและความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง จากผลการสํารวจ

ความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากผูใชบริการเปนประจําทุกป และนําขอมูลลูกคา เชน หลักสูตรการเรียนการ

สอน นโยบายมุงเนนของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (ผลลัพธ 7.1ข(1)) คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคมาใชในการออกแบบกระบวนการหลัก เปนการสรางคุณคาใหลูกคา 
สํานักหอสมุดใชเครื่องมือ SIPOC Model ในการออกแบบกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 

เพ่ือทําใหกระบวนการตาง ๆ มีความเปนระบบ สามารถปรับปรุง แกไขไดทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังรูป 6.1ก(1-1) 

และกระบวนการทํางานหลักของสํานักหอสมุด มีรูปแบบดังรูปท่ี 6.1ก(1-2)  รูปท่ี 6.1ก(1-3) และรูปท่ี 6.1ก(1-4) 

 

เปนศูนยการเรียนรู  (Learning Center) 

ผูสงมอบ/ 

คูความรวมมือ 
ปจจัยนําเขา ผลลัพธ ลูกคา กระบวนการทํางาน 

ผูสงมอบ 
- บริษัท/หางราน 
 

คูความรวมมือ 
- หองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา

ใน/ตางประเทศ 

- หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

- สมาคมหองสมุด 

- ทรัพยากร

สารสนเทศท่ี

จัดหา 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุครุภณัฑ 

- ทรัพยากร 

ท่ีพรอม

ใหบริการ 
- บริการ

ประเภท        

ตาง ๆ 

- นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตร ี

- นักศึกษา

ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- อาจารย 

นักวิจัย 

กระบวนการหลัก 
- กระบวนการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 
- กระบวนการวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ 
- กระบวนการบริการสารสนเทศ 

กระบวนการจัดการ กระบวนการสนับสนนุ 

- กระบวนการนําองคกร 
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
- กระบวนการมุงเนนลูกคา 
- กระบวนการวัด วิเคราะห และ

การจัดการความรู 
- กระบวนการมุงเนนบุคลากร 

- กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กระบวนการการเงิน การคลัง

และพัสด ุ
- กระบวนการอาคารสถานท่ี 

   

       

รูปที่ 6.1ก(1-1) แนวคิดการออกแบบกระบวนการทํางาน 
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

นโยบายและแผนการพัฒนาสารสนเทศ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเมินการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ จัดทํานโยบายและ

แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดย

รวบรวมขอมลูจาก 

- แผนกลยุทธสํานักหอสมดุ 

- หลักสูตรการเรียนการสอน 

- นโยบายของมหาวิทยาลยั 

- มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

- สํารวจความตองการ 
- จัดซื้อ 
- ขอรับบริจาค 
- ขอแลกเปลี่ยน 
- สรางฐานขอมูลเฉพาะดาน 
- บํารุงรักษาใหอยูในสภาพ 
   พรอมใชงาน 
- สํารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
- จําหนายออก 

- ประเมินความคุมคาของการใช     
   ฐานขอมูลจากสถิติการใช 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินการใชผานเว็บไซต 

ความตองการ/คาดหวังของลูกคา งบประมาณ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ทรัพยากรบุคคล/
เครือขายความรวมมือ/การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

- การวิเคราะหและปรับปรุง   
  กระบวนการทํางาน 
- การวิเคราะหสารสนเทศจากลูกคา 
- การเลือกใชเทคโนโลยสีนับสนุน 
  กระบวนการทํางาน 
 

รูปท่ี 6.1ก(1-2) การออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
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กระบวนการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

การพัฒนากลยุทธ วิธีการ การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ/กระบวนการ 

บุคลากรงานวิเคราะห

ทรัพยากรสารนิเทศ เปนผูรบัผิดชอบใน

การพัฒนากลยุทธ โดย 

- รวบรวมกลยุทธดานการวิเคราะห 

   ทรัพยากรสารสนเทศจาก 

   แผนกลยุทธสํานักหอสมุด  

- กําหนดตัวช้ีวัด/คาเปาหมายท่ีเก่ียวของ 

- จัดลําดับการนําทรัพยากรออก 

  ใหบริการ 

- ขอมูลจากเครือขายความรวมมือดาน 

  การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

- ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

- เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
  กอนการวิเคราะห 
- วิเคราะหหมวดหมู/กําหนด 
   หัวเรื่อง 
- เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
  หลังการวิเคราะห 
- บันทึกรายการบรรณานุกรม 
   ลงฐานขอมูล 
- สงมอบทรัพยากรสารสนเทศให 
  งานบริการฯ กับหองสมดุคณะ 
- แลกเปลี่ยนรายการบรรณานุกรม 
   กับสถาบันอ่ืน 
- สรางฐานขอมูล 
- แปลงผันเอกสารดิจิทัล 

- ประเมินผลลัพธเทียบกับเปาหมาย 
   ตัวช้ีวัดกระบวนการ 
- ประเมินความถูกตองของ 
   ฐานขอมูล CMUL OPAC 

ความตองการ/คาดหวังของลูกคา 
- งบประมาณ/เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ/ทรัพยากรบุคคล 
- การเพ่ิมผลผลิต 
- เครือขายความรวมมือ 
- การลดข้ันตอน 
- การเพ่ิมคุณคางาน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มาตรฐานการจัดทําฐานขอมลู 

วิเคราะหปรับปรุงงาน 
 

รูปท่ี 6.1ก(1-3) การออกแบบกระบวนการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
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6.1 ก(2) ขอกําหนดของบริการ และกระบวนการ 
 

สํานักหอสมุดมอบหมายใหรองผูอํานวยท่ีเก่ียวของและผูรับผิดชอบกระบวนการตามพันธกิจหลัก

