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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามแนวทาง 

CMU – EdPEx (TQA) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของสํานักหอสมุดสู่ความ
เป็นเลิศที่ย่ังยืนอย่างชัดเจน  

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสํานักหอสมุด  เป็นการประเมินตนเอง โดย
การจัดทําโครงร่างองค์การและตอบคําถามข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และผลลัพธ์ ตามระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 โดยเน้นผลิตภัณฑ์ตาม core process 

สํานักหอสมุดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศในครั้งน้ี จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสํานักหอสมุดอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผล เพ่ือ
การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศต่อไป 
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โครงร่างองค์กร   
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะทีส่ําคัญของสถาบันคอือะไร 
 

   ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานอ่ืนตามมาตรา 9(4) และมาตรา 9(2) แห่ง

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 บริการการอ่าน  
บริการสารสนเทศ  บริการสนับสนุนการวิจัย  บริการพิเศษ  และบริการชุมชน  ดังน้ี 
(1.1) บริการการอ่าน เป็นบริการพ้ืนฐานหลักของห้องสมุด เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

ได้แก่ บริการยืม บริการยืมหนังสือด้วยตนเองด้วยเคร่ืองยืมอัตโนมัติ  บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่าน
เว็บไซต์สํานักหอสมุด  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการนําส่งเอกสาร  บริการจองหนังสือ  
บริการจัดหารเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย  
บริการ Extra Document Delivery: EDD  บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้  บริการส่งเสริม
การใช้สารสนเทศ  

(1.2) บริการสารสนเทศ เป็นบริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ บริการหนังสือ  บริการวารสาร 
และหนังสือพิมพ์  บริการโสตทัศนวัสดุ  บริการข้อมูลภาคเหนือ 

(1.3) บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการที่สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมท้ังการจัดทําผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย 
(Liaison Librarian)  บริการ Alert  บริการสนับสนุนการทําวิจัย ผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์  
บริการ SDI (Selective Dissemination of Information)  บริการห้องค้นค ว้าส่วนบุคคล  
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม   

(1.4)  บริการพิเศษ (Special Services) เป็นบริการที่ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะบางแห่งจัด 
บริการเฉพาะเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือเฉพาะผู้รับบริการกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ได้แก่  บริการ Self Access 
Learning  บริการเอกสารหายาก  บริการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน  บริการมุมหนังสือ
คุณธรรม  บริการมุมหนังสือ Best Seller  บริการห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์  บริการ
ดูหนังฟังเพลง  บริการนักศึกษากลุ่มพิเศษ  บริการ Book & Bag  บริการมุมตลาดหลักทรัพย์ 

(1.5) บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นบริการ/กิจกรรมที่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ได้จัด
ขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่หน่วยงานภายนอกและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริม
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35%

44%

21%

จําแนกตามกลุ่ม

กลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(47 คน)
กลุ่มสนับสนุนงานบริการ
และงานเทคนิค (58 คน)

กลุ่มสนับสนุนงาน
บริหาร (28 คน)

20%

59%

21%

จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (27 คน)

ปริญญาตรี (82 คน)

ตํ่ากว่าปริญญาตรี (29 คน)

15%

20%
65%

จําแนกตามอายุการปฏิบัติงาน

< 3 ปี (20 คน)

3 - 10 ปี (27 คน)

> 10 ปี (86 คน)

17%

17%

14%

52%

จําแนกตามอายุ

< 30 ปี (22 คน)

31 - 40 ปี (23 คน)

41 - 50 ปี (19 คน)

> 50 ปี (69 คน)

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมน้ัน ๆ เช่น 
บริการเข้าใช้ห้องสมุดสําหรับบุคคลภายนอก  บริการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดแก่หน่วยงาน

ภายนอก  กิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี  CMU  Book  Fair  เป็นต้น 
 

     (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก 
วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า  ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย

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

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

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

สมรรถนะหลกั (Core Competency)     1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
                           2. การให้บริการสารสนเทศ 

 

         (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สํานักหอสมุดมีบุคลากร รวมทั้งหมด 133 คน  (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559) 
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     (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 
 
   ข. ความสมัพันธร์ะดับองค์กร 
     (1) โครงสร้างองค์กร 
 บริหารงานตามโครงสร้างดังรูป โดยยึดหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ 
 

 
      
 

 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย สํานักหอสมุดได้แบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
นักศึกษา  กลุ่มบุคลากร มช.  และกลุ่มบุคคลท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความ
ต้องการและความคาดหวังที่สําคัญดังตาราง OP-1 
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ตาราง OP-1 ลูกค้าของสํานักหอสมุด 

ลูกค้า บริการท่ีส่งมอบ ความต้องการและ 
ความคาดหวัง วิธีการหาความต้องการ 

1. กลุ่มนักศึกษา  
     1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

 
1. เปิดบริการห้องสมุดตลอด 
    24 ชั่วโมง 
2. บริการพ้ืนท่ีสําหรับค้นคว้ากลุ่ม 
   และเพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งอ่านมากข้ึน 
3. เพ่ิมปลั๊กไฟ 
4. บรรยากาศท่ีดี ไม่มีกลิ่นอับ 
5. เก้าอ้ีใหม่ ห้องน้ําสะอาดและใช้
สะดวกสบาย 

1. การประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. กลอ่งรับฟังข้อเสนอแนะ 
3. บอร์ดรับฟังความคิดเห็น 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. โทรศัพท์ 
6. การสื่อสังคมออนไลน์ 
7. การสื่อสารผ่านเคาน์เตอร์ 
    บริการ 
8. การสื่อสารโดยตรงถึง 
    ผู้อํานวยการ 
 

     1.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการวิจัย  
4. บริการพิเศษ 

1. บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล 
 
 

     1.3 นักศึกษาต่างชาติ  1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการวิจัย  
4. บริการพิเศษ 

- 
 
 
 

2. กลุ่มบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    2.1 อาจารย์/นักวิจัย 

 
 
1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการวิจัย  
4. บริการพิเศษ 

 
 
 
- 
 
 
 

    2.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ 1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

- 
 
 

3. กลุ่มผู้ใช้ภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   3.1 บุคคลท่ัวไป 

 
 
1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 
4. บริการชุมชน 

 
 
- 
 

   3.2 นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 
4. บริการชุมชน 

1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

   3.3 ข้าราชการ/พนักงาน
บํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 
4. บริการชุมชน 

1. ต้องการสิทธิการยืมทรัพยากร
สารสนเทศเท่าเดิม 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ   
ตาราง OP-2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ บทบาทในระบบงานและ 
ข้อกําหนดที่สําคัญ ช่องทางการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ 
1. บริษัท/ห้างร้าน 

 
ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุ
ครุภัณฑ์ด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและบริการที่ได้มาตรฐาน
และตรงตามเวลาที่กําหนด/บรกิารที่ดี
หลังการขาย 
 

 
1) หนงัสือราชการ  
2)โทรศัพท์  
3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4) การประชุม  
5) การเข้าพบผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ประกาศของสํานักหอสมุด  
7) เว็บไซต์ของสํานักหอสมุด  
8) ส่ือสังคมออนไลน์ 

คู่ความร่วมมือ 
1. ข่ายงาน/เครอืขา่ยห้องสมุด/สมาคม

ห้องสมุด 
1.1 ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลัย 

ส่วนภูมิภาค 
1.2 ห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนกลาง 
1.3 ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
1.4 เครือข่ายความร่วมมือพัฒนา

ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
(ThaiLIS) 

1.5 เครือข่ายห้องสมุดโลก (Online 
Computer Library Center-
OCLC) 

1.6 เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUNILO: Libraries of 
ASEAN University Network) 

 
1. เป็นสมาชิกข่ายงาน/เครือข่ายโดยการ

ต่ออายุสมาชิกทุกปี 
2. การเป็นภาคีในการจดัซื้อฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ 
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านการยืม

ระหว่างห้องสมดุ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
6. การแลกเปล่ียนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิานและ
การบริหารงานร่วมกัน 

 
1) การประชุม  
2) หนงัสือราชการ  
3) จดหมายข่าว  
4) พบปะโดยตรง  
5) เว็บไซต์  
6) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
7) ประกาศของสํานักหอสมุด 

2. หนว่ยงานภายใน 
   2.1 สํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน 
2. ฐานข้อมูล IT Account ของ 
    บุคลากรและนักศึกษาของ 
    มหาวิทยาลัย สําหรับการพสูิจน์ 
    ตัวตนที่ได้รบัการปรับปรงุให้มีข้อมูล 
    ที่ทันสมัย 
3. ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เนต็มีความ 
    เสถียร 

1) โทรศัพท์  
2) หนงัสือราชการ  
3) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
4) การประชุม 

  2.2 สํานักทะเบียนและประมวลผล 1. ระเบียนสมาชิกนักศึกษาใหม่ที ่
    สมบูรณ์และครบถ้วน 
2. ข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จ 

1) โทรศัพท์  
2) หนงัสือราชการ  
3) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
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ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ บทบาทในระบบงานและ 
ข้อกําหนดที่สําคัญ ช่องทางการสื่อสาร 

    การศึกษาครบถ้วนและทันต่อเวลา 
3. ฐานข้อมูลทะเบียนการศึกษาที่เป็น 
    ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ 
    หนี้สินของนักศึกษาได้ทันเวลาก่อน 
    การลงทะเบียนและการระงบัใช้บัตร 
    กรณทีี่นักศึกษาแจง้บัตรหาย 

4) การประชุม 

  2.3 กองบรหิารงานบุคคล การส่งรายช่ือบุคลากรทีข่อลาออกและ
เกษยีณอายรุาชการอย่างทันเวลา 

1) โทรศัพท์  
2) หนงัสือราชการ  
3) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 

3. หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  
 

 

บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ/อุปกรณ ์
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

1) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
2) หนงัสือราชการ 
3) โทรศัพท ์
4) ส่ือสังคมออนไลน์ 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
   ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
     (1) ลําดับในการแข่งขัน 
      การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมในระดับโลก เช่น QS World University Rankings, The Time 
Higher Education World University Rankings (THE) มี เฉพ าะการจั ด อัน ดับ ใน ระ ดับมห าวิท ยาลั ย 
สํานักหอสมุดจึงเลือกสถาบันจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings เปรียบเทียบ 
2 ปี คือ 2014/2015 และ 2015/2016 เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ
จาก 6 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  อันดับที่ 4 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนแบบสหวิทยาการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบ เพ่ือการพัฒนา
สํานักหอสมุดให้เกิดประสิทธิผลต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กําหนดกลยุทธ์ “การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น e-University” และสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  จึงเป็นโอกาสให้สํานักหอสมุดในการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสร้างนวัตกรรมบริการ  เพ่ือการพัฒนา
ห้องสมุดเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ 
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     (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 สํานักหอสมุดใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 5 อันดับแรกของ
ประเทศ จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings  ในปี 2015/2016 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านบริการ ด้านงบประมาณ และจํานวนนักศึกษา (FTES)   
  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
     ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจําปี การฟังเสียงของผู้ใช้บริการ  การพัฒนา
บริการให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ทําให้สามารถ
กําหนดความท้าทายเพ่ือตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ดังน้ี 
 

ตาราง OP-3 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ   
ประเด็น ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 1. การขยายแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก่ผู้ใช้บริการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับห้องสมุดอ่ืน 

2. จัดซื้อหนังสือที่มีเน้ือหาทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการ 

3. การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัลลา้นนา
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1. ประเทศไทยมแีผนพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั (พ.ศ. 2559-
2563) และพัฒนาให้มี High 
speed internet ทั่วประเทศ
ภายใน 3 ปี 

2. สํานักพิมพ์มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลัหรือฐานข้อมลู
เอกสารฉบับเต็มที่มีคุณภาพ มี
เน้ือหาที่ทันสมยั และเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
การวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย 

3. นโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาไปสู่การเป็น Digital 
University 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย    

5. จํานวนการใช้บริการห้องสมุด
ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด
มีจํานวนมากกว่าผู้ใช้ที่อาคาร
สํานักหอสมุด  

6. บุคลากรด้านเทคโนโลยี

2. ด้านบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและอาคารสถานที ่

1. การมีเครื่องมือสืบค้นที่ทันสมยั เพ่ือ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและสามารถเข้าถึงทรพัยากร
สารสนเทศได้อย่างกว้างขวางและ
เพ่ิมแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่
ผู้ใช้บริการ (Discovery Services) 
รวมถึงเคร่ืองมือตรวจสอบการ
คัดลอกงานวิจัยและ Citation 
database 

2. การยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน  
WorldShare Inter Library Loan 
บนระบบ Discovery Services 
(WorldCat) 

3. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมขึ้น 
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ประเด็น ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
4. การพัฒนาบริการใหม่และบริการเชิง

รุกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

จัดการและการให้บริการแก่นักวิจัย
ของสถาบันวิจัยทั้ง 3 สถาบัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ให้บริการแก่นักวิจัยมากขึ้น 

6. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบริการและงานด้าน
เทคนิคห้องสมุด 

7. การพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้
มาตรฐานสากลท้ังเว็บไซต์ของ
สํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 

8. การเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่รองรับ 
การให้บริการในรูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลและห้องสมุดสนับสนุนการ
วิจัยและมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

สารสนเทศมคีวามรู้
ความสามารถ ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ ทําใหส้ามารถ
พัฒนาฐานข้อมูลและนวัตกรรม
บริการ เพ่ือใช้ในการส่งผ่าน
ทรัพยากรสารสนเทศไปยัง
ผู้ใช้บริการในเชิงรุก 

7. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน ส่งผลให้สํานักหอสมดุมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

8. องค์ความรู้ด้านลา้นนาที่
รวบรวมไว้ในเอกสารมรดก 
(heritage manuscripts)     
สื่อสิ่งพิมพ์  และจากผู้รู้ด้าน
ล้านนา 

3. ด้านปฏิบัติการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาใช้มาใช้ใน
การสนับสนุนงานบริหารจัดการ  

4. ด้านบุคลากร 1. การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานให้
ได้บุคลากรที่มคีุณภาพ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสร้างนวัตกรรมการบริการ 

3. การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 

5. ด้านความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม 

1. ทรัพยากรสารสนเทศมีคณุภาพและ
สามารถเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ผ่าน
เว็บไซต์และ application 

2. ผลงานของสํานักหอสมุดที่พัฒนาขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดอ่ืนและ
หน่วยงานอ่ืน โดยนําเผยแพร่ผ่าน
เวทีการประชุมวิชาการและการให้
ความอนุเคราะห์แก่หน่วยงานอ่ืนที่
ประสงค์ขอนําไปใช้ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้ง
การศึกษาค้นคว้าที่อาคาร
สํานักหอสมุดและการใช้บรกิาร
ผ่านเว็บไซต์และ Application ใน
รูปของห้องสมุดดิจิทัล 
 