ออกแบบกระบวนการและระบุขอกําหนดท่ีสําคัญของบริการและกระบวนการ  ตามท่ีไดออกแบบไวในแตละ

กระบวนการ ตามรูปแบบเครื่องมือ SIPOC Model  แลวนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือ

พิจารณา ใหความเห็นชอบ ดังตารางท่ี 6.1ก(2-1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริการสารสนเทศ 

การพัฒนากลยุทธ การจัดบริการ การประเมินผล 

รองผูอํานวยการฝายทรัพยากร

สารสนเทศและบริการ หัวหนาฝาย

บริการฯ พัฒนากลยุทธการใหบรกิารโดย 

- รวบรวมกลยุทธดานบริการจาก 

   แผนกลยุทธสํานักหอสมุด/ผลการ 

   เทียบเคียงขอมูลดานบริการกับ 

   หองสมุดอ่ืน  

- มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

- เกณฑการประเมินการประกันคณุภาพ 

  การศึกษา  

- สรางเครือขายความรวมมือ 

- ดําเนินการปรบัปรุงระเบียบการให 

  บริการ 

- จัดบริการ  16 บริการ 
- มีจุดใหบริการ 21 แหง  
  (หองสมุดกลาง หองสมดุคณะ/ 
   สถาบัน/ศูนย) 
- มีระเบียบ/ประกาศการใหบริการ 
- มีการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
   รวมกัน 
- มีการสื่อสารการตลาด และ 
  ลูกคาสัมพันธ 
- มีระบบตรวจสอบการเขาใช 
  บริการ 

- ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
- สํารวจความพึงพอใจ 
- เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 
 

ความตองการ/คาดหวังของลูกคา 
- งบประมาณ/เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ/ทรัพยากรบุคคล 
- การเพ่ิมผลผลิต 
- เครือขายความรวมมือ 
- การลดข้ันตอน 
- การเพ่ิมคุณคางาน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มาตรฐานการจัดทําฐานขอมลู 

วิเคราะหปรับปรุงงาน 
 

รูปท่ี 6.1ก(1-4) การออกแบบกระบวนการบริการสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 6.1ก(2-1) ขอกําหนดของบริการและกระบวนการ 

กระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ การสรางคุณคาใหกับลูกคา  

1. กระบวนการพัฒนา  
   ทรัพยากรสารสนเทศ  

- สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
- ตอบสนองความตองการของลูกคา  
- ตรงกับความตองการคณะ/สาขาวิชา 
  ที่เปดสอน  
- มีนโยบายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
- เปนไปตามมาตรฐานหองสมุด 
  สถาบนัอุดมศึกษา  
- มีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน  
- งบประมาณสอดคลองกับนโยบาย 
   พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- มีการบริหารความเสี่ยงดานอัตราการ 
  แลกเปลี่ยนเงิน  
- เทคโนโลยสีารสนเทศมีศักยภาพพรอม 
  ใชงาน  
- มีเครือขายความรวมมือระหวาง 
  หองสมุด  

- สํานักหอสมุดเปดโอกาสใหลูกคามี 
  สวนรวมในการเสนอแนะทรัพยากร 
  สารสนเทศ  
- มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
  ตรงตามหลักสูตรเพื่อสงเสริมการ 
  เรียนรูของลูกคา 
- ไดทรัพยากรที่ตรงตามตองการทําให 
  เกิดการใชงานอยางคุมคํ่า  
- กําหนดนโยบายการจัดซื้อหองสมุด 
  กลางและหองสมุดคณะไมใหซ้ําซอน 
  เพื่อประหยัดงบประมาณ  
- บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให 
  อยูในสภาพดีพรอมใหบริการ  
- สํารวจและจําหนายออกทรัพยากร 
  สารสนเทศเพื่อใหทันสมัยและ 
  ประหยัดพื้นที ่
- การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน เชน  
  งานซอมและเขาเลมหนงัสือ  
- การเสริมความคงทนหนังสือกอนออก 
  บริการ 

2. กระบวนการวิเคราะห 
   ทรัพยากรสารสนเทศ  

- คูมือปฏิบัติงานตาง ๆ  
- มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  
- ความตองการของลูกคา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- การตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัย 
  ดิจิทัล  

- มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 
  เพื่อใหไดใชทรัพยากรสารสนเทศ 
  อยางรวดเร็ว และเพิ่มผลผลิตของงาน  
- การวิเคราะหหมวดหมูแบบเรงดวน 
  ตามความตองการ  
- การสรางฐานขอมูล 
- ใชมาตรฐาน Metadata 

3. กระบวนการบริการ 
   สารสนเทศ  

- มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
- มาตรฐานการปฏิบัตงิานกลุม  
  PULINET 
- เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  
- การตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  
- ความตองการของลูกคา  
- ตัวบงชี้คุณภาพเกณฑมาตรฐานกลาง 
  หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  
- มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  
- เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  
- การบริหารความเสี่ยง 

- ลูกคาไดรับบริการที่มีมาตรฐานตรง 
  กับความตองการ และสนองความ 
  พึงพอใจสูงสุด  
- การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน เชน  
  บริการ DD  
- มีระบบจัดการหองประชุมกลุมยอย 
  ทางออนไลน  
- มีบริการอิเล็กทรอนิกส (e-services)  
- สงเสริมใหมีการใชทรัพยากร 
  สารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุด 
  ทั้งภายในมหาวทิยาลัย ระดับภูมิภาค  
  ระดับประเทศและในตางประเทศ  
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กระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ การสรางคุณคาใหกับลูกคา  

  - สงเสริมการรูสารสนเทศใหกับลูกคา 
  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง 
  คุมคาและการเรียนรูตลอดชีวติ  
- บริการ Mobile devices  
- มีการสื่อสารการตลาดและลูกคา 
  สัมพันธ  

 

6.1 ข(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 

 การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญตามตารางท่ี 6.1 ก(2) รวมท้ังนํา

ความตองการและความคาดหวังของลูกคามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยสํานักหอสมุดไดถอดกระบวนการ

ทํางานมาจากโครงสรางการบริหารงาน และมีการมอบหมายภาระงานใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกระบวนการนั้น ๆ 

รับผิดชอบตามเอกสารแสดงขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR) และมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานของกระบวนการเพ่ือกํากับ ติดตาม เม่ือนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ ดังตารางท่ี 6.1ข(1-1) 
 

ตารางท่ี 6.1ข(1-1) การจัดการกระบวนการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญ 

กระบวนการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ขอมูลผูปฏิบัติงาน/
ลูกคา/คูความรวมมือ 

วิธีการดําเนินงาน 

1. กระบวนการ 
    พัฒนา     
    ทรัพยากร 
    สารสนเทศ 

1. คณะกรรมการ 
   พิจาณาการจัดซื้อ 
   ฐานขอมูล 
   อิเล็กทรอนิกส 
2. หัวหนาฝายพัฒนา 
   และจัดระบบ   
   ทรัพยากรสารนิเทศ 
3. หัวหนางานพฒันา  
   ทรัพยากรสารนิเทศ 

1. สัดสวนจาํนวน 
   หนังสือตอ 
   นักศึกษาเต็มเวลา 
   เทียบเทา (FTES) 
2. รอยละการเขาใช 
   ฐานขอมูล 
   อิเล็กทรอนิกสที่ 
   เพิ่มข้ึน 

1. ความเชี่ยวชาญของ 
   ผูปฏิบัตงิานในการ 
   คัดเลือกทรัพยากร 
   สารสนเทศ 
2. ความตองการ 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ที่หลากหลายและ 
   สอดคลองกับหลักสูตร 
   การเรียน การสอน 
   และการวิจัย 
3. การเสนอนวัตกรรม 
   ดานผลิตภัณฑและ 
   บริการจากผูสงมอบ 
   และคูความรวมมือ 
4. การจัดซื้อตามระเบียบ 
   พัสดุโดยเครงครัด 

1. รวบรวมรายชื่อ 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ที่จะจัดซื้อ โดยนําขอมูล 
   จากความตองการและ 
   ความคาดหวังของลูกคา  
   ตลอดจนติดตามหลักสูตร 
   การเรียนการสอนและ 
   การวิจัยแลวเสนอรายชื่อ 
   ดังกลาวผานการ 
   พิจารณาเห็นชอบ 
   จากผูอํานวยการ 
   กอนที่จะดําเนนิการ 
   จัดซื้อตอไปตาม 
   ระเบียบพัสดฯุ 
2. แจงผลการจัดซื้อให 
   ลูกคาทราบ 

2. กระบวนการ 
   วิเคราะห 
   ทรัพยากร 
   สารสนเทศ  

1. คณะทํางาน 
   วิเคราะหหมวดหมู 
   หนังสือและวารสาร 
2. คณะทํางานเตรียม 
   ทรัพยากร 
   สารสนเทศกอน 
   และหลังวิเคราะห 
   หมวดหมูและลง 

1. จํานวนหนงัสือที ่
   เพิ่มข้ึนในระบบ  
   CMUL OPAC 

1. ลูกคาตองการเขาถึง 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ไดอยางสะดวก  
   รวดเร็ว และทันตอ 
   ความตองการ 
2. ผูปฏิบัติงานมีทักษะ 
   การวิเคราะหหมวดหมู 
 

1. จัดเตรียมทรัพยากร 
   สารสนเทศ 
2. วิเคราะหหมวดหมูฯ  
   และบนัทึกรายงาน 
   บรรณานุกรม 
3. ปรับปรุงฐานขอมูล 
    ทุกวัน โดยใชระบบ 
    หองสมุดอัตโนมัติ  
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กระบวนการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ขอมูลผูปฏิบัติงาน/
ลูกคา/คูความรวมมือ 

วิธีการดําเนินงาน 

    รายการ 
   บรรณานุกรม 
3. ชุมชนแนวปฏิบัต ิ
   ดานการจัด  
   หมวดหมูและ 
   บันทึกรายการ 
4. กลุมหองสมุดคณะ 
   ที่วิเคราะห 
   หมวดหมูหนังสือ 

 3. ผูปฏิบัติงานม ี
   เคร่ืองมือที่ทันสมัย 
   สนับสนนุการ 
   ปฏิบัติงาน 

    ในการดําเนินงานและ 
    เปนเคร่ืองมือชวยคน 
4. มีการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรูระหวาง 
   ผูปฏิบัตงิานอยาง 
   สม่ําเสมอเพื่อให 
   สามารถปฏิบัติงาน 
   ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   และเปนมาตรฐาน   
   เดียวกัน 

3. กระบวนการ 
   บริการ 
   สารสนเทศ  

1. คณะกรรมการ 
   บริหารประจํา 
   สํานักหอสมุด 
2. หัวหนาฝาย 
   หองสมุดและ 
   สารนิเทศ 3  
   สาขาวชิา 
3. ชุมชนแนวปฏิบัต ิ
   ดานการบริการ 
4. คณะผูใหบริการ 
   รุนใหม (Library  
   Ambassador) 

1. รอยละความ 
   พึงพอใจของลูกคา 
2. ความพึงพอใจที่มี 
   ตอการเขารวม 
   การเรียนรู 
   สารสนเทศ 