 

 
 
 



OP - 9 
 

   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
       ส่วนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน 
 สํานักหอสมุดปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ โดยการใช้ (1) วงจรเดมมิ่ง (PDCA) (2) การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและตัดสินใจ (MIS) มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตาม
เวลาที่ ต้องการ (real time)  (3) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีจากฝ่ายต่างๆ 
ประจําเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหาร และการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมกรรมการอํานวยการ
ประจําสํานักหอสมุด รอบ 6 เดือน  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ือการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน   
 
 



กําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมหลัก            

กลยุทธ์

ถ่ายทอด/ส่ือสาร

ติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงาน

เรียนรู้/ปรับปรุง/พัฒนา

ความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สําคัญ

ศูนย์การเรยีนรูร้ะดับแนวหน้า

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดสนับสนุน
การวิจัย ศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินภาคเนือ 

แหล่งข้อมูลอาเซียน และ GMS ห้องสมุดท่ีมีชีวิต 
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถ่ิน

ค่านิยมหลัก :  ร่วมแรงร่วมใจ ยึดในคุณธรรม 
มุ่งม่ันบริการ เรียนรู้งานอย่างต่อเนือ่ง

PDCA
Lean
EdPEx

KM

Action plan

KPIs

SWOT 
analysis

แผนพัฒนาการศกึษาของ
มหาวิทยาลัยและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักธรรมภิบาล จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ประกาศข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยและสํานกัหอสมุด 

 

หมวด 1  
การนําองค์กร 

 

1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง  
 

   ผู้นําระดับสูงของสํานักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย 
และเลขานุการสํานัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ทําหน้าที่พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสํานักหอสมุด  ผู้นําระดับสูงได้ดําเนินการนําองค์กร โดยผ่านระบบการนํา
องค์กรของสํานักหอสมุด  ดังรูป 1.1-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    รูป 1.1-1 ระบบการนาํองค์กร 
 

โดยเริ่มจากการกําหนดและมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร (ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ การวิพากษ์โดยหัวหน้างานและบุคลากร)  เพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมและเข้าใจเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาสํานักหอสมุดร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่
กําหนดไว้  ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจตามค่านิยมหลักที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป็นประจําทุกปี ในเดือนมิถุนายน และในเดือน
กรกฎาคม มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้างานและบุคลากรได้
วิพากษ์แผน โดยคํานึงถึงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนโยบายของมหาวิทยาลัย ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
สื่อสาร/ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด โดยใช้ตัวช้ีวัดกลยุทธ์เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯทุกเดือน โดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน และติดตามผล
การผลดําเนินงานผ่านระบบการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด (e-Project) และระบบ
บริหารงานงบประมาณและการเงินของสํานักหอสมุด (e-Budget) ได้ทุกเวลา  เมื่อมีตัวช้ีวัดกลยุทธ์ใดไม่บรรลุ
เป้าหมาย คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งเป็นผู้นําระดับสูง จะดําเนินการพิจารณาผ่านที่ประชุม โดยให้หัวหน้าฝ่าย
เป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีขึ้น และนํารายงานในการประชุมครั้งต่อไป   
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ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์  สํานักหอสมุดกําหนดเป้าหมายว่า  สํานักหอสมุดจะเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University 
of Excellence) ในการมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว  ได้กําหนดผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของ
ศูนย์การเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ 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
นโยบายของการเป็นห้องสมุดระดับแนวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1. มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเน้ือหาฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
โดยจัดซื้อและสร้างขึ้นเอง 

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

3. มีเครื่องมือสืบค้นและใช้สารสนเทศที่ทันสมัยในรูปแบบ Single Search  Discovery and Delivery 
Service   

4. มีการพัฒนาบริการใหม่และบริการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง   
5. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างนวัตกรรมบริการ  เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศและบรกิาร

ถึงมือผู้รับบริการในเชิงรุก 
6. มีความร่วมมือกับห้องสมุดในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและการแลกเปลีย่นทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือการสนับสนุนการวิจัย 
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  สําหรับการดําเนินการเก่ียวกับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งจัดหามาและสร้าง
เน้ือหาขึ้นเอง (In House Databases) ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)  

ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและการสร้างฐานข้อมูล เน้นให้เป็นทั้งเคร่ืองมือการสืบค้นและ
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) หรือการสร้างสารสนเทศดิจิทัล  ที่มีมาตรฐานสากลในการลงรายการ 
เพ่ือการส่งผ่านสารสนเทศไปถึงมือผู้ใช้บริการในเชิงรุกผ่านเว็บไซต์และ Application  เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยน
กับสถาบันอ่ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และการนําลงแพลตฟอร์มพรีเมี่ยมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
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ในกล่องเดียว เรียกว่า  Single Search and Discovery Service เพ่ือให้เ อ้ือต่อการสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลทั้งที่สร้างขึ้นและฐานข้อมูลดิจิทัลที่จัดซื้อ  การค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดทั่วโลก 
การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดทั่วโลกผ่านบริการ World Share Interlibrary Loan  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการดําเนนิงานของห้องสมุด ให้
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการ  งานเทคนิค
ห้องสมุด และงานบริการ  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจที่ใหข้้อมูลในการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา และเพ่ือให้สามารถส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปอิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อ
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 เพ่ือให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลถึงมือผู้รับบริการในเชิงรุก และ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศในปัจจุบัน 

4. การสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคารห้องสมุดและ
บริเวณโดยรอบอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนการวิจัยในขณะเดียวกัน 
 

 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
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และปฏิบัติมาด้วย และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ค่านิยมหลักในแต่ละข้อ เพ่ือให้เป็นข้อยึดและปฏิบัติ
ตามได้ตรงตามค่านิยมที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผู้บริหารระดับสูงได้ยึดค่านิยมหลักในการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดและเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร ทั้งด้านความร่วมแรงร่วมใจ การยึดในคุณธรรม ความมุ่งม่ัน
ในด้านการให้บริการ และการเรียนรู้งานอย่างต่อเนือ่ง โดยผู้นําระดับสูงมีความร่วมมือทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร การมีความต้ังใจและเต็มใจทํางานร่วมกัน ในการบริหารงานได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เป็น
ผู้นําและแบบอย่างในจัดและร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา และ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพและคุณธรรม โดยมุ่งมั่นในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และการส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศผ่านการ
บริการ โดยได้พัฒนาบริการใหม่เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับความสะดวกสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา   มีการจัดบริการ
มุมหนังสือด้านคุณธรรม และจัดกิจกรรมบรรยายทางการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง
บุคลากรของสํานักหอสมุด เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วย เช่น การร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา 
การร่วมบริจาคเพ่ือนําเงินไปทําบุญในโอกาสต่างๆ เป็นต้น  การนําการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ทําให้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการบริหารงาน 
"การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 จากผลของการยึดค่านิยมหลัก ทําให้การ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปีบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ผล

รูป 1.1-2 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักกับพันธกิจและเป้าหมายของสํานักหอสมุด 

รูป 1.1-3 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
และ EdPEx Core Values 
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การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ การร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 
และผลงานจากการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่นทุกปีต้ังแต่ปี 
2553-จนถึงปัจจุบัน (2559)  และได้รางวัลยอดเย่ียม ในปี 2558 จากการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET   

ผู้นําระดับสูงได้สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์สู่
บุคลากร/ผู้ใช้บริการหลักและผู้ใช้บริการภายนอก ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือผ่านวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย
ทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง (ตาราง 1.1-1) โดยวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิผลที่สุดคือ การสื่อสารสองทางโดยตรงจากผู้อํานวยการผ่านประชุม
วิพากษ์แผน การประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการเป็นประจําทุกปี  และการบรรยายและการ
สื่อสารผ่านการทํากิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักที่กําหนดไว้ และใช้
โครงสร้างการบริหารงานของสํานักหอสมุด ถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบว่า ตนเองมีหน้าที่และความสําคัญต่อ
องค์กรอย่างไร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและทําหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จาก
การสื่อสารสองทางทําให้ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทุกปี  
 

  ตาราง 1.1-1 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ คา่นิยมหลัก และตัวชีวั้ดสู่บุคลากร/ผู้ใชบ้ริการหลกัและ 
                     ผู้ใช้บริการภายนอก ผูส้ง่มอบและคูค่วามร่วมมือ 

 

วิธีการถ่ายทอด บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ผู้ใช้ 

บริการ
ภายนอก

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
บรรยายในกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
หลัก 

⁄       1 ครั้ง/ปี

4. การจดัทําส่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก
โดยฝ่าย 

/       1 ครั้ง 

5. การเผยแพรผ่่านโปสเตอร์ในลิฟต์และ
ห้องทํางาน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 

6. การเผยแพรใ่นรายงานประจําปี  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 
7. การเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
สํานักหอสมุด/ห้องสมุดคณะ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

8. การเผยแพรใ่นคู่มือแนะนําการใช้
ห้องสมุดทั้งฉบับพิมพ์และฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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วิธีการถ่ายทอด บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ผู้ใช้ 

บริการ
ภายนอก

ผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือ 

ความถ่ี นศ. 
ป.ตรี

นศ.
บัณฑิต
ศึกษา

อาจารย์
นักวิจัย

สํานักพิมพ์/
ร้านจําหน่าย

หนังสอื/
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุด
สถาบัน 

อุดมศึกษา

9. การเผยแพรผ่่านเว็บระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร (CMUL MIS) 

⁄       ตลอดปี 

10. การเผยแพร่ค่านิยมหลักบนเส้ือทีม
สํานักหอสมุด 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ตลอดปี 
  

1.1.1 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  ในปี 2558 ได้กําหนดรางวัล “รวมพลังทํางานเป็นทีม” จํานวน 1 รางวัล 
 

1.1.2 การสร้างสถาบันให้มีความย่ังยืนและสร้างนวัตกรรม 
            สํานักหอสมุดสร้างความย่ังยืนและสร้างนวัตกรรม โดยใช้มุมมองตาม Balanced Scorecard (BSC) 
เป็นกรอบในการสร้างองค์กรให้มีความย่ังยืนและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองและให้ครอบคลุมครบทุกมุมมอง 
 

ตาราง 1.1-2 การสรา้งองคก์รให้มีความย่ังยืนและสร้างนวัตกรรม 
มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 

1. การมุ่งเน้น
ประสิทธิผล 
การดําเนินงาน 

1.1 มีระบบการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยการถอด
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปีรองรับกลยุทธ์หลักและแผนงานประจํา มีการ
กําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์เพื่อวัดผลการดําเนินงาน ทบทวนผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ทุก
ปีในช่วงเดือนตุลาคม มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนสนับสนุนงบประมาณให้แก่
โครงการผลักดันกลยุทธ์และแผนงานประจํา มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดทุกเดือน และมีการติดตามผลและ
รายงานผลการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ (e-Budget, e-Project) และมีงานนโยบายและแผนติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และการดําเนินการตามโครงการของแผนปฏิบัติการและ
งานประจําทุกไตรมาส และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด 
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ เพื่อให้ได้ผลการ
ดําเนินงานสนับสนุนเป้าหมายหมายของมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนชุมชน 

1.2 มีระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  ให้
ความสําคัญกับการนําผลงานจากการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปี ไปนําเสนอใน
เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคคลในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมถึงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดอื่นๆ และการพัฒนา
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มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
บุคลากรให้ได้รับประสบการณ์จากการแลกเปล่ียนในเวทีระดับชาติ ดังนี้  (1) ฝ่าย
คัดเลือกหรือบุคลากรเสนอผลงานจากโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของปีที่ผ่านมา เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการ  (2) ผลงานที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 1 หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รองที่กํากับ
ดูแล และผู้อํานวยการ ตามลําดับ เป็นผู้ตรวจสอบผลงานก่อนนําลงทะเบียนตามระบบ
ของการประชุมวิชาการน้ันๆ  ผลงานที่สนับสนุนไปนําเสนอ ได้รับรางวัลในเวทีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2555-2559 ในปี 2559 มีผลงานได้รับ
รางวัลระดับชาติจากเวทีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 
ครั้งที่ 6 จํานวน 3 รางวัลคือ รางวัลระดับดีเด่นการนําเสนอด้วยวาจาจากเรื่อง “การ
พัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม” โดย นายปราชญ์ 
สงวนศักดิ์  รางวัลระดับดีเด่นการนําเสนอด้วยโปสเตอร์จากเรื่อง “การพัฒนาบริการ
สารสนเทศสนับสนุนการสอนของอาจารย์ประจํากระบวนวิชา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย นางอรพรรณ การคนซื่อ  รางวัลระดับดีการนําเสนอด้วย
วาจา จากเรื่อง “การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย นางชมพูนุช สราวุเดชา (3) สนับสนุนให้
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ/
การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ  เพื่อให้ได้แนวคิดและประสบการณ์มาวางแผนพัฒนา
ต่อยอด/พัฒนานวัตกรรมให้แก่ห้องสมุดต่อไป  (4) ให้ความอนุเคราะห์ผลงานนวัตกรรม
ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น แก่ห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นที่เห็นประโยชน์และขอนําไปใช้  ในปี 
2559สํานักหอสมุดได้ให้ความอนุเคราะห์โปรแกรมแก่ห้องสมุดที่ประสงค์ขอนําไปใช้ใน
งานของห้องสมุด จํานวน 2 แห่ง คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ขอความ
อนุเคราะห์โปรแกรม CMUL Media Store  และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ขอความอนุเคราะห์โปรแกรม CMUL Find Library, CMUL Mobile Book 
Inventory และ CMUL Media Store 

2. การมุ่งเน้นบุคลากร 
(การเรยีนรู้และการ
เติบโต) 

2.1 สร้างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร โดยการกําหนดค่านิยมหลัก   (CMUL) และ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ L -Learning  ผู้นําระดับสูงและบุคลากรปฏิบัติ
และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง (2) แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ของตนเองแกผู้่อื่น (3) พัฒนา/ปรับปรุง
วิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง  โดยนําหลักการจดัการความรู้มาใช้เป็นเครือ่งมือในการ
ผลักดันและสร้างองค์ความรู้ตามค่านิยมหลักขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 17: ร้อยละของ
บุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางาน
ต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด   เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเรียนรูง้านทีร่ับผิดชอบ
อย่างถ่องแท้ และแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  

2.2 พฒันาบุคลากร (1) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ี(1.1) 
แผนพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลัก (1.2) แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ให้ทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1.3) แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ  (2) ให้
ความสําคัญกับการเพิ่มทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเริ่มจากการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยไดร้ับความร่วมมือจากสถาบันภาษา 
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มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยนําคะแนนที่ได้รับมาวางแผนในการฝึกอบรม โดยในปีแรกได้มี
การอบรมภาษาอังกฤษให้กับหวัหน้าฝ่าย/งาน 

2.3 มีระบบการคัดเลือกบุคลากร ให้ได้บุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพที่ดี
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยมีเกณฑ์คะแนนในการสอบ (แต่ละวิชา ต้องได้คะแนนไม่ตําว่า 
50 % และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่า 60 % จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ได)้ และกําหนดให้มกีารนําคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
ข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการคัดเลือก โดยกําหนดคะแนนขั้นต่ําเพื่อใช้ในการสมัครสอบ  
ผู้สอบผ่านข้อเขยีนก่อนการสัมภาษณ์ต้องเข้าทดสอบด้านสุขภาพจิตที่ภาควชิาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.4 สร้างความผกูพันกับบุคลากร (1) สร้างความผูกพันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (1.1) 
การสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการ/คณะทํางาน (1.2) การเปิดโอกาสให้บุคลากรวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ผ่านฝ่ายเพื่อใหบุ้คลากรได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน ได้คิดและพัฒนาองค์กรร่วมกัน (2) 
การมอบรางวัลบุคลากรดีประจาํปีและรางวัลความสามารถเฉพาะด้าน (3) การให้
ความสําคัญกับวันสําคัญ เช่น วันเกิด  การไดร้ับรางวัลของบุคลากร เช่น การจัดเล้ียง
แสดงความยินด ีการเจ็บป่วย มกีารจดัไปเยี่ยมไข้ การสูญเสีย เช่น การเป็นเจ้าภาพงาน
บําเพ็ญกุศลศพแก่บุคลากรและญาติสายตรงทีถ่ึงแกก่รรม การจัดงานเกษียณให้แก่
บุคลากร (4) จัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันอังคารและวนัพฤหัสบดี มกีารให้กู้ยืม
เงินจากสวัสดิการสํานักหอสมุด (5) การเชิญบุคลากรที่เกษยีณอายุแล้วมาร่วมงานใน
โอกาสต่างๆ เชน่ วันสถาปนาหอ้งสมุด งานวันเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งานวิธีเปิด
กิจกรรมสําคัญ เช่น CMU Book Fair การจัดนทิรรศการในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 

3. ด้านการมุง่เน้น
ลูกค้า 

สร้างความผกูพันให้แกผู่้ใช้บริการต่อองคก์ร   
3.1 กําหนดให้มีการพัฒนาบริการใหม่ทุกปีตามแผนยุทธศาสตร์ มเีป้าหมายปีละ 5 บริการ 

เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและอํานวยความสะดวกในการเข้าถงึทรพัยากร
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วแก่ผู้ใช้บรกิาร 

3.2 พัฒนาระบบการสํารวจความพงึพอใจและการตอบสนองการ Feedback จาก
สํานักหอสมุดไปยังผู้ใช้ (Suggestion & Response Box) แบบออนไลน์ และพัฒนาให้มี
การ Feedback ความพึงพอใจในคําตอบของสํานักหอสมุด มีการนําผลการสํารวจมา
พัฒนา/ปรับปรงุงานตามข้อเสนอแนะอย่างเปน็ระบบ ตามทีร่ะบุในหมวด 3 เพื่อ
ให้บรกิารตรงกบัความต้องการและอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้เข้าถงึทรัพยากร
สารสนเทศให้มากที่สุด จนผู้ใช้เกิดความประทบัใจและกลับมาใช้บรกิารซํ้าอกี  

3.3 มีการจดักิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการอย่างตอ่เนื่อง เช่น กิจกรรม Library Wow!  
กิจกรรม Meet&Greet  ตอบคําถามชิงรางวัล เป็นต้น 

3.4 สร้างสัมพันธ์นกัศึกษาเก่าให้กลับมาใช้บริการห้องสมุด เช่น กิจกรรม CMU Alumni 
Library Member 

3.5 มีการส่ือสารกับผู้ใช้บริการ โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่าง
ทันททีันใด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใชบ้ริการ 

3.6 มีการมอบรางวลัยอดนักอ่านประจําปี ในพธิีเปดิงานสัปดาห์หนังสือแห่งปีและมอบรางวัล
โดยท่านอธกิารบดี และในปี 2558 มีการมอบรางวัลคนดีมีคุณธรรม@สํานักหอสมุด 
สําหรับคนดีที่เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ 



หมวด 1 - 9 
 

มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
4. ด้านการมุง่เน้น

การดําเนินงาน
ภายใน 

4.1 กําหนดให้ทกุฝ่ายมีการปรับปรงุกระบวนการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดตัวช้ีวัดที่ 13: จํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work 
Process) ที่ได้รบัการปรับปรงุ/พัฒนา  

4.2 มีระบบห้องสมดุอัตโนมัติเพือ่ใช้ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน 
4.4 มีการแสวงหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
4.5 มีการสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น/เครือข่ายหอ้งสมุดในระดับนานาชาติและ

ระดับประเทศ เพื่อใช้ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกัน ขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ และร่วมกันเป็นภาคีในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดในภาคี
ความร่วมมือ  (1) ระดับนานาชาติ เป็นสมาชิกเครือข่าย OCLC (Online Computer 
Library Center) เมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่
ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสมาชกิมากว่า 
17,000 แห่ง  จากมากกว่า 133 ประเทศ  (2) ระดับประเทศ (2.1) เป็นสมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศรว่มกัน ทํา
ให้สามารถขยายแหล่งสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บรกิาร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
พัฒนาแหล่งสารสนเทศทอ้งถิ่นของสมาชกิในขา่ยงานให้เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะดบัชาติ และ
พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานร่วมกัน  โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็น
สถาบันก่อตัง้เมือ่ปี 2529   (2.2) เป็นสมาชิกเครือข่ายความรว่มมือการยืมระหว่าง
ห้องสมุดผ่านบริการ WorldShare ILL กับห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนกลาง 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่ม
ให้บรกิารเม่ือ 1 มีนาคม 2559  (2.3) ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย PULINET+4 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล) เพื่อหาแนวทางในการบอกรับ e-
Resources และวารสารฉบับพมิพ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เริม่มีภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยทัง้ 3 
เครือข่ายมีการประชุม/ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง  

4.6 มีการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่พัฒนา/แลกเปล่ียนระบบสารสนเทศรว่มกัน คู่ความ
ร่วมมือประกอบด้วย คณะมนษุยศาสตร์ หนว่ยงานภายนอกคือ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ทําให้สํานกัหอสมุดมีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิารมาใช้ในการสนับสนุนการบรหิารงาน ตัง้แต่ปี 2556 ได้แก่ ระบบการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (e-Budget)  ระบบ e-Project และระบบฐานข้อมูล
แหล่งเงินรายได ้(e-Revenue) และมีการจัดกจิกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเติมเต็ม
ความรู้ระหว่างเครือข่ายอย่างตอ่เนื่อง 
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1.1.3 วิธีการที่ผู้นาํระดับสงูสื่อสารกับบคุลากร ผู้เรียน และลูกค้าอ่ืนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธผิล  
        (การสือ่สารและการมุ่งเนน้การปฏิบัติ) 
 

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

ตาราง 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 

4. การประชุมงาน หัวหน้างาน 
บุคลากรในงาน 

1.การถ่ายทอดนโยบายของ
สํานักหอสมุด 

2. การหารือด้านการพัฒนางาน
ของงานและการแก้ไขปญัหา
และพัฒนางานตามโครงการ
ของ งาน และงานประจํา 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 

5. การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
เช่นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะกรรมการพิจารณา
จัดซื้อฐานข้อมลูคณะกรรมการ
จัดการความรู้  คณะกรรมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด 
เช่น กรรมการ Book Fair, 
กรรมการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้บริหารระดับสูง/
ผู้บริหารระดับกลาง/
ผู้บริหารระดับตน้/
บุคลากรที่ไดร้ับแต่งตั้ง
และมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

วางแผนดําเนินการพัฒนางาน
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 
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ตาราง 1.1-4 ช่องทาง/วิธีการสื่อสารถึงบคุลากร ผู้ใช้บริการ ผูส้่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 

ช่องทางการส่ือสาร บุคลากร
ผู้ใช้บริการภายใน ผู้ใช้บริการ

ภายนอก 
ผู้ส่ง
มอบ 

คู่ความ
ร่วมมือ ปริญญา

ตรี 
บัณฑิต 
ศึกษา 

อาจารย์/
นักวิจัย 

1. การประชุม ⁄     ⁄ ⁄ 
2. การจัดอบรม ⁄      ⁄ 
3. การปฐมนิเทศ  ⁄ ⁄ ⁄    
4. Face to face ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
5. รายงานประจาํปี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
6. โปสเตอร์/แผ่นปลิว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
7. e-mail ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
8. Facebook/Line/SMS ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

 
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 

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  
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1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

     1.2.1 มีระบบธรรมาภิบาลและการปรับปรุงระบบการนาํองค์กรทีเ่ป็นระบบและมีประสทิธผิล   
สํานักหอสมุดได้นํา “หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  
ประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการย่อย มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

(1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) ประกอบด้วย 3 
หลักการย่อย ดังนี้  
(1.1) หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 

                               (1.1.1) ผู้บรหิารมกีารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดทุกเดือน ตามแผนกลยุทธ์และการพัฒนาตามพันธกิจ 
                                (1.1.2) ผู้บริหารนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจมาใช้ เช่น ระบบฐานข้อมูล
งานงบประมาณและการเงิน (CMUL e-Budget) มาใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการเงินทีม่ีความถูกต้อง แม่นยํา เช่ือถือได้ 
และได้ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้  ทําให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีประสทิธิภาพ และนําระบบฐานข้อมลูการจัดทําโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ (e-Project) เพ่ือจดัทําโครงการ ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ และระบบ
ฐานขอ้มลูแหลง่เงินงบประมาณ (e-Revenue)  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บแหล่งเงินรายได้ใหส้ามารถติดตามและตรวจสอบ
รายรับจริงของสํานักหอสมุด 

(1.2) หลักประสิทธผิล  (Effective) 
(1.2.1) ผู้บริหารได้จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2555-2559) โดยกําหนดเป้าประสงค์และทิศทางในการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีกระบวนแปลงแผนกลยุทธ์ 
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  

(1.2.2) มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรบั เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ในข้อที่ 1.2.1  

(1.2.3) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
- มีการติดตามและรายงานผลตามพันธกิจที่ผลักดันกลยุทธ์ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นประจําทุกเดือน  

- มีการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการทุก 6 เดือน  
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ และ
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด 

- ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงาน (ข้อ 1.1.2) 
ได้แบบ Real-time 

(1.3) หลักตอบสนอง (Responsive) ผู้บริหารสนองตอบความต้องการของนักศึกษา 
อาจารย์ และนักวิจัย  
(1.3.1) จัดบริการให้ตามข้อเสนอแนะข้อคดิเห็นจากการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบ CMUL e-Book Recommendations เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัย
พิจารณาคัดเลือกหนังสือใหมท่ี่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ  

                    (1.3.2) เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเป็นการตอบสนองการเข้าถึง
และใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Smart Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา  โดยพัฒนา Application เพ่ือการเข้าถึง
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สารสนเทศ จํานวน 6 Apps ได้แก่ CMUL AirPAC, CMU e-Research, CMU e-Theses และ CMU e-
Textbooks, CMUL Find Library และ Lanna Lacquerware app. 

(2) ค่านยิมประชาธิปไตย   (Democratic Value) ประกอบด้วย 4 หลักการย่อย ดังน้ี 
(2.1)  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 
        (2.1.1) ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้

ตามท่ีแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของผู้อํานวยสํานักหอสมุด รวมท้ังรับผิดชอบเป้าหมายการดําเนินงานตามแนวทาง CMU EdPEx 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด จํานวน 18 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด จํานวน 
4 ตัวช้ีวัด  

       (2.1.2) ผู้บริหารรับผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้รับบริการไป
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการนําหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องนําไปดําเนินการต่อไป 

       (2.1.3) มีระบบ e-Budget e-Project สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการ
ดําเนินงานตามโครงการได้โดยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการได้แบบ real-time 

(2.2) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency)   
       (2.2.1) ผู้บริหารจัดใหม้ีการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และเน้นการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและการให้โอกาสหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการพิจารณามาเสนอต่อคณะกรรมการฯ การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้จากแบบกรอก JA และพฤติกรรมการทํางาน  

        (2.2.2) มีการรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยทกุเดือน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด  

        (2.2.3) มีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์e-Auction ได้แก่ การ
ประมูลจ้างเหมาคําความสะอาดสํานักหอสมุด 

(2.3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) สํานักหอสมุดบริหารงานภายใต้ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากน้ัน สํานักหอสมุดมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการ
ใช้ห้องสมุด เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติในการให้บรกิารโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ 

(2.4) หลักความเสมอภาค (Equity) 
        (2.4.1) เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามาใช้บริการการอ่านของห้องสมุดและสมัคร

เป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกได้  
        (2.4.1) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรทกุคนได้พัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วม

อบรม/สัมมนา/ดูงาน ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ที่ 17: ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 
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(3)  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 2 หลกัการย่อย ดังน้ี  
(3.1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ผู้อํานวยการมีการกระจายอํานาจโดย

มีคําสั่งมอบหมายให้รองผู้อํานวยการ ทั้ง 3 ฝ่าย และผู้ช่วยผู้อํานวยการ สั่งการและปฏิบัติการแทนในด้านต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน เมื่อติดราชการ 

(3.2) หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)  
(3.2.1)  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือให้ผู้แทนจากฝ่าย/งาน มีสว่น

ร่วมในการบริหารและดําเนินงาน เช่น คณะกรรมการจัดซื้อฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณะกรรมการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน คณะกรรมการ 

(3.2.2) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอํานวยการ จํานวน 3 ท่าน และ
กรรมการกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด จํานวน 1 ท่าน 

(3.2.3) มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทาง
ความคิดซึ่งกันและกัน เช่น มติของที่ประชุมในการกิจกรรมต่างๆท่ีสําคญัของ
สํานักหอสมุด เน้นมาจากฉันทามติจากคณะกรรมการบริหารประจํา
สํานักหอสมุด/คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆท่ีรับผิดชอบ  เป็นต้น 