1. ลูกคาตองการบริการ 
   แบบเบ็ดเสร็จและ 
   บริการที่ไดมาตรฐาน  
   และมีประสิทธิภาพ 
2. ผูปฏิบัติงานมีความรู  
   ความเขาใจในการ 
   ใหบริการที่มีคุณภาพ 
3. ผูปฏิบัติงานใหบริการ 
   ดวยจิตบริการ 

1. จัดบริการพื้นฐาน โดย 
    ใชมาตรฐานการให  
    บริการตาง ๆ และ 
    มาตรฐานหองสมุด 
    สถานบันอุดมศึกษา 
2. มีคณะทํางานบริการ 
   หองสมุดกลางและ 
   หองสมุดคณะ รวมกัน 
   กําหนดแนวทางการจัด 
   ใหบริการใหเปนไป 
   ตามมาตรฐานการ 
   บริการที่กําหนด 
3. มีการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรูระหวาง 
   ผูปฏิบัตงิานระหวาง 
   ผูปฏิบัตงิานอยาง 
   สม่ําเสมอเพื่อให 
   สามารถใหบริการผูใช 
   ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   และเปนมาตรฐาน 
   เดียวกัน 

 

6.1 ข(2) กระบวนการสนับสนุน 

สํานักหอสมุดเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ดังนั้นวิธีการเลือกกระบวนการ

สนับสนุนจะเลือกกระบวนการท่ีมีผลกระทบตอลูกคาและกระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน ซ่ึงมีกระบวนการ

สนับสนุนท่ีสําคัญ 3 กระบวนการ ไดแก ) กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) กระบวนการดาน

การเงิน การคลังและพัสดุ และ 3) กระบวนการดานอาคารสถานท่ี  
 

6.1 ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

 การปรับปรุงกระบวนการใชวงจรคุณภาพ PDCA เปนเครื่องมือในการปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ โดยใช

ขอมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจากผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
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ผลตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติการตามแผน และเทียบเคียงกระบวนการทํางานกับหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน 

นํามาสูการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการสรางนวัตกรรมตอไป ดังรูป 6.1ข(3-1) 
 

 
 

รูปท่ี 6.1ข(3-1) การปรับปรุงกระบวนการ 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินงานทุกกระบวนการของสํานักหอสมุดไดคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน โดยการจัดหาระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการทํางานของกระบวนการหลัก และบริหารหวงโซอุปทาน 
มาใชตั้งแตป 2539 ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถสงมอบทรัพยากรสารสนเทศใหกับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดังนี้  
 1. การจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติจากบริษัทท่ีไดรับการยอมรับวามีความเชี่ยวชาญดานการจัดการ
หองสมุด เพ่ือสงมอบบริการใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการมีความเสถียร เชน การจางเหมา
บํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (INNOOPAC) การจัดหาแพลตฟอรมพรีเมียม Single search Discovery 
and Delivery Service สําหรับใหบริการแบบ One Stop Service 
 2. กระบวนการท่ีมีภาระงานมากกวาอัตรากําลังท่ีมีและตองมีการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่อง 
ไดแก การจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสํานักหอสมุด และดูแลสนามหญาภายนอกอาคาร การจางเหมา
บํารุงรักษาเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา การจางเหมาบํารุงรักษาระบบปองกันไวรัสเครื่องแมขาย การจางเหมา
บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายหลัก (Core Swith) การจัดบริการถายเอกสาร 
 3. กระบวนการท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเปนปจจุบันและประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ ซ่ึง
ตองลงทุนสูงแตเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว สํานักหอสมุดจะใชการเชาแทนการจัดซ้ือ ไดแก การเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการและปฏิบัติงาน เปนตน  
 

6.2 (ก) การควบคุมตนทุน 

 สํานักหอสมุดนําระบบฐานขอมูลงบประมาณและการเงิน (e-Budget) ท่ีมีระบบการทํางานแบบ One 

Stop ซ่ึงพัฒนาโดยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาบริหารจัดการควบคุมงบประมาณและการเบิก

จายเงิน เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดหรือการทํางานซํ้า โดยระบบฐานขอมูลดังกลาวสามารถควบคุมการ

เบิกจายตามโครงการ/กิจกรรม และแผนงานประจํา ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หากโครงการ/กิจกรรม 

หรือแผนงานใดไมเปนไปตามท่ีกําหนด ผูบริหารจะทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจากความ

จําเปนเรงดวน ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักหอสมุด เชน มีการลดตนทุนดานการจัดการทรัพยากร

P 

• กําหนดระยะเวลาการติดตาม
ตัวชี้วัดกระบวนการ 

D 

• ติดตามผลการดําเนินงาน 

C 

• ประเมินและวัดผลการดําเนินงานของ
กระบวนการเทียบคาเปาหมาย 

A 

• ปรับปรุงการดําเนินงานของ
กระบวนการใหดีขึ้น 
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส โดยการใชบริการ World Share Interlibrary Loan จากหองสมุดในตางประเทศแทน

การจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดไมรับเนื่องจากมีผูใชงานนอย เปนตน 

 นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดวิเคราะหความคุมทุนระหวางความจําเปนในการควบคุมตนทุน (คาไฟฟา) กับ

ความตองการของลูกคา โดยการพิจารณาเปดใหบริการถึง 23.30 น. จํานวน 4 สัปดาห ในชวงเวลาสอบประจํา

ภาคการศึกษา และจะเฝาติดตามดูพฤติกรรมของลูกคาท่ีใชบริหารในพ้ืนท่ีบริการโสตทัศนวัสดุ โดยดูจากจํานวน

ลูกคาท่ีเขาใชบริการ เม่ือมีจํานวนนอยไมคุมกับคาจางพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาและคากระแสไฟฟา                  

ก็พิจารณางดการใหบริการในบางเดือน เปนตน 
 

6.2 (ข) การจัดการหวงโซอุปทาน 

 สํานักหอสมุดมีผูสงมอบ 2 ประเภท ไดแก 1) ผูสงมอบบริษัท/หางราน ผูสงมอบท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงาน

ตามยุทธศาสตรบรรลุตามเปาหมายขององคการ รวมถึงผูสงมอบทรัพยากรสารสนเทศแบบตาง ๆ  ผู ใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใหบริการดานการบํารุงรักษาอาคาร ผูใหบริการดานขนสง ซ่ึงสํานักหอสมุดจะมีการ

ประเมินผลการดําเนินการของผูสงมอบตามเกณฑตาง ๆ เชน ประสบการณ  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน                 

2) ผูสงมอบท่ีเปนคูความรวมมือ (หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและเอกชน) เปนเครือขายความ

รวมมือเพ่ือสรางความรวมมืออันจะนําไปสูผลประโยชนรวมกันของทุกองคกรท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเปนคูความ

รวมมือกับสมาคมหองสมุดในตางประเทศ เชน IFLA, AUNILO เปนตน 

 กระบวนการทํางานการจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือใหเกิดกากรปรับปรุงและพัฒนางาน (ผลลัพธ 7.1 ค)     

ดังรูปท่ี 6.2(ข-1) ทําใหสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา นอกจากนี้สํานักหอสมุดยังมีการสรางความ

รวมมือกับผูสงมอบในการแบงปนสารสนเทศกับผูสงมอบหลายชองทาง เชน การประชุมเครือขาย PULINET การ

ประชุมสมาชิกสมาคมหองสมุดตาง ๆ การประชุมสัมมนาวิชาการดานหองสมุด การเปดโอกาสใหบริษัท/หางราน 

เขามาสาธิตผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือสํานักหอสมุดไดทราบความกาวหนาของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการ 

และใหขอมูลปอนกลับแกผูสงมอบ ซ่ึงจะนําไปสูการไดรับผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย เชน การแนะนําและ

ทดลองใชฐานขอมูลใหม ๆ เพ่ือประกอบการจัดซ้ือ 

 

 
 
1.ผูใชบริการ
สํานักหอสมุด 
2.ผูบริหาร
หองสมุด 
3.บริษัท/หาง
ราน 
4.คณะ/
หลักสตูร/
สาขาวิชา 
 
 

หวงโซอุปทานภายใน 
 

การจัดซื้อ/การรับ
บริจาค/แลกเปลี่ยน 
-ทรัพยากร
สารสนเทศ 
-วัสดุ/ครุภณัฑ 

-การลงทะเบียน 
-การวิเคราะหหมวดหมู 
-การเตรยีมทรัพยากร
สารสนเทศกอนนําออก
บริการ 
-การบํารุงรักษา 
-การจําหนายออก 

-ใหบริการ ณ 
หองสมุดกลาง 
-ใหบริการ ณ 
หองสมุดคณะ/
สถาบัน/ศูนย 20 
แหง 

 
ขอกําหนดท่ีสําคญั (รูปท่ี 6.1ก(2-1)) 

 

 

ลูกคา 

รูปท่ี 6.2(ข-1) หวงโซอุปทานภายใน 
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6.2 ค การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
 

        สํานักหอสมุดจัดสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางาน ใหมีความปลอดภัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6.2(ค-1) ความปลอดภัยและการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ความปลอดภัย 
การทําใหสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 

มาตรการปองกัน ผูรับผิดชอบ 

1. อาคารสถานที ่ 1.1 มีระบบควบคุมความ 
     ปลอดภัยการเขาออกภายใน 
     อาคารตลอด 24 ชั่วโมง 

1) มีระบบสาํรองไฟฟากรณีไฟดับ 
2) จางเหมาบาํรุงรักษาประต ู 
    Access Control  

หนวยอาคาร
สถานที ่

1.2 ติดตั้งกลองวงจรปดทั้ง 
     ภายนอกและภายในอาคาร 

1) จางเหมาบาํรุงรักษากลองวงจรปด 
    ใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 
2) มีระบบสาํรองขอมูลใหดูขอมูล 
    ยอนหลังไดไมต่ํากวา 7 วัน 

งานระบบ
คอมพิวเตอร 

1.3 มีแผนปองกันและระงับ 
     อัคคีภัย รวมทั้งกําหนดการ 
     ซอมแผนปองกันภัยและ 
     ระงับอัคคีภัยทุกป 

1) มีการกําหนดจุดวางถังดับเพลิง  
    ตามมาตรฐานสากล 
2) ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงให 
    อยูในสภาพพรอมใชงาน และ 
    สัญญาณแจงเหตุไฟไหมตาม 
    เวลาที่กําหนด 

หนวยอาคาร
สถานที ่

2. หองเครือขาย 
    หลักของ 
    สํานักหอสมุด 

2.1 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
     แบบควบคุมความชืน้ 
     อัตโนมัต ิ
2.2 มีระบบปองกันอัคคีภัย 
     เฉพาะหองเครือขาย 

1) จางเหมาบาํรุงรักษาอุปกรณ 
    เครือขายหลัก 
2) จางเหมาบาํรุงรักษาเคร่ือง 
    คอมพิวเตอรแมขาย 
3) จางเหมาบาํรุงรักษาระบบปองกัน 
    ไวรัสเคร่ืองแมขาย 