(4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
หลักการย่อย 1 หลัก คือ คณุธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
สํานักหอสมุดได้กําหนดค่านิยมหลัก CMUL โดยให้มีค่านิยมหลัก M (Morality) ยึดใน

คุณธรรม และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ซื่อสัตย์สุจริต (2) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวินัย (3) เคารพผู้อาวุโส (4) มีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน  โดยผู้นําระดับสูงและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นหลักยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินชีวิต และยังยึดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และ
ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานค่านิยมหลัก โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริม จัดใหร้างวัลผู้ปฏิบัติดี โดยให้รางวัลบุคลากรดีประจําปี  และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  มี
การให้ข้อเสนอแนะในส่วนทีบุ่คลากรต้องปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางาน และแจ้งแก่บุคลากรโดยเอกสาร และ
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานแจ้งและแนะนํา เพ่ือให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้น          
 

    1.2.2 วิธีการท่ีดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม แสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
การสนับสนนุชุมชนท่ีสําคัญ 

  สํานักหอสมดุมีระบบในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผู้อํานวยการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี 6 เดือน และฃ
รอบ 3 ปี ในสว่นของผู้บริหารระดับอ่ืนๆ มรีะบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของสาํนัก 
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามตําแหน่งและการปฏิบัติงานของห้องสมุด 
   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ  สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ โดยดําเนินการตามกรอบพันธกิจ ภายใต้หลักวิชาการทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาและนําทรัพยากร
ของห้องสมุดและผลการดําเนินงานไปสู่การรับใช้สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นตามเป้าหมาย
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  รวมท้ังการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามระบบและกลไกดังรูป 1.2-1  ดําเนินการแยกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี  (1) CSR in 
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process ดําเนินการด้านรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นส่วนหน่ีงที่แทรกลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการหลักของ
ห้องสมุด (inside out)  ต้ังแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีคุณภาพ อันส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
ผู้ใช้บริการ มีเน้ือหาไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ดําเนินการ
จัดบริการส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ  สร้างฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์และ application ให้เป็นช่องทางใน
การเข้าถึงสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน ทั้งการเข้ามาใช้บริการที่อาคารห้องสมุดและการใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้น (in house 
databases) ผ่านเว็บไซต์และ application ในรูปของห้องสมุดดิจิทัล  ในส่วนของข้อมูลล้านนา จัดให้บริการส่ือ
สิ่งพิมพ์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับล้านนาและภาคเหนือและพัฒนาสารสนเทศดิจิทัลล้านนาอย่างต่อเน่ือง เช่น  อาหาร
พ้ืนบ้านล้านนา ประเพณีล้านนา ภาพล้านนาในอดีต  เอกสารมรดก เครื่องเขินล้านนา เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าใช้ได้ผ่านเว็บไซต์และ apps โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้านล้านนา อันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
ได้รับความรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน เช่น CMU 
Book Fair การให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการ ที่เก็บทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้ เช่น รางวัลคนดีมีคุณธรรม @ สํานักหอสมุด  
การให้รางวัลยอดนักอ่านหนังสือคุณธรรม เป็นต้น  นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญด้านการนําผลงานของ
สํานักหอสมุดที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดอ่ืนและหน่วยงานอ่ืน โดยเผยแพร่ผ่านเวทีการ
ประชุมวิชาการ เช่น  การประชุมวิชาการระดับชาติ ทุกปีอย่างต่อเน่ือง และการให้ความอนุเคราะห์แก่หน่วยงาน
อ่ืนที่ประสงค์ขอนําไปใช้ เช่น การให้ความอนุเคราะห์โปรแกรม หรือ application แก่หน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์ขอ
นําไปใช้  การให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายล้านนาในอดีตไปจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การให้ความ
อนุเคราะห์ไฟล์ภาพถ่ายล้านนา เป็นต้น  (2) CSR after process  เป็นการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ไม่เก่ียวข้องกับของสํานักหอสมุดโดยตรง เช่น กิจกรรมการปลูกป่าที่อําเภอแม่แตง 
และการติดตามผลการปลูกในปีต่อๆ ไป การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน  (เช่น การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเมืองนะ อําเภอเชียงดาว) การอบรมครูให้มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้แก่
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน  การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
การให้ความร่วมมือในด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมให้ท้องถิ่น (เช่น 
การร่วมจัดการระดมความเห็นเพ่ือการจัดทําตราไปรษณียากร เฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่  เป็นต้น) 
 

 
รูป 1.2-1 ระบบและกลไกในการรบัผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนทีส่ําคัญ 

 

กําหนด
เป้าหมาย
สนับสนุน
วิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์เพื่อ
ไปสู่เปา้หมาย 
(P-Plan) 
  

จัดทําและ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรมรองรับ
กลยุทธ์และการ
ดําเนินงานตาม
พันธกิจ (D-D0) 

ติดตามและประเมนิผล
โครงการ/กิจกรรมโดย
ใช้ระบบสารสนเทศ   
e-Budget, e-Project 
แบบ real-time ราย
ไตรมาส และราย 6 
เดือน (C-Check)  

รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ     
บริหารายเดอืน
และคณะกรรมการ
อํานวยการ ราย 6 
เดือน (A-Act) และ
นําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรงุพัฒนา 

การนําผลงาน
เผยแพร่ผา่นเวที
ประชุมวิชาการ
และการให้ความ
อนุเคราะห์
ผลงานไปใช้
ประโยชน์แก่
หน่วยงานอื่น  

 

แหล่งเรียนรู้
ของชุมชน
และท้องถิ่น 
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2.1 การจัดทํากลยุทธ์  
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) และถอดแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพ่ือนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม       
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
การวิพากษ์แผน  และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (การจัดทําโครงการของฝ่าย/งาน/หน่วย เพ่ือตอบกลยุทธ์
ที่เก่ียวข้อง)   
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว (พ.ศ. 2555-2559) (วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และตัวช้ีวัดกลยุทธ์) เป็นประจําทุกปี  โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจําปี และนําข้อมูล
สารสนเทศจากความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมา มาทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การถอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัติการประจําปี                
เกิดประสิทธิผลต่อเป้าหมายที่วางไว้ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การนําแผนกลยุทธ์สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  จัดให้มีการการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ โดยผู้อํานวยการเป็นผู้ถ่ายทอดเพ่ือทําความเข้าใจให้แก่บุคลากรก่อนที่จะมีการมอบให้ฝ่าย/งาน/
หน่วยจัดทําโครงการตามแผนปฎิบัติการประจําปี ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยกําหนดให้มีการจัดทํา
โครงการรองรับให้ครบทุกกลยุทธ์  ซึ่งจะต้องตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถตอบผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
โครงการผลักดันกลยุทธ์มาจาก 2 ส่วน คือ (1) ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นผู้
กําหนดโครงการ (2) ฝ่าย/งาน/หน่วย เป็นผู้กําหนดโครงการตามกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง 

มีการวางระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยผ่านการประชุมต้ังแต่ระดับงาน 
ระดับฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายในฐานะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เป็นผู้ทําหน้าที่รายงานผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (e-Budget และ e-Project) เป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    

จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ข้างต้น สํานักหอสมุดได้กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักที่จําเป็นต้อง
ดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ดังน้ี (1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (2) พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ                
(3) เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน (4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ (5) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ  (6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง  
 

ตาราง 2.1-1  วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลและขยายแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (พ.ศ. 2559-2563) และพัฒนา
ให้มี High speed internet ท่ัว
ประเทศภายใน 3 ปี 

1. การขยายแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการและการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับห้องสมุดอ่ืน 

2. จัดซ้ือหนังสือท่ีมีเนื้อหาทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
2. พัฒนาบริการท่ีเป็นเลิศ 2. สํานักพิมพ์มีการพัฒนาฐานข้อมูล

ดิจิทัลหรือฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็มท่ีมีคุณภาพ มีเนื้อหาท่ีทันสมัย 
และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนการวิจัยในทุกสาขาวิชาท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัย 

3. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาไปสู่การเป็น Digital 
University 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย    

5. จํานวนการใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล
ผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุดมีจํานวน
มากกว่าผู้ใช้ท่ีอาคารสํานักหอสมุด  

6. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความรู้ความสามารถ ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ ทําให้สามารถพัฒนา
ฐานข้อมูลและนวัตกรรมบริการ เพ่ือ
ใช้ในการส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ
ไปยังผู้ใช้บริการในเชิงรุก 

7. บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ส่งผลให้สํานักหอสมุดมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

8. องค์ความรู้ด้านลา้นนาท่ีรวบรวมไว้ใน
เอกสารมรดก (heritage 
manuscripts) สื่อสิ่งพิมพ์ และจาก
ผู้รู้ด้านล้านนา 

 

1. การมีเคร่ืองมือสืบค้นท่ีทันสมัย เพ่ือ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
กว้างขวางและเพ่ิมแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ 
(Discovery Services) รวมถึง
เคร่ืองมือตรวจสอบการคัดลอก
งานวิจัยและ Citation database 

2. การยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน  
WorldShare Inter Library Loan 
บนระบบ Discovery Services 
(WorldCat) 

3. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมข้ึน 

4. การพัฒนาบริการใหม่และบริการ
เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการแก่นักวิจัย
ของสถาบันวิจัยท้ัง 3 สถาบัน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการแก่
นักวิจัยมากข้ึน 

6. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบริการและงานด้าน
เทคนิคห้องสมุด 

7. การพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้
มาตรฐานสากลท้ังเว็บไซต์ของ
สํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 

8. การเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีรองรับ
การให้บริการในรูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลและห้องสมุดสนับสนุนการ
วิจัยและมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
   การดําเนินงาน   

4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ  

การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัลล้านนาเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถ่ิน 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการตัดสินใจ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการ
สนับสนุนงานบรหิารจัดการ 

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
ปฎิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  

1. การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานให้
ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสร้างนวัตกรรมการบริการ 

3. การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 
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2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเริ่มจากการประชุมบุคลากรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ มีการจัดทํา

ตารางการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 หัวข้อในตารางประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงานสําคัญที่ผลักดันกลยุทธ์ โครงการที่ผลักดันกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงการใหม่/โครงการประจํา และผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ฝ่าย/งาน/หน่วย จัดทําโครงการ
เพ่ิมตามความต้องการที่จะผลักดันกลยุทธ์และพันธกิจ ดังตาราง 2.2-1 
 

ตาราง 2.2-1 (ตัวอย่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสําคัญ 
                ที่ผลักดันกลยุทธ์ ปี 2555-2559 
 

 
 
 ประเด็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ประเด็น   มีการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือให้มีการพัฒนางานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายไว้ในแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) และนําสู่การปฏิบัติ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2558 และ 2559   ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ผลการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ปี 2558-2559 

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล
และขยายแหล่ง
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
ได้มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านกลุ่มประเทศอาเซียน และ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขง (GMS) 

การเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุด
สนับสนุนการวิจยั และแหล่งข้อมูลประเทศอาเซียนและ GMS 
รวมท้ังแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับภาคเหนือ 
ท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปสิ่งพิมพ์และสารสนเทศดิจิทัล 
โดยการจัดหาและการสร้างข้ึนเอง ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย 

1) จํานวนงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเพ่ิมข้ึน จากเดิม 
900,000 บาท เป็น 3,000,000 บาท  

2) จัดซ้ือวารสารฉบับพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ผลการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ปี 2558-2559 

3) จัดซ้ือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
- e-Databases  20 ฐาน  
- e-Books  4 ฐาน  
- e-Magazines  1 ฐาน  
- e-Newspapers 1 ฐาน  
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism 

Detection Tool) 1 โปรแกรม 
- Single search and discovery services เพ่ือเป็น
เคร่ืองการสืบค้นสารสนเทศจากท่ัวโลกจากกล่องเดียว
และการใช้บริการ Worldshare Inter Library Loan 
จํานวน 1 แพลตฟอร์ม 

- ร่วมมือด้านการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านบริการ 
WorldShare ILLกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง
ผ่านระบบ WorldCat Discovery Services 

- ร่วมมือด้านการจัดหาวารสาร และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่าง PULINET และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 

2. พัฒนาบริการท่ีเป็น
เลิศ  

- พัฒนาบริการและสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

- พัฒนาการบริการเชิงรุกท่ี
สนับสนุนนักวิจัย/นักวิชาการ 
ให้มีศักยภาพด้านการวิจัย 

- พัฒนาบริการและกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 

- พัฒนาบริการเพ่ือการเรียนรู้
ของชุมชนและท้องถ่ิน 

การเป็นห้องสมุดสนับสนุนการวิจยัท่ีมี   
- จํานวนบริการใหม่/บริการเชิงรุกเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี จํานวน 

5 บริการ 
- จํานวนบริการสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมข้ึนปีละ 1 บริการ (16, 

17 บริการ ตามลําดับ) 
- ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

ต่อปี 
- มีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้แก่อาจารย์/

นักวิจัย ในรูปแบบการสัญจรเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- จํานวนบริการและกิจกรรมสําหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 

เพ่ิมข้ึน ปีละ 1  บริการ (8, 9 บริการ ตามลําดับ) 
- จํานวนบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถ่ิน 

เพ่ิมข้ึนปีละ 1 บริการ (14, 15 บริการ ตามลําดับ) 
- มีการปรับรูปแบบบริหารจัดการและการให้บริการให้แก่

สถาบันวิจัย 3 สถาบัน โดยการบริหารอัตรากําลังและการ
ปรับรูปแบบการให้บริการให้เป็นบริการเชิงรุก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่นักวิจัยของสถาบันมากย่ิงข้ึน 

- การปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุดและบริเวณโดยรอบเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักศึกษา (CMU Heart) และ
รองรับการเป็นห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดสนับสนุนการ
วิจัยท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
และความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  

- การศึกษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีพัฒนาในประเทศและ
ต่างประเทศ จํานวน 4 ระบบ เพ่ือเปล่ียนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมาใช้ระบบฯท่ีมีคุณภาพและมีค่าบํารุงรายปีตํ่ากว่า
ระบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ผลการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ปี 2558-2559 

3. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุน
การดําเนินงาน   

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

- มีระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีใช้สนับสนุนการดําเนินงานและ
การบริการ ในระดับ 5 ทุกปี โดยวัดจากจํานวนโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําเร็จทุกโครงการในแต่ละปี 

- มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานสากลท้ังเว็บไซต์ของ
สํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 

- จํานวนแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 apps. ท่ี
ใช้สนับสนุนการให้บริการสารสนเทศเชิงรุกและการทํางาน
ด้านเทคนิคห้องสมุด 

- จํานวนระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศไทยท่ี
ได้รับการศึกษา จํานวน เพ่ือนําผลการศึกษามาใช้เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4. พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ท้องถ่ินภาคเหนือ 

เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์
สนเทศภาคเหนือ 

- จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลท้องถ่ิน จํานวน 6 ฐาน  
- จํานวนบริการ/กจิกรรมท่ีเผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ  

เพ่ิมข้ึนปีละ 1 บริการ/กิจกรรม (7, 8 บริการ/กิจกรรม 
ตามลําดับ) 

5. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (CMUL 
MIS) ให้มีประสิทธิภาพ 

- มีการพัฒนา/นําระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ฐาน (ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
งบประมาณและการเงิน (e-Budget), ระบบฐานข้อมูลการ
จัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์ (e-Project), ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งเงินรายได้ (e-Revenue) ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร (e-HRM)) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานงบประมาณและการเงินและการจัดทําโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ และการบริหารบุคคล ท่ีช่วยให้การ
ดําเนินงานตามโครงการและการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
ของสํานักหอสมุดเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน  

- มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงด้านการพัฒนาระบบสารสนเทส
เพ่ือการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
ท่ีส่วนงานได้พัฒนาข้ึนและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานร่วมกัน   

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารและการตัดสินใจ (CMUL MIS) ร้อยละ 80 ข้ึนไปใน
แต่ละปี 

6. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการ
ปฎิบัติงานตามหน้าท่ี
ความอย่างต่อเนื่อง  

- สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศในการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วม 

- สร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากรและทํางานอย่างมี
ความสุข 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะใน

- มีค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดท่ีกําหนดให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของสํานักหอสมุด และค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย และค่านิยมหลกัของ EdPEx ซ่ึงผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรใช้ยึดถือและปฏิบัติ  โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

- บรรยากาศในการทํางานอย่างมีส่วนร่วม จากการยึด
หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม เช่น การทํางานในรูป
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วัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ผลการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ปี 2558-2559 

การปฎิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

 

คณะกรรมการ  การกําหนดให้ฝ่าย/งานวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมประจําปี การวิพากษ์แผนฯ การวิพากษ์การ
กําหนดค่านิยมหลัก การแสดงความคิดเห็นในแบบสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน  

- รางวัลบุคลากรดปีระจําปี จํานวนอย่างน้อย 7 รางวัลต่อปี  
การให้สวัสดิการแก่บุคลากร 

- แผนพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลัก แผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ทัน
ต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ   
โดยพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ได้รับการฝึกอบรมฟังบรรยาย 
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงานในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง 

- การเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเริ่มจากการทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
วางแผนในการฝึกอบรม  

- ระบบการคัดเลือกบุคลากรท่ีสามารถคัดเลือกให้ได้บุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง โดยมีเกณฑ์คะแนนในการสอบ (แต่ละวิชา ต้องได้
คะแนนไม่ตําว่า 50 % และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า 60 % 
จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ได้) กําหนดให้มีการนําคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการคัดเลือก 
โดยกําหนดคะแนนขั้นตํ่าเพ่ือใช้ในการสมัครสอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 3 
ลูกค้า 

 
3.1  เสียงของลูกค้า  
  

             สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญของการรับฟังเสียงลูกค้า ลูกค้าในที่น้ีหมายถึง ผู้ใช้บริการห้องสมุดซึ่ง
เสียงของผู้ใช้บริการนับว่าเป็นเสียงสะท้อนที่มีประโยชน์อย่างย่ิงในการนํามาปรับปรุง ต่อยอดการให้บริการให้
สามารถจัดบริการให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด สํานักหอสมุดกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การฟังเสียงลูกค้า โดยแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  มีรองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศและบริการเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายกลุ่มห้องสมุดสาขาต่างๆ  และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ 
              การสํารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มผู้ใช้บริการของสํานักหอสมุดออกเป็น 3 ประเภทหลัก 7 ประเภท
กลุ่มย่อย ดังน้ี 
    

ประเภทผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้ใชบ้ริการ 
 
นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาต่างชาติ 

บุคลากร มช. อาจารย์/นักวิจัย 
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

ผู้ใช้ภายนอก มช. บุคคลทั่วไป 
นักศึกษาเก่า มช. 
ข้าราชการ/พนักงานบํานาญ มช. 

 
 
                 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดกระบวนการในการรับฟังเสียงผู้ใช้บริการดังน้ี 
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รูป 3.1-1 แสดงกระบวนการรับฟงัเสียงผูใ้ช้บริการ 
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3.2 ความผูกพันของลูกคา้ 
 

           สํานักหอสมุดมีกระบวนการวางแผนการตลาดและความผูกพันกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
ฝ่าย/งานมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ มีการประเมินผลกิจกรรม และมีการสร้างฐานข้อมูล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม(Activity database: ACTDB) ทําให้สามารถจําแนกลูกค้า และจัดบริการได้สอดคล้องความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดบริการ หรือกิจกรรม
ต่อไป โดยมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ดังน้ี 
 

 
รูป 3.2-2 แสดงระบบการวางแผนการตลาดและผูกพันลูกค้าทุกกลุ่ม  

       
              จากกระบวนการการวางแผนการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการข้างต้น สํานักหอสมุด
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรีจัด
กิจกรรม Library WOW เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ จะ
จัดบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล บริการนําส่งเอกสาร บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย การสัญจรกิจกรรมตามคณะ/
ภาควิชา นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการและสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้สื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ FM100/ หนังสือเวียน/ Poster/ Social Media/ Website/ e-mail/ SMS สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) การใช้หลักการตลาด (Marketing) ในการส่งเสริมการบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการจัด
โปรโมช่ันการบริการเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการของลูกค้า (Service Promotion) และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า 
(Help Desk) ด้วยการจัดบุคลากรประจําเคาน์เตอร์บริการการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์สํานักหอสมุด
Facebook, LINE และ FAQ   
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             จากผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ผูกพันกับลูกค้า  และเป็นช่องทางในการส่งผ่านบริการทําให้สํานักหอสมุดมีลูกค้าติดตามและตอบรับผลิตภัณฑ์
และบริการของสํานักหอสมุดรวมทั้งบอกต่อ (Share) อย่างต่อเน่ือง 

   นอกจากน้ีสาํนักหอสมุดยังสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการให้ลูกคา้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูป
ของอาสาสมัครและการให้รางวัล มีการจัดกิจกรรมสมัพันธ์ในรูปกิจกรรมตอบคําถามจากฐานข้อมูลชิงรางวัลซึ่งจัด
ทุกเดือน  มีผูใ้ช้บริการร่วมตอบคําถามเป็นจํานวนมากและส่งผลใหส้ถิติการใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
 

             การจัดการข้อร้องเรียน  สํานักหอสมุดมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดการ
ข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
รับฟังข้อร้องเรียนหลายช่องทาง  ผู้ร้องเรียน และผู้ดูและระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานได้ง่าย มีระบบ
การแจ้งกลับ (Feedback) ไปยังผู้ร้องเรียน มีการตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมโดยข้อร้องเรียนใดไม่ซับซ้อน
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีเน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆเก่ียวข้อง จะแจ้งกลับให้      
ผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งน้ีข้อร้องเรียนยังมีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) เพ่ือการปรับปรุงด้วย  และมีการวัด
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนที่มีต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนด้วย   
           จากกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน คณะกรรมการได้นําข้อร้องเรียนมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
และการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยสํานักหอสมุดสามารถจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้บริการ และแจ้งผลการดําเนินการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่             
ผู้ร้องเรียนและผู้เสนอแนะได้ทุกเรื่อง และผู้ร้องเรียนฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ดังตาราง 3.2-1  
 

ตาราง 3.2-1 การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ/ 
ข้อร้องเรียน 

ผลการดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข
ข้อร้องเรียนเพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้เสนอแนะ/ 
ผู้ร้องเรียนที่มีต่อการปรับปรุง/

แก้ปัญหา 
1. ควรเพิ่มข้อมูลดา้นงานวิจัยและควร

เพิ่มแหล่งขอ้มูลงานวิจัยจากวารสาร
ต่างประเทศให้ครอบคลุมสาขาวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด ได้จัดบรกิาร 
WorldShare ILL จัดหาเอกสารฉบับ
เต็ม  จากห้องสมุดสมาชิก OCLC   
ทั่วโลกโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

 
 

พอใจ 

2 น่าจะบอกรับส่ิงพิมพ์ออนไลน์
เพิ่มเติม 

3 หนังสือที่นกัศึกษาได้แนะนําให้
ห้องสมุดจดัซื้อในเว็บไซต์ Book 
Recommendation ข้าพเจ้ารูสึ้กว่า
ห้องสมุดไม่มกีารอัพเดตสถานะว่าอยู่
ในขั้นตอนใด ขอรบกวนห้องสมุดช่วย
ตรวจสอบด้วย 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และห้องสมุดคณะได้ปรับปรงุการ
ทํางานโดยการอัพเดตสถานะของ
หนังสือแต่ละเล่มที่ผู้ใช้บรกิาร
เสนอแนะให้ห้องสมุดจัดซื้อเข้า
ห้องสมุด เช่น อยู่ระหว่างการส่ังซื้อ 
หากช่ือใดจัดซือ้และผ่าน
กระบวนการวเิคราะห์หมวดหมู่ และ
นําขึ้นชั้นหนังสือให้บริการแล้ว จะทํา
ลิงค์ไปยังฐานขอ้มูล OPAC 
 
 
 

 
 
 
 

พอใจ 
 
 
 
 

 



หมวด 3 - 5 
 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ/ 
ข้อร้องเรียน 

ผลการดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข
ข้อร้องเรียนเพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้เสนอแนะ/ 
ผู้ร้องเรียนที่มีต่อการปรับปรุง/

แก้ปัญหา 
4 อยากให้หนงัสือมีเลขสืบค้นชัดๆ และ

ตรงป้ายบอกเลขสืบค้นอยากให้ป้าย
ชัดๆ กว่าน้ีเพราะหายากมาก 

งานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศได้
ปรับปรงุการพิมพ์ Label หนังสือ
ใหม่ให้มีขนาดโตขึ้น และคมชัดมาก
ยิ่งขึ้น  

 
พอใจ 

5 อยากให้มีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าชั้นนี้มี
หนังสือเน้ือหาอะไร  

บริเวณหัวช้ันหนังสือ งานบริการ
สารนิเทศได้จดัทําป้ายบอกหมวดหมู่
เนื้อหาของหนังสือในแต่ละช้ัน ทําให้
ง่ายต่อการหาหนังสือบนชั้นได้งา่ย
และรวดเร็วขึ้น 

 
 

พอใจ 

6 อยากให้มีขอ้มูลประวัติการสืบค้น
หนังสือในห้องสมุดจําเป็นมากๆ 
ขอรอ้งเลยค่ะ 

งานบรกิารสารนิเทศและงานระบบ
คอมพิวเตอร์ไดเ้ปิดฟังก์ชั่นประวัติ
การสืบค้นในฐานข้อมูล OPAC 

 
พอใจ 

7 น้ําดื่มหมดบ่อย ไม่เพียงพอ ขอให้
เพิ่มด้วย 

งานบริหารทัว่ไปได้จัดน้ําดื่ม
ให้บรกิารเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
50 ถัง/สัปดาห์ เป็น 80 ถัง/สัปดาห ์

พอใจ 

8 พรมมีกล่ินอับ ควรเปล่ียนพรมเพราะ
พรมเก่าเกินไปจนเป็นแหล่งสะสม    
ไรฝุ่นเป็นอันตรายกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ 

งานบริหารทัว่ไปได้กําชับพนกังานทํา
ความสะอาดให้ดูดฝุ่น และเปิด
หน้าต่างระบายอากาศทกุเช้า และ
กําหนดให้มีการซักพรมในช่วงปดิ
ภาคการศึกษา นอกจากนั้น
สํานักหอสมุดได้จัดทําโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์ภายใน
สํานักหอสมุดเสนอของบประมาณ
จากมหาวทิยาลัย ซึ่งอยูร่ะหว่าง 
การพจิารณา 

 
 

พอใจ 

9 การเข้าถงึทรัพยากรด้านสารสนเทศ
สําหรับศิษย ์เกา่น่าจะสามารถเข้า
สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูล ได้เอง
ผ่าน VPN 

เนื่องจากการกาํหนดรหัสผู้ใช้ VPN 
อยู่ในความ ดูแลของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) สํานัก 
หอสมุดจึงไม่สามารถดําเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะได ้หากต้องการสืบค้น
และดาวน์ โหลดข้อมูล ท่านสามารถ
สมัครเป็นสมาชิก ประเภทศิษยเ์ก่า 
เพื่อเข้าใช้บริการที่สํานักหอสมดุได ้

 
 
 
 

พอใจ 

10 การเข้าถงึทรัพยากรทําได้ยากในกรณี
ที่ไม่ทราบชื่อทีค่รบถ้วนของ
แหล่งข้อมูลวิชาการ 

ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ ออกแบบให้ผู้ใช้
สามารถสืบค้น ข้อมูลที่เจาะจงได้ 
โดยใช้คําค้นประเภทต่างๆ เช่น        
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรือ่ง ชื่อวารสาร           
คําสําคัญ หัวเรือ่ง ป ีที่พิมพ์ ซึง่ทําให้
ท่านได้ขอ้มูลทีถู่กตอ้งตรงกับความ

 
 
 

 
 

พอใจ 



หมวด 3 - 6 
 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ/ 
ข้อร้องเรียน 

ผลการดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข
ข้อร้องเรียนเพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้เสนอแนะ/ 
ผู้ร้องเรียนที่มีต่อการปรับปรุง/

แก้ปัญหา 
ต้องการได้ อย่างไรก็ดีหากท่าน
ต้องการ คําแนะนํา เพิ่มเติมในการ
สืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ
บรรณารักษ์ไดท้ี่เคาน์เตอร์
บรรณารักษ์ หรอื ศึกษาข้อมูลที่เรา
ให้บรกิารบนเวบ็ไซต์  
สํานักหอสมุด 

11 ขยายเวลาในการเปิดบริการในช่วง
สอบก่อน 2 - 3 อาทิตยก์่อนสอบ
รวมถงึวันเสาร์ อาทิตยด์้วย 

ไม่สามารถขยายช่วงเวลาในการเปิด
ให้บรกิาร ในช่วงก่อนสอบเสาร-์
อาทิตย์ได้ เนื่องจากมีขอ้จํากดัเรื่อง
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานในช่วงเวลา 
ดังกล่าว 

 
 