งานระบบ
คอมพิวเตอร 

3. ระบบหองสมุด 
    อัตโนมัต ิ

3.1 จัดซื้อจากบริษัทที่มีชื่อเสียง 
     ดานระบบหองสมุดอัตโนมตัิ 
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
     และ Upgrade ใหเปน 
     ปจจุบนัตามการพัฒนาของ 
     บริษัทผูผลิต 

1) จางเหมาบาํรุงรักษาระบบ 
    หองสมุดอัตโนมัติจาบริษัทผูผลิต 
2) มีระบบสาํรองขอมูลที่บริษัทใน 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3) ติดตั้งโปรแกรมสํารองขอมูล 

งานระบบ
คอมพิวเตอร 

4. บุคลากร 
    ผูปฏิบัตงิาน 

4.1 ติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ  
     เนื่องจากอาคารสํานักหอสมุด 
     เปนอาการที่ติดตัง้ 
     เคร่ืองปรับอากาศทั้งอาคาร 
4.2 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรให 
     บุคลากรปฏิบัติงานทุกคน 
4.3 ติดตั้งเคร่ืองโทรศัพทที่โตะ 
     ทํางานของบุคลากรทุกคน 
 
 

มีระบบไฟฟาสํารอง (UPS) กรณี
ไฟฟาดบัฉุกเฉิน เพื่อปองกันขอมูลที่
ยังไมไดบันทึกสูญหาย 

หนวยอาคาร
สถานที่ และ
งานระบบ
คอมพิวเตอร 
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ความปลอดภัย 
การทําใหสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 

มาตรการปองกัน ผูรับผิดชอบ 

6. ระบบ 
    สาธารณปูโภค 
-ไฟฟา 
-ประปา 
-เคร่ืองปรับอากาศ 

6.1 มีผูรับผิดชอบและข้ันตอนที ่
     ชัดเจนเพื่อใหแกไข 
     สาธารณปูโภคที่ขัดของได 
     ตลอดเวลา 
6.2 มีการตรวจสอบระบบ 
     สาธารณปูโภคตามแผนที ่
     กําหนด 
6.3 มีชางประจาํและสามารถ 
     ติดตามไดทั้งในและนอก 
     เวลาราชการ 
6.4 มีระบบไฟฟาสํารองที่จาํเปน 
     ทุกจุด 
6.5 มีปองควบคุมระบบไฟฟา 
     และเคร่ืองปรับอากาศ 
6.6 มีระบบปดวาลวน้ําอัตโนมัต ิ
     เมื่อทอประปาแตก เพื่อ 
     ปองกันน้าํทวมภายใน 
     อาคาร 
6.7 ระบบปด-เปดไฟฟาอัตโนมตัิ 

1) มีบุคลากรดูแลตลอดเวลา  
2) แสดงหมายเลขโทรศัพทไวที ่
    หนาหองอยูเวรรักษาการณ 
    แจงใหผูเก่ียวของทราบเมื่อเกิด 
    เหตุฉุกเฉิน 

หนวยอาคาร
สถานที ่

 

6.2 ง การจัดการนวัตกรรม 

 นวัตกรรมของสํานักหอสมุดเกิดจากความรูและความคิดสรางสรรคภายในตัวบุคลากรท่ีตองถูกดึงออกมา

สรางคุณคาใหแกองคกร นอกจากนั้น นวัตกรรมยังเกิดจากความพยายามตอบสนองความตองการของลูกคาใน

บริบทท่ีแตกตางจากเดิม เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยี ประกอบกับแผนกลยุทธของสํานักหอสมุดท่ีสนับสนุน

การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล รวมถึงพฤติกรรมของลูกคาท่ีนิยมใช Mobile device จึงเนนใหมีการพัฒนา

แอปพิเคชั่นเก่ียวกับการใหบริการของหองสมุดบนเครือขายเคลื่อนท่ี เชน CMUL AIRPAC   

 สํานักหอสมุดสนับสนุนใหบุคลากรสรางนวัตกรรมจากการทําวิจัยงานประจํา (R2R) โดยสนับสนุน

งบประมาณทําวิจัย รวมท้ังอุปกรณทําวิจัยอยางตอเนื่องทุกป อีกท้ังยังเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมตาง ๆ เพ่ือชวยทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการทํางานและกลยุทธ 

ใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน เกิดเปนแนวปฏิบัติใหมท่ีทันตอความตองการและความคาดหวังของลูกคา และนําไปสู

ความคิดสรางสรรค คนพบแนวทางหรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนาสํานักหอสมุดใหยั่งยืน  นอกจากนั้น       

ยังสนับสนุนใหบุคลากรมีเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานไอที ท้ังระดับสํานัก มหาวิทยาลัย ภูมิภาค และ

ระดับชาติ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสรางนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการและความคาดหวัง

ของลูกคาในขอ 2.2 ก(2) 
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รูปท่ี 7.1-1 จํานวนงบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.1-2 จํานวนงบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามประเภท

จํานวนวัสดุตีพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

948,715 977,639 1,015,493 1,045,398 

31,155 28,924 37,854 29,905 
 -
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จํานวนหนังสือทั้งหมด จํานวนหนังสือที่เพ่ิมขึ้น

รูปที่ 7.1-3 จํานวนหนังสือทั้งหมดและจํานวน
หนังสือที่เพ่ิมขึ้น

2,124 
1,964 1,988 

1,773 

73 
347 

1,145 

395 

24 37 140 96 
 -

 500

 1,000

 1,500
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 2,500

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปที่ 7.1-4 จํานวนหนังสือด้านท้องถ่ินภาคเหนือ 
กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

จํานวนหนังสือด้านท้องถิ่นภาคเหนือ

จํานวนหนังสือด้านกลุ่มประเทศอาเซียน

จํานวนหนังสือด้านกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

หมวด 7 ผลลัพธ์   
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  
     7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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รูปท่ี 7.1-5 จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์จัดซ้ือ
จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์สร้างข้ึน