ไม่มีการแจง้กลับ 

12 พรมมีกล่ินอับ ควรเปล่ียนพรมเป็น
ระยะๆ เพราะพรมทีเ่ก่าเกินไปจะ
กลายเป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นเป็น
อันตรายกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ 

สํานักหอสมุดได้กําชับพนกังานทํา
ความสะอาดเป็นประจําทกุวัน 
ในช่วงเช้าจะมีการเปิดหน้าต่าง
ระบาย อากาศ ดูดพื้นพรมเพื่อทํา
ความสะอาด และมีการซักพรม
ในช่วงปดิภาคการศึกษา นอกจากน้ัน 
สํานักหอสมุดได้จัดทําโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์ ภายใน
สํานักหอสมุด และขออนุมตัิ
งบประมาณจากมหาวทิยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน 
ระหว่างการพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

พอใจ 

 
 



หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุด กําหนดและเลือกตัววัดตาม
ข้อกําหนด โดยพิจารณาจาก (1) ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด (2) มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาสํานักหอสมุด (ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ) (3) ตอบสนองตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน (4) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (5) สร้างความย่ังยืนให้กับองค์กร (6) 
สนับสนุนและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากการกําหนดตัววัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารได้
กําหนดตัววัดการดําเนินงานตามพันธกิจเพ่ือใช้ในการพัฒนาสํานักหอสมุด เช่น จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มี จํานวนการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด  จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ฝ่าย/งาน ได้นําผลการดําเนินงาน
ตามตัววัดไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานและการบริการของสํานักหอสมุดให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น ดังรูป 4.1-1 

 
รูป 4.1-1 กระบวนการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

จากการพิจารณาตัววัดข้างต้น สํานักหอสมุดได้กําหนดตัววัดที่สําคัญ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านบริการ
สารสนเทศ  ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ   ด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านงบประมาณและ
การเงิน ดังรายละเอียดตามตาราง 4.1-1  

 

ตาราง 4.1-1 ตัววัดผลการดําเนนิงาน 
Key Area ช่ือตัววัด ความถี่ 

ในการติดตาม 
หมวด7 

ผลลพัธ์ รูปท่ี 
1. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. จาํนวนงบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ รายเดือน 7.1-1 
2. จาํนวนหนังสอืท้ังหมดและจาํนวนหนังสือท่ีเพิม่ขึ้น รายเดือน 7.1-2 

3. จาํนวนฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกสท่ี์จัดซ้ือ (subscribed 
databases) และฐานข้อมูลท่ีสร้างขึ้น (in-house databases) 

รายเดือน 7.1-3 

2. ด้านบริการสารสนเทศ 
 

1. สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รายป ี 7.1-4 

2. จาํนวนระเบียนบรรณานุกรมท่ีไดร้ับการตรวจสอบ รายเดือน 7.1-5 

3. จํานวนบริการใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น รายเดือน 7.1-6 

4. ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพิ่มขึ้น รายเดือน 7.1-7 

5. จํานวนบริการ/กิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการชาวตา่งชาต ิ รายเดือน 7.1-8 

6. จํานวนบริการ/กิจกรรมสนับสนุนการนักวิจัย รายเดือน 7.1-9 

7. จาํนวนบริการ/กิจกรรมท่ีเผยแพรข่้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ     รายเดือน 7.1-10 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก

วัตถุประสงค์               
เชิงกลยุทธ์

กําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ

องค์กร

พิจารณาตัวชี้วัด                 
ตามข้อกําหนด                  

การได้มาซ่ึงตัววัด

วิพากษ์ตัวชี้วัด
และเลือกคู่เทียบ

จัดทํา Templat 
ตัวชี้วัด

ถ่ายทอดให้
บุคลากรทราบ

การติดตามและ
ประเมินผล
ตัวชี้วัด

การทบทวนผล
การดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

การปรับปรุงผล
การดําเนินการ



หมวด 4 - 2 
 

Key Area ช่ือตัววัด ความถี่ 
ในการติดตาม 

หมวด7 
ผลลพัธ์ รูปท่ี 

3. ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บรกิาร  
   และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
   ท่ีสําคัญ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร รายเดือน 7.2-1 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารจําแนกตามกลุ่มผูใ้ช้บริการ  7.2-2 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารจําแนกตามมิติท่ีประเมิน ราย 6 เดือน  7.2-3 

4. ดา้นทรัพยากรบุคลากร 1. จาํนวนบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รายป ี 7.3-1 
2. จาํนวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รายป ี 7.3-2 
3. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการ 
    และการปฏิบัตงิาน 

รายป ี 7.3-3 

4. ร้อยละของสายปฏิบัติการท่ีได้รบัการพัฒนา ความรู ้ 
   ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสารปฏิบัติการ 
   ท้ังหมด 

ทุกเวลา 7.3-4 

5. ดา้นการนําองค์กรและ 
   การกาํกับดูแล 

1. ผลการประเมินตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบตัิงานของสํานักหอสมุด รายไตรมาส 7.4-1 
2. ร้อยละความสําเร็จของตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ท่ีบรรลุเป้าหมาย รายไตรมาส 7.4-2 

6. ดา้นงบประมาณ การเงิน 
    และตลาด 

1. สัดส่วนรายได้ท่ีได้รับจริงของสํานักหอสมุด รายป ี 7.5-1 
2. จาํนวนเงินรายได้จากค่าบาํรงุห้องสมุด รายป ี 7.5-2 
3. อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนตอ่หน้ีสินหมุนเวียน รายป ี 7.5-3 
4. จาํนวนเงินท่ีสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสํานักหอสมดุ รายป ี 7.5-4 
5. จาํนวนผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุด รายเดือน 7.5-5 

  

คณะกรรมการบริหารติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของหัวหน้าฝ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมาย 
ตัววัด หากมีตัววัดที่ผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายจะแจ้งให้ผู้กํากับดูแลตัววัดไปทบทวนและปรับตัววัด
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับช่ือ เป้าหมาย และวิธีการวัด ตัวช้ีวัดที่ 18 จํานวนเงินสมทบ
เข้ากองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด  

สํานักหอสมุดได้นําวงจรเดมม่ิง (PDCA) มาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยในช่วง
ของการดําเนินงาน (Do) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) และการนําผลไปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (Action)  ได้ใช้วิธีการรายงานผลในทุกระดับตามโครงสร้างการบริหาร โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1) การรายงานผ่านช่องทางการประชุม เริ่มต้ังแต่การรายงานผลการดําเนินงานจากงานมายังฝ่าย และฝ่าย
นําผลการดําเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นรายเดือน  และมีการนํา
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการดําเนินงาน  รวมท้ังทําให้มีการทบทวนเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ให้เหมาะสมและท้าทายมากย่ิงขึ้น และมีการนําผลการดําเนินการไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุดทุก 6 เดือน และผู้รับผิดชอบทุกระดับนํามติ/ข้อเสนอแนะจากกรรมการอํานวยการฯ 
ไปปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ  

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

  ผลการดําเนินงานท้ัง 2 วิธีน้ี  ช่วยให้ผลการดําเนินงานตามโครงการและผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   
กลยุทธ์ ที่เป็นผลจากการดําเนินงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  ด้วยเป็นวิธีการซึ่งทําให้สามารถติดตาม
ผลการดําเนินงานที่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก 
สามารถสื่อสารสองทางกับผู้บริหารแต่ละระดับ ทําให้สามารถถ่ายทอดและทําความเข้าใจ ติดตาม การดําเนินการ
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ตามแผนและเป้าหมายของสํานักหอสมุด และได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการประจํา
สํานักทั้งสองระดับ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป  

 

ตาราง 4.1-2 วิธีการวัดผลการดําเนนิงาน 

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
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 
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วิธีการวัดผล 
การดําเนินงาน ความถ่ี 

ช่องทาง/
เครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศ) 

 
ประโยชน์ของการรายงาน 

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 

 

 ในส่วนของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ สํานักหอสมุดเลือกห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ โดยมีเกณฑ์การเลือก คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 5 อันดับแรกของประเทศจากการจัดอันดับ QS 
World University Ranking ได้ แก่  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การเลือกข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ได้แก่ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านบริการ ด้านผู้เข้าใช้บริการ ด้านงบประมาณ และจํานวนนักศึกษา รายละเอียดตามตาราง 4.1-2 
 

ตาราง 4.1-3 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการดําเนนิงาน 
รายการ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

1. หนังสือฉบับพมิพ์ในระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (ตาม
ระเบียนบรรณานุกรม) 

482,837 929,259 399,557 501,849 188,659 

2. จํานวนบริการใหม ่ 7 3 4 4 3 
3. ผู้เข้าใช้บริการ ณ ห้องสมุดกลาง 738,351 607,662 486,198 493,132 659,845 
4. งบประมาณการจดัซ้ือฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์ 23,341,276 23,931,000 15,519,341 29,402,772 16,792,071 
5. จํานวนนักศึกษา FTES 28,799 36,409 31,942 39,018 38,565 
 ใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ การปรับรูปแบบการ
ให้บริการให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การพิจารณางบประมาณจัดซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยดูจํานวนนักศึกษาเป็นตัวเปรียบเทียบขนาดของห้องสมุด 

 

4.2 การจัดการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        สํานักหอสมุดมีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผนการจัดการความรู้ 
และกํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ 
และกําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  มีการ
ดําเนินการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งประยุกต์มาจากการจัดการความรู้ ของกพร. ได้แก่ การ
บ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้  ทั้งน้ีมีการรวบรวม ถ่ายทอด และ
แบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติ  พุธสุนทรียเสวนา และกิจกรรม KM Day มีการสกัดและ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ KM Corner นอกจากการจัดการความรู้เพ่ือรักษาองค์
ความรู้ภายในของสํานักหอสมุดแล้ว ในบทบาทของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน
ภาคเหนือ สํานักหอสมุดยังคํานึงถึงการจัดการความรู้เพ่ือรักษาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่น
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หลัง เช่น ความรู้เก่ียวกับอาหารพ้ืนบ้านล้านนา  เพลงล้านนา  ภาพล้านนาในอดีต เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ความรู้ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุด รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนได้ใช้ความรู้ที่จัดเก็บไปต่อ
ยอด เพ่ือสร้างนวัตกรรมในเรื่องที่สนใจต่อไป ดังรูป 4.2-1 และตาราง 4.2-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูป 4.2-1 การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดประเด็นความรู้  เป้าหมายการจัดการความรู้ และ 
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจําปีการศึกษา 

จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด            

จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ   

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กําหนด  

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 

สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ 

เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด  

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจําปี 

กําหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

4. การจัดเก็บความรู้ 

 5. การเรียนรู้ 

3. การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
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ตาราง 4.2-1 การจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 
วิธีการ ข้อกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. กําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมาย
การจัดการความรู้และกําหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู้ประจําปีการศึกษา 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) และกลยุทธ์ท่ีทบทวนในปีงบประมาณนั้นๆ 
และแจ้งให้ชุมชนนักปฏิบัติทราบ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

2. จัดทําแผนการจัดการความรู้ของ
สํานักหอสมุด 

วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
2.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ 
     (เพ่ือกําหนดองค์ความรู้ท่ีชุมชนแนวปฏิบัติจะ ดําเนินการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ ตามที่
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้กําหนด รวมทั้งกําหนด
กิจกรรม เป้าหมายการดําเนินงาน และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 
2.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 
     (เพ่ือเป็นเวทีในการเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน พัฒนาคน      
ท่ีสอดคล้องกับประเด็นความรู้ ตามที่คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้กําหนด โดยจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน ในช่วงบ่าย
ของวันพุธ) 
2.3 การจัดกิจกรรม KM Day 
     (เพ่ือจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการความรู้ในรอบปี 
และนําเสนอองค์ความรู้ท่ีได้รับในรูปแบบนิทรรศการ และ
การจัดเสวนา รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่) 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ 

สอดคล้องกับประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ของสํานักหอสมุด ประจําปีงบประมาณ โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 5 
กระบวนการ ในการวางแผนกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
3.1 การบ่งชี้ความรู้ 
     (กําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นตามประเด็นความรู้ท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้) 
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
     (การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า) 
3.3 การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ 
     (กระบวนการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้) 
3.4 การจัดเก็บความรู้ 
     (การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ อย่างเป็นระบบ โดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร - Explicit Knowledge) 
3.5 การเรียนรู้ 
(การนําความรู้ท่ีได้จากการถอดความรู้ไปประยุกต์หรือ
บูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานจริง) 

ชุมชนแนวปฏิบัติ 
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วิธีการ ข้อกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ตามแผนท่ีกําหนด  

มีการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ 

 
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

4.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 
 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

4.3 กิจกรรม KM Day คณะทํางานจัดงาน 
KM Day 

5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของ
สํานักหอสมุด 

มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดการองค์ความรู้ทุก 2 เดือน 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

6. สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และคุณอํานวย 
(Facilitator) ของแต่ละชุมชนตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
เพ่ือสกัดองค์ความรู้จากการกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
ชุมชนแนวปฏิบัต 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

7. เผยแพร่องค์ความรู้ ตรวจสอบการนําองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สํานักหอสมุด http://kmcorner.lib.cmu.ac.th  

คุณลิขิตของ
คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้และของ
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

8. ประเมินผลการจัดการความรู้
ประจําปี 

ประเมินผลในภาพรวมของกิจกรรมการจัดการความรู้
ประจําปีในด้านต่างๆ โดยใช้แบบสอบถาม 
8.1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการดําเนินงาน การ 
     จัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 
8.2 การจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 
8.3 การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8.4 การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน KM Corner 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

9. การพัฒนาการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 

นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะการจัดการความรู้มา
พัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ปีต่อไป 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหลง่ข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียน การสอนและการ
วิจัยให้มีคุณภาพ ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศตามตาราง 4.2-2 
 

ตาราง 4.2-2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ประเด็น ข้อมูล สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส ์

1. คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 1.1 กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการท้ังฝ่าย
เนื้อหาและด้านเทคนิค 

1.2 กําหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั 

1.3 ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการบันทึก
ข้อมูลและผู้ใช้ระบบ 

1.4 กําหนดผู้ตรวจสอบข้อมูลและ
สารสนเทศและแก้ไขข้อมูลประจําวัน 

1.5 บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ 

1.1 กําหนดให้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ดูแลสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนกิส์ 

1.2 กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานการจดัทํา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทํา
ฐานข้อมูลสิง่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 กําหนดสิทธิการใช้สารสนเทศเชงิ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.4 บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ 
1.5 เคร่ืองมือสบืค้นทันสมัย 
1.6 มีความรวดเร็วในการสบืค้น 
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ประเด็น ข้อมูล สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส ์
2. ความปลอดภัยของข้อมูลและ