33 : 1 

34 : 1 34 : 1 

36 : 1 

 32

 33

 34

 35

 36

 37

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.1-6 สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อ
นักศึกษาเด็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

 

 
  

     7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลกระบวนการทํางาน 
ตารางที่ 7.1-1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลกระบวนการทํางาน 

กระบวนการ ตัววัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. กระบวนการหลัก 
ได้แก่ 
1.1 กระบวนการพัฒนา 
     ทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2 กระบวนการ 
     วิเคราะห์ทรัพยากร 
     สารสนเทศ  
1.3 กระบวนการบริการ 
     สารสนเทศ   

1.1 จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ CMUL  
      OPAC 

33,660 28,924 37,854 29,905 

1.2 สัดส่วนจํานวนหนังสือตอ่นักศึกษาเต็ม 
      เวลาเทียบเท่า (FTES) 

33 : 1 34 : 1 34 : 1 36 : 1 

1.3 จํานวนบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น n/a 8 7 9 
1.4 ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
      ที่เพิ่มขึ้น 

11.75 21.91 17.70 5.99 

1.5 จํานวนบรกิาร/กิจกรรมทีส่นับสนุนนักวิจยั 
     /นักวิชาการให้มีศักยภาพด้านการวิจัย 

n/a 14 14 15 

1.6 การสร้าง Mobile Application เพื่อเพิม่ 
     ช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ 
     บริการของห้องสมุด 
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รูปท่ี 7.1-7 ผลลัพธ์บริการเชิงรุก/บริการสนับสนุนการวิจัย และบริการใหม่/
นวัตกรรม ท่ีเพ่ิมขึ้น

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
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กระบวนการ ตัววัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
2. กระบวนการสนับสนุน 
ได้แก ่
2.1 กระบวนการ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.2 กระบวนการด้าน 
     การเงิน การคลังและ 
     พัสดุ  
2.3 กระบวนการด้าน 
     อาคารสถานที่ 

2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ใช้ 
     สนับสนุนการดําเนินงานและการบริการ 

n/a 5 5 5 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
     ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

4.03 4.19 4.13 4.25 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
     สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 
     ตัดสินใจ (CMUL MIS) 

n/a 88.80 82.60 86.60 

2.4 จํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work  
      Process) ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 

n/a 6 9 7 

2.5 จํานวนเงินที่สมทบเข้ากองทุนพัฒนา 
     สํานักหอสมุด   

n/a 1,146,071 362,845 886,867

 

 ประสิทธิผลการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ใช้บริการ และ
บุคลากร  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (1) มีการติดต้ังระบบ 
CCTV เพ่ือตรวจสอบผู้ใช้บริการทั่วอาคารสาํนักหอสมุด เมื่อมีการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างทันเวลา  (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายหลัก
และระบบสํารองข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญสนับสนุนกระบวนการต่างๆ สํานักหอสมุดได้วางระบบป้องกัน
และมีการตรวจสอบบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการสํารองข้อมูลฝากเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
นอกอาคารสํานักหอสมุด จํานวน 2 แห่ง   (3) จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ
ภัยพิบัติโดยเฉพาะ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว และฟ้าผ่า ปีละ 1 ครั้ง 
 

     7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
 สํานักหอสมุดได้คัดเลือกผลงานจากการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ไปนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยการนําเสนอด้วยวาจาและด้วยโปสเตอร์  โดยเลือกเวทีนําเสนอซึ่ง
จัดโดยคู่ความร่วมมือ คือ สมาชิกในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และข่ายงานฯ เป็นผู้
ร่วมจัด  เป็นเวทีนําเสนอผลงานด้านห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีการดําเนินการด้านการจัดการและบริการ
สารสนเทศ และเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม อันจะส่งผลต่อการต่อยอดการ
พัฒนางานและการนําความรู้ที่ได้มาพัฒนางานของสํานักหอสมุด  มีผลลัพธ์ดังน้ี   
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รูปท่ี 7.1-8 จํานวนผลงานวิชาการท่ีไปนําเสนอและผลงานท่ีได้รับรางวัล

ผลงานวิชาการที่ไปนําเสนอ
ผลงานที่ได้รับรางวัล
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7.2 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลูกค้า 
              สํานักหอสมุดได้ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าตลอดปีการศึกษา หลังจากน้ันคณะกรรมการฯ นําผล
การประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คือ      
การนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบริการของสํานักหอสมุด และนําผลการประเมินที่ได้ แจ้งหัวหน้างานที่
เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง และคิดค้นบริการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า  
              ผลจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด 4 
ด้าน ดังน้ี (1) ทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง (2) บริการ (3) ผู้ให้บริการ (4) สถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบว่า ลูกค้าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในช่วงปี 
2555-2557 พบว่า ลูกค้าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
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รูปท่ี 7.2-1 ผลการประเมินความพึงพอใจจําแนกตามกลุ่มลูกค้า

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
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รูปท่ี 7.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า จําแนกตามผลิตภัณฑ์และบริการ

A = ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง B = ด้านบริการ
C = ด้านผู้ให้บริการ D = ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
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นอกจากน้ี สํานักหอสมุด ยังได้ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการที่สําคัญ เช่น บริการ 
WorldShare Interlibrary Loan ซึ่งเป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากห้องสมุดทั่วโลก และบริการฝึกอบรม
การเรียนรู้สารสนเทศ รายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 7.2-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บริการ WorldShare Interlibrary Loan 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความ 
รูปแบบเอกสารที่ได้รับ 4.72 0.685 มากที่สุด 
ความรวดเร็วในการให้บรกิาร 4.56 0.800 มากที่สุด 
ได้รับเอกสารทนัต่อความต้องการ 4.54 0.789 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.61 0.758 มากที่สุด 
 