สารสนเทศ 
2.1 มีระบบรักษาความปลอดภัย และ

การสํารองข้อมูลสารสนเทศ  โดย
การสํารองข้อมูลตามระยะเวลาท่ี
กําหนดและการนําข้อมูลท่ีสํารอง
แล้วฝากไว้ในทีปลอดภัยอย่างน้อย 2 
แห่ง 

2.1 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ด้วยการนําอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย จัดเก็บบันทึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

2.2 กาํหนดชั้นความลับของข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยการกําหนดลําดับ
ชั้นในการเข้าถึงข้อมูลท่ีสําคัญและ
รหัสผ่านในการเข้าถึงของผู้ใช้ในแต่ละ
กลุ่มและการกําหนดสิทธ์ิการเข้าดู
ข้อมูล 

3 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ
สารสนเทศ 

3.1 มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่ 
3.2 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีครอบคลุม

การใชง้านตามกระบวนการหลัก 
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเหมาะสมข้ึน

เอง หรือหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์/แลกเปลี่ยนระบบ
สารสนเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าดีมา
ใช้แทนการพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

3.1 สร้างช่องทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการและ  
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่มเข้าใช้งาน
และเข้าถึงสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ออกแบบระบบให้ฝ่าย/งานท่ี
รับผิดชอบสามารถนําข้อมูลข้ึนระบบ 
(upload) ด้วยตนเอง และรองรับการ
ใช้งานจากภายนอกได้ 

3.2 มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีทันสมัย
สนับสนุนการใช้งาน 

3.3 มีระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) 
3.4 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

เครือข่ายภายในรองรับ 
3.5 มีเว็บไซต์ท่ีออกแบบให้ใช้ได้สะดวก

และเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ 
(responsive web) และมี
มาตรฐานสากลในการจัดทําสาํหรับ
เป็นช่องทางในการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และบริการ 

3.6 มีการพัฒนา application เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งานท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

3.7 มีเคร่ืองมือในการสืบค้นในรูปแบบ
แพลตฟอร์มพรีเม่ียม Single search 
and Discovery Services ท่ีช่วยให้
สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด
เครือข่ายท่ัวโลกได้จากกล่องเดียว 
และใช้ประโยชน์จากการยืมระหว่าง
ห้องสมุดจากห้องสมุดในเครือข่าย     
ท่ัวโลก (Worldshare ILL) 
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 ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดคุณภาพสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความ
น่าเช่ือถือ ความมั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย ตามตาราง 4.2-3 
 

ตาราง 4.2-3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร ์ ซอฟต์แวร์ 

1. ความน่าเชื่อถือ 1.1 กําหนดคุณลักษณะให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน 

1.2 เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับเครือ่งหมาย
มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 

1.3 เป็นฮาร์ดแวร์ทีจ่ําหน่ายใน
ท้องตลาดปัจจบุัน 

1.4 สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา 

1.5 เลือกซื้อจากบรษิัทที่มีชื่อเสียง 
เชื่อถือได้ และมีบริการหลังการ
ขายทีด่ีเยี่ยม 

1.1 เลือกซอฟต์แวรท์ี่ได้มาตรฐานถกู
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

1.2 เป็นที่นิยมใช้ของห้องสมุดต่างๆ  
1.3 ปรับเปล่ียนโปรแกรมให้ทันสมยั

อยู่เสมอ 
 

2. ความม่ันคงปลอดภัย 2.1 มีระบบแสดงตัวตนก่อนการเขา้ใช้
งาน 

2.2 มีการจ้างเหมาบํารุงรักษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

2.3 มีระบบป้องกันการโจรกรรม
ข้อมูลโดยมีการติดตั้ง Firewall 

2.4 มีบุคลากรที่มีความชํานาญงาน
ดูแลระบบ 

2.5 มีระบบสํารองขอ้มูลไว้ตรวจสอบ 
2.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยหอ้ง

เครือข่ายหลัก 
2.7 ห้องเครือข่ายหลักติดตัง้

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้นอัตโนมัติและมีเครื่อง
ดับเพลิงประจําห้อง 

2.1 มรีะบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน
แบบ Real time 

2.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มูล
ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 

2.3 มีโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ และสปายแวร์ 

 

3 ใช้งานง่าย 3.1 ใช้ e-mail ของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ในการ
แสดงตัวตนเพื่อเข้าใชง้าน 

3.2 มีการฝึกอบรมการใช้งาน
ฮาร์ดแวรท์ี่จัดหาใหม ่

3.1 สามารถเข้าใชง้านผ่านเว็บไซตข์อง
สํานักหอสมุดและระบบ
อินทราเน็ตของสํานักหอสมุด 

3.2 มีการฝึกอบรมการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3 มีคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร ์
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 สํานักหอสมุดมีการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน วิธิการแก้ไข และการป้องกันของระบบฮาร์ดแวร์ ระบบ
ซอฟต์แวร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยมีงานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักและกําหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบเครือข่าย และบริหารจัดการข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้อยู่ในภาวะ
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4.2-4 
 

ตาราง 4.2-4 ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
รายการ เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีแก้ไข การป้องกัน 

1. ระบบฮาร์ดแวร์ 1.1 การชํารุดของฮาร์ดแวร ์ 1.1.1 มีการจ้างเหมา 
        บํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ 
        ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

1.1.1 ตรวจสอบการใชง้าน 
        ประจําวัน 

1.2 ระบบจัดการข้อมูล 
     สํานักหอสมุด 

1.2.1 แก้ไขเชงิเทคนิคให้ 
        ข้อมูลกลับคืนภายใน 1  
        นาที 

1.2.1 กําหนดให้มีบุคลากร 
        ดูแลระบบมากกว่า 1 คน  
        และสามารถทํางานแทน 
        ได้เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉนิ 

1.3 เครือข่ายชาํรุดไม่สามารถ 
     ใช้งานได้ 

1.3.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 
        หลัก (Core Switch)  
        สํารองและสามารถ 
        นํามาทดแทนได้ทันที 

 

1.4 ไฟฟ้าดับ 
     1.4.1 ในเวลาเปิดทําการ 

 
1) ติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง  
    (UPS) สําหรับเครือแม่ข่าย  
    ระบบเครือข่ายและการ 
    ให้บริการหลักในชั้น 1  
    ตลอดจนประตูเข้า-ออก 
    สํานักหอสมุด 
2) กรณีไฟดับเกนิ 30 นาที   
    ให้เดินเคร่ืองปั่นไฟฟ้าเพ่ือ 
    จ่ายไฟให้ระบบไฟฟ้าสาํรอง 

 
1) ตรวจสอบเคร่ืองปั่นไฟให้มี 
    ความพร้อมใชง้านได้ทันทีท่ี 
    เกิดไฟฟ้าดับ 
 
 
 
2) เตรียมน้ํามันสํารองไว้พร้อม 
    ใช้งาน 

     1.4.2 ในเวลาปิดทําการ ติดต้ังเคร่ืองปั่นไฟฟ้าอัตโนมัติให้
ระบบไฟฟ้าสาํรอง 

 

1.5 การเกิดอัคคภัียในห้อง 
     เครือข่ายหลัก 

1.5.1 มีการติดต้ังระบบ 
       ดับเพลิงเฉพาะห้อง 
       เครือข่ายหลัก และมี 
       การฝึกซ้อมการป้องกัน 
       อัคคีภัยเป็นประจําทุกปี 
1.5.2 ติดต้ังระบบดับเพลิง 
       อัตโนมัติ (FM 200)  
       สําหรับการใช้งานกับ 
       อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.5.1 บํารุงรักษาเคร่ือง 
        ดับเพลิงให้ใช้งานได้ 
        ตลอดเวลา 

2. ระบบซอฟต์แวร์ 2.1 ซอฟต์แวร์ไม่สามารถ 
      ทํางานได้ 

2.1.1 ติดต้ังซอฟต์แวร์  
        Antivirus ใช้งานร่วมกับ 
        มหาวิทยาลัย 

2.1.1 ติดต้ังกับเคร่ือง 
        คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 
        และใช้ปฏิบติงาน 
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รายการ เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีแก้ไข การป้องกัน 
3. ข้อมูล 3.1 ระบบข้อมูลล่ม 3.1.1 มีโปรแกรมสํารองระบบ 

        ห้องสมุดอัตโนมัติไว้ท่ี 
        บริษัท Innovative  
        ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.1.2 ติดต้ังระบบ SAN  
        สําหรับการเก็บข้อมูล 
        สํารอง 
3.1.3 มีบุคลากรดูแลระบบ 
        เครือข่ายและเฝ้าสงัเกต 
        ความเปลี่ยนแปลงของ 
        ระบบต่างๆ ตลอด 24  
        ชั่วโมง 
3.1.4 จัดเก็บข้อมูลสํารองไว้ท่ี 
        ธนาคาร 
3.1.5 จัดเก็บข้อมูลสํารองไว้ 
        บนระบบประมวลผล 
        แบบกลุ่มเมฆ 

กําหนดผู้ รับผิดชอบดูแลระบบ
มากกว่า 1 คน  และสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ 

4. สารสนเทศ 
   อิเล็กทรอนิกส์ 

4.1 การ Download ข้อมูล 
     มากผิดปกติ 

4.1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกัน 
        การ Download ข้อมูล 
        ทีละมากๆ 

 

 
 



 

หมวด 5  
บุคลากร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 

สํานักหอสมุดมีวิธีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังตามโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยสํานักหอสมุดมีการจัดแบ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค และกลุ่มสนับสนุนงาน
บริหาร (OP1ก (3)) โดยคณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงาน ดําเนินการประเมินความต้องการอัตรากําลัง ตาม
โครงสร้างการบริหารของสํานักหอสมุด 

การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากร จะประเมินจากภาระงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ที่ระบุตําแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณภาพของงาน การประเมินความต้องการอัตรากําลัง โดย
พิจารณาภาระงานของงานเป็นกรอบในการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ือจัดคนลงงาน กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
อัตรากําลัง จะดําเนินการเกลี่ยภาระงานให้บุคลากรในงานปฏิบัติและขอเกล่ียอัตรากําลังจากฝ่าย/งานอ่ืน
ตามลําดับ 

ในส่วนบุคลากรใหม่ มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ ดังน้ี 
           1. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง 

2. จัดทําประกาศรับสมัคร โดยตําแหน่งที่รับสมัครตามคุณวุฒิต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป กําหนดให้มีการแสดงหลักฐานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผ่าน
การทดสอบจากสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นผลที่ทําการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี   

3. ดําเนินการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงานที่
กําหนดเพ่ิม โดยกําหนดให้มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์
คะแนนการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์คะแนนในการสอบ โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 50 และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ 
ผู้สอบผ่านข้อเขียนก่อนการสัมภาษณ์ต้องเข้าทดสอบด้านสุขภาพจิตที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. การบรรจุผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กําหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 
1 ปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 รอบ เมื่อผ่านการประเมินจึงทําสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุงาน 

ในด้านการรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กร บุคลากรใหม่ที่ได้รับการแต่งต้ังจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ
เพ่ือให้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสํานักหอสมุดและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและสอนงานโดยหัวหน้าฝ่าย/งาน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนและผลักดันให้มี
ความก้าวหน้าตามตําแหน่งงาน  และให้ความสําคัญบุคลากรใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณสมบัติในการครอง
ตน ครองคน และครองงาน โดยพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการเพ่ิมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามตารางสิทธิ
ประโยชน์และนโยบายสําหรับบุคลากร ตามตาราง 5.1-2 
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 การจัดระบบและบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานบรรลุผล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับมอบหมายภาระ
งานให้บุคลากร โดยจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามรอบการประเมินในระบบ CMU MIS ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ภาระงาน (TOR) ที่กําหนดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงาน โดย
ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา สําหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น สํานักหอสมุดจัดให้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ โดยมีการให้รางวัลบุคลากรดีประจําปีของสํานักหอสมุดและบุคลากรดีเฉพาะด้าน ได้แก่ รางวัลผู้มี            
มนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ รางวัลผู้มีความรับผิดชอบดีเย่ียม รางวัลผู้มีจิตใจ
พร้อมให้บริการ รางวัลผู้มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา และรางวัลรวมพลังทํางานเป็นทีม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเน่ือง 
 

การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร สํานักหอสมุดมีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ภาระงานในงานที่มีผู้เกษียณอายุงานและงานที่ต้องการอัตรากําลังเพ่ิมเสนอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือขออัตรากําลัง 
2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังที่ขอทดแทนและอัตราใหม่จะเกลี่ยอัตรากําลังจาก

ภายในฝ่าย/งานและฝ่ายงานอ่ืนตามความเหมาะสม 
  3. จัดให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในงานต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้หลายด้าน สามารถทํางานในตําแหน่งงานท่ีขาด 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลายสามารถรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน 
  5. ปรับแผนการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน 
  6. ปรับวิธีการและสถานที่ให้บริการสําหรับห้องสมุดสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการสภาพการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

สํานักหอสมุดได้จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดย (1) สถานที่ทํางานมีสุขภาวะ  (2) ความปลอดภัย
ของบุคลากรและทรัพย์สิน  (3)  สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังแสดงในตาราง 5.1-1   
 

ตาราง 5.1-1 วิธีการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
การดําเนินการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานท่ีทํางานมี 
สุขภาวะ 

1. จ้างบริษัทเอกชนในการทําความสะอาดภายในและ
ภายนอกอาคาร  การซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์  
2.  จัดภู มิ ทัศน์ เ พ่ือให้ มีสภาพแวดล้อมร่ม ร่ืน  สวยงาม 
ประหยัดพลังงาน 
3. จัดห้องพยาบาล อุปกรณ์ และยาสามัญ เพ่ือให้บริการ 
4. จัดห้องออกกําลังกาย และเคร่ืองออกกําลังกาย 
5. ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือให้อากาศสะอาด 
6. การล้างครีบคอยส์เย็น เพ่ือกําจัดฝุ่นละอองของระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ 

- หน่วยอาคารสถานท่ี 
- คณะกรรมการจัดจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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การดําเนินการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
7. รณรงค์งดการใช้โฟมภายในอาคาร และให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโฟมแก่
บุคลากร  

2. ความปลอดภัยของ
บุคลากรและทรัพย์สิน 

1. ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันการโจรกรรม และป้องกัน
เหตุร้ายท่ีจะอาจเกิดข้ึน  
2. ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองมือดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ท่ีมองเห็น
ง่าย เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย  
3. จัดทําแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟและสัญญาณเตือน
ภัยไว้บริเวณหน้าลิฟท์ 
4. เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในส่วนของ
สถานท่ี สํานักหอสมุดได้ดําเนินการ ดังนี้  