 
 
 สํานักหอสมุดได้รับฟังเสียงลูกค้าในข้อ 3.2.1 และนํามาพิจารณาปรับปรุงบริการ/กิจกรรม ซึ่งสนองตอบ
ต่อความต้องการของลูกค้าน้ัน ทําใหส้่งผลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ และส่งผลต่อความสัมพันธ์
และความผูกพันในการใช้บรกิาร ดังจะเห็นได้จากการกลับมาใช้บริการซ้ํา ดังต่อไปน้ี  
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รูปท่ี 7.2-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของ
ห้องสมุดในภาพรวม
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A = เนื้อหาในการบรรยาย B = เอกสารประกอบการบรรยาย
C = ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม D = อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
E = สถานที่จัดกิจกรรม F = การนําเสนอของวิทยากร
G = ความพึงพอใจโดยรวม

รูปท่ี 7.2-4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมการเรียนรู้สารสนเทศ
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รูปท่ี 7.3-1 จํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.3-2 จํานวนบุคลากรท่ีศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.3-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงาน

100.00 100.00 99.35 100.00 

 90.00
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.3-4 ร้อยของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนา

ตารางที่ 7.2-2 แสดงผลลพัธ์การกลบัมาใช้ซํ้า 

รายการ 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
ผู้ใช้บริการ
ท้ังหมด  
(คน) 

ผู้ใช้ซํ้า 
(คน) 

%  
ใช้ซํ้า 

ผู้ใช้บริการ
ท้ังหมด  
(คน) 

ผู้ใช้ซํ้า 
(คน) 

%  
ใช้ซํ้า 

ผู้ใช้บริการ
ท้ังหมด  
(คน) 

ผู้ใช้ซํ้า 
(คน) 

%  
ใช้ซํ้า 

1. การเข้าใช้
ห้องสมุด 

25,934 21,817 84.12 25,237 20,570 81.50 26,907 22,853 84.93

2. การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ 

- - - - - - 685 482 70.36

3. การใช้บริการ
ห้องค้นคว้ากลุ่ม 

5,399 2,823 52.28 5,785 2,641 45.65 8,057 4,064 50.44

4. การใช้บริการ
ห้องค้นคว้าส่วน
บุคคล 

279 163 58.42 243 148 60.90 252 151 59.92

 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า มีลูกค้าบางส่วนยังมีความไม่พึงพอใจในการให้บริการ 
สํานักหอสมุดได้นําข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุง ทําให้ข้อร้องเรียนบางเรื่องมีแนวโน้มลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เช่น ข้อร้องเรียนในด้านจํานวนที่น่ังไม่เพียงพอ การหาหนังสือไม่พบบนช้ัน ความรวดเร็วและการ
เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การปรับระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ การเพ่ิมประเภทสมาชิกศิษย์เก่าและ
ข้าราชการบํานาญ  เป็นต้น 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
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รูปท่ี 7.4-1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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รูปที่ 7.4-3 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุ
เป้าหมาย
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รูปท่ี 7.4-2 ผลการประเมินคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ด้านงบประมาณและการเงิน มีตัวช้ีวัดฐานะทางการเงินดังตาราง 7.5-1 อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินรายได้ปี 
2557 มาจากการปรับเพ่ิมค่าบํารุงห้องสมุดนักศึกษาระดับปริญญาตรีและมีการนําระบบการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (e-Budget) มาใช้ควบคุมการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มี
เงินเหลือจ่ายสะสมทุกปี ส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินสูง 
 สํานักหอสมุดมีรายได้จากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ เช่น ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบริการ
ต่าง ๆ ดังรูป 7.5-1 มีรายได้จากการจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ทุกปี นอกจากน้ัน ยังมีงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจากการจัดทําโครงการสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให้มีงบประมาณจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา 1 คน ทําให้มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ในระดับดีมาก ดังรูป 7.5-2 
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รูปท่ี 7.5-1 รายได้ท่ีได้รับจริงของสํานักหอสมุด
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

15.39 : 1 

11.49 : 1 

24.50 : 1 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รูปท่ี 7.5-2 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมุนเวียน

ตารางที่ 7.5-1 ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดด้านงบประมาณและการเงิน 
ตัวชี้วัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่อเงินรายได้ 2.43 : 1 2.51 : 1 2.62 : 1 2.29 : 1 
2. จํานวนงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
    (ค่าบํารุงห้องสมุด) 

21,098,445 20,611,914 20,189,675 23,027,221 

3. จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
    มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ CMU Digital  
    University 

- - - 13,770,500 

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (บาท)  
   ต่อนักศึกษา 1 คน 

1,793 : 1 1,824 : 1 1,788 : 1 2,270 : 1 

 

ด้านตลาด  สํานักหอสมุดเปิดให้บริการท้ังนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และชุมชนภายนอก ให้สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้  ทั้งที่อาคารของสํานักหอสมุดและใช้บริการห้องสมุดโดย
สืบค้นฐานข้อมูลในรูปของเอกสารฉบับเต็ม และใช้บริการ e-Services ผ่านเว็บไซต์และ mobile application  ในรูป
ของห้องสมุดดิจิทัล ทําให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้สารสนเทศที่ต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันกับความต้องการ จาก
ผลลัพธ์ด้านตลาด แสดงให้เห็นถึงการเข้าใช้บริการที่อาคารลดลง แต่มีการเข้าใช้ห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น     
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รูปท่ี 7.5-3 จํานวนผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุด

จํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวนผู้ใช้บริการสืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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