4.1 มีระบบสํารองกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีไฟฟ้า 
ดับฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้  

4.2 มีระบบสํารองน้ําประปา ในกรณีท่ีมีการ 
งดจ่ายน้ําประปาฉุกเฉิน 
      4.3 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเวรรักษาการณ์เป็นประจํา
ทุกเดือน 
      4.4. ติดหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติเวรรักษาการณ์ 
5. ฝึกอบรมการป้องกนัอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในสํานักหอสมุด 
เป็นประจําทุกปี 
6. ติดต้ังระบบ Access Control เพ่ือตรวจสอบผู้เข้าใช้
บริการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ข้ึนกับผู้ใช้บริการและบุคลากร 
7. จัดพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร บริเวณใต้ถุนอาคาร
สํานักหอสมุด 

- คณะกรรมการรักษาความ
ปลอดภัยสํานกัหอสมุด  
- เจ้าหน้าท่ีป้องกันอัคคีภัยภายใน
สํานักหอสมุด 
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
- งานระบบคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยอาคารสถานท่ี 

3.  สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

3.1 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีทันสมัย
เหมาะสมและเพียงพอกับงานท่ีปฏิบัติ  
3.2 จัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือ/โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ใน
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน เช่น e-Meeting พร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  โปรแกรม e-Books เป็นต้น 
3.3 นําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
เช่น ระบบ e-Budget  ระบบ e-Project  CMUL MIS         
เป็นต้น 

- งานระบบคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยอาคารสถานท่ี 
- หน่วยพัสดุฯ 

 

 บุคลากรทุกกลุ่มของสํานักหอสมุดได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
นอกจากน้ีได้มีการเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบ
และดําเนินการในด้านการเงิน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามตาราง 5.1-2 
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ตาราง 5.1-2 สิทธปิระโยชนแ์ละนโยบายสาํหรับบุคลากร 

สิทธิประโยชน์ รายละเอียด 
กลุ่มบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนงาน
บริการและงาน

เทคนิค 

สนับสนุน
งานบริหาร 

1. ตรวจสุขภาพประจําปี ปีละ 1 คร้ัง √ √ √ หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี 

2. เสื้อทีมสําหรับกิจกรรม
ส่วนรวมของสํานักหอสมุด 

ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม  

√ √ √ หน่วยพัสดุฯ +
คณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

3. มอบกระเช้าของขวัญ 
แจกันดอกไม้ 

กรณีมีบุคลากรหรือญาติ
สายตรงเข้ารับการรักษา 
หรือคลอดบุตร  

√ √ √ คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สํานักหอสมุด 

4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

กรณีมีบุคลากรหรือญาติ
สายตรงเสียชีวิต 

√ √ √ 

5. เงินกู้สวัสดิการ - เงินกู้สามัญ 
- เงินกู้ฉุกเฉิน 

√ √ √ 

6. ประกันอุบัติเหตุเป็น
หมู่คณะ เพ่ือไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

กรณีเกิดเหตุเสียชีวิตและ      
ทุพลภาพ 

√ √ √ คณะกรรมการจัด
กิจกรรม 
 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

 

สํานักหอสมุดดําเนินการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนและกําหนดค่านิยม (วัฒนธรรมองค์กร) 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด จัดทําคํานิยามค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติของ
บุคลากรตามค่านิยม จัดประชุมบุคลากรวิพากษ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

2. การสื่อสารและสร้างการรับรู้ค่านิยม ดําเนินการดังน้ี 
    2.1 ประกาศให้บุคลากรรับทราบค่านิยมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร  
         ปี 2557 โดยผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
    2.2 สื่อสารค่านิยมหลักใหบุ้คลากรตามฝา่ย/งาน ในกิจกรรมผู้บริหารสัญจรพบบุคลากร 
    2.3 สื่อสารผ่านการจัดประชุมบุคลากรประจําปี 
    2.4 ประชาสัมพันธ์ค่านิยมผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ เสื้อ เว็บไซต์ สต๊ิกเกอร์  
3. จัดกิจกรรมประกวดการจัดทําสื่อเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝงัค่านิยม 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีคณุลักษณะตามค่านิยม ในปี 2559 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
    ค่านิยมหลกั: Happy Trip Happy Time ครั้งที่ 2  

สํานักหอสมุดได้ใช้ค่านิยมหลัก (CMUL) เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจน
เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร คือ L -Learning  โดยผู้นําระดับสูงและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติและ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (2) แบ่งปัน
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ประสบการณ์ความรู้ของตนเองแก่ผู้อ่ืน (3) พัฒนา/ปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างต่อเน่ือง  โดยนําหลักการจัดการ
ความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันและสร้างองค์ความรู้ตามค่านิยมหลักขององค์กร และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 17: ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด   
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเรียนรู้งานที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ และแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ  

 

 สํานักหอสมุดกําหนดปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรของ
สํานักหอสมุดทั้ง 3 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสนับสนุนงาน
บริการและงานเทคนิค และกลุ่มสนับสนุนงานบริหาร ได้แก่ (1) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (2) 
ผลตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล (3) สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน (4) สวัสดิการ (5) วัฒนธรรมองค์กร (6) การบริหารจัดการภายในองค์กร (7) ผู้บังคับบัญชา และ
เพ่ือนร่วมงาน (8) การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร 

สํานักหอสมุดมีระบบการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร โดยสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานเพ่ือให้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อสํานักหอสมุดและ
ห้องสมุด/หน่วยงานอ่ืน โดยมีวิธีการดังน้ี 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย/งานนําเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาบริการและสร้างผลงานและ
นวัตกรรมใหม่ๆ  โดยสํานักหอสมุดสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 

2. ผลงานที่โดดเด่นของบุคลากรจะผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือ
ส่งผลงานที่โดดเด่นไปนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น ผลงานเรื่อง “e-Project : 
ระบบฐานข้อมูลการจัดทําโครงการตามแผนกลยุทธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ของนายเกรียงไกร ชัยมินทร์ ได้รับรางวัล (Best of the Best)  

3. บุคลากรที่ได้รบัรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สํานักหอสมุดจะสนับสนุน โดย
การส่งผลงานเพ่ือให้ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ในปี 2558 นายเกรียงไกร 
ชัยมินทร์ ได้รบัรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รางวัลช้างทองคํา) ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น               
กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 

สํานักหอสมุดจัดการผลการดําเนินการ โดยให้บุคลากรทุกคนจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยมีแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับ เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จาการพัฒนามาปรับปรุงและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ จนเกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดีและมีผลงานที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผลักดันสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
นําเสนอผลงานทางวิชาการ และเสนอผลงานขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น 

ผลจากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรสํานักหอสมุดมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่สูงขึ้น และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลทั้งในระดับหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และระดับชาติ ดังน้ี  

1. ระดับหน่วยงาน  
1.1 รางวัลบุคลากรดี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่วิชาชีพบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยี             

กลุ่มสนับสนุนงานห้องสมุด และกลุ่มลูกจ้างประจํา  
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1.2 รางวัลบุคลากรดีที่มีผลงานดีเด่นเฉพาะด้าน ได้แก่ รางวัลผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม 
รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ รางวัลผู้มีความรับผดิชอบดีเย่ียม รางวัลผู้มี
จิตใจพร้อมให้บริการ รางวัลผู้มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รางวัลรวมพลังทํางานเป็นทีม 

2. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี 2558 (รางวัลช้างทองคํา)  
กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ระดับชาติ ได้แก่ รางวัลนําเสนอผลงานดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET  
3.1 รางวัลการนําเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม  
3.2 รางวัลการนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ระดับดีเด่น กลุ่มการบริการสารสนเทศ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
3.3 รางวัลการนําเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี กลุ่มการบริหารองค์กร  

 

สํานักหอสมุดพัฒนาบุคลากรและผู้นํา โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ
สํานักหอสมุดเพ่ือให้เกิดผลการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักหอสมุด และเป็นการ
พัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายบริหารและสายอาชีพตามกลุ่มงาน  

โดยแบ่งเป็นระบบการเรียนรู้และการพัฒนา เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรท้ัง 3 กลุ่ม  โดยมีการกําหนดรายละเอียด

ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 3 ประเด็น ดังน้ี ตามตาราง 5.2-1 
 

  ตาราง 5.2-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม   
ประเด็นการพัฒนา

บุคลากร กลยุทธ์ แผนงานท่ีสําคัญ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาบุคลากรตาม
ค่านิยมหลักของ
สํานักหอสมุด 

สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสํานักหอสมุด 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
สํานักหอสมุด 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ 
1. ปลูกฝังค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
องค์กรให้กับบุคลากร ผ่านกิจกรรม
ดังนี้ 
    1.1 จัดทําโปสเตอร์ค่านิยมหลัก
พร้อมคํานิยามและลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้กบับุคลากรทุก
หน่วยงานในสํานักหอสมุด 
    1.2 จัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
2. เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์
ตามค่านิยมหลักของสํานักหอสมุด
ผ่านกิจกรรม CMUL Happy Trip 
Happy Time Season II 
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ประเด็นการพัฒนา
บุคลากร กลยุทธ์ แผนงานท่ีสําคัญ โครงการ/กิจกรรม 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่
บุคลากร 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านงานห้องสมุดและ
เทคโนโลยี 
(2) ด้านวิชาการท่ัวไปเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 
(3) ด้านการศึกษาภาษา
ท้องถ่ิน/ภาษาต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
- สํานักหอสมุดจัดเอง 
- หนว่ยงานอ่ืนจัด 
ด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศ ให้
บุคลากรเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดย
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนํา
คะแนนท่ีได้รับมาวางแผนในการ
ฝึกอบรม ซ่ึงในปี 2559 มีการอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน 

3. พัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

สร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากรและทํางานอย่างมี
ความสุข 

จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพ (Career Path) 

จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าทาง
อาชีพ (Career Path) 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพรายบุคคล 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ
รายบุคคล 

 

 2. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้นํา โดยส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เป็นประจําทุกปี และมีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา สํานักหอสมุดได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการพัฒนาของ
บุคลากรสํานักหอสมุด ดังน้ี 

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ คือ ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด เพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนงาน 

  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร เป็น
รายกิจกรรม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการนําความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากร 

  3. ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการพัฒนาของบุคลากร 
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สํานักหอสมุดมีแนวทางในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร ดังน้ี 
1. จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามตําแหน่งงาน (Career Path) ครอบคลุม

บุคลากรทุกกลุ่มตามตําแหน่งงาน โดยแต่ละตําแหน่งงานมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพรายบุคคล เพ่ือวิเคราะห์และ
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายบริหารและสายอาชีพตามกลุ่มงาน  

3. มอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคลากรปฏิบัติ หรือจัดให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานข้ามสาย
งาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การขอปรับระดับช้ัน และขอเปลี่ยนตําแหน่งต่อไป 

4. คัดเลือกบุคลากรจากผลการปฏิบัติงานและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น และคณะกรรมการประเมินค่างาน 
แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เป็นการสนับสนุน
บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพตามตําแหน่งงาน รวมท้ังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร ส่งผลให้เกิดความผูกพันของ
บุคลากรต่อสํานักหอสมุดอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 6  
ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน  
 สํานักหอสมุดออกแบบกระบวนการทํางานตามพันธกิจหลัก ความต้องการของผู้ใช้บริการ และการ
ดําเนินงานเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด และใช้ข้อมูลจากเสียงของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ  โดยใช้เครื่องมือ SIPOC Model ในการออกแบบกระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุน เพ่ือทําให้กระบวนการต่างๆ สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบ สามารถปรับปรุง แก้ไขได้ทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีแนวคิดการออกแบบกระบวนการดังรูป 6.1-1 และรูปแบบการจัดทํากระบวนการดังรูป 
6.1-2 และ Value Chain ดังรูป 6.1-3 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6.1-1 แนวคิดการออกแบบกระบวนการ 
 

กําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยใช้ SIPOC Model 

จัดทําข้อกําหนดของบริการและ
กระบวนการทํางาน ตาม SIPOC Model

พันธกิจ/ Vision/ VOC/ VOS 

    - มอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารองค์กร 
    - จัดทํา Work system ตาม SIPOC Model 
    - จัดทําตัวชี้วัดกระบวนการ 

การดําเนินตามกระบวนการ  

ติดตามทบทวนและ 
ปรับปรุงตัวชี้วัด   
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รูป 6.1-3 Value Chain 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ 

ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

ปัจจัยนําเข้า ผลลัพธ์ ลูกค้า กระบวนการทํางาน 

ผู้ส่งมอบ 
- บริษัท/ห้างร้าน 
 

คู่ความร่วมมือ 
- ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
ใน/ต่างประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
- สมาคมห้องสมุด 

- ทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
จัดหา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุครุภัณฑ์ 

- ทรัพยากร 
ท่ีพร้อม
ให้บริการ 
- บริการ
ประเภท       
ต่าง ๆ 

- นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี 
- นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
- อาจารย์ 
นักวิจัย 

กระบวนการหลัก 
- กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- กระบวนการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 
- กระบวนการบริการสารสนเทศ 

กระบวนการจัดการ กระบวนการสนับสนุน 
- กระบวนการนําองค์กร 
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
- กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า 
- กระบวนการวัด วิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 
- กระบวนการมุ่งเน้นบุคลากร

- กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กระบวนการการเงิน การคลัง
และพัสดุ 
- กระบวนการอาคารสถานท่ี 

รูป 6.1-2 รูปแบบการจัดทํากระบวนการ
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สํานักหอสมุดกําหนดกระบวนการที่สําคัญตามพันธกิจ ประกอบด้วย กระบวนการหลัก จํานวน 3 
กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2) กระบวนการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
และ (3) กระบวนการบริการสารสนเทศ  กระบวนการสนับสนุน จํานวน 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) กระบวนการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และ (3) กระบวนการด้านอาคารสถานท่ี 
กระบวนการจัดการ ได้แก่ (1) กระบวนการนําองค์กร (2) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (3) กระบวนการมุ่งเน้น
ลูกค้า (4) กระบวนการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) กระบวนการมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีข้อกําหนดของ
แต่ละกระบวนการตามรูป 6.1-2 
 ในการออกแบบกระบวนการหลัก สํานักหอสมุดได้คํานึงถึงข้อกําหนดที่สําคัญในการออกแบบกระบวนการ
เพ่ือสร้างคุณค่าที่มีต่อผู้ใช้บริการตามตาราง 6.1-1 
ตาราง 6.1-1 ข้อกําหนดทีส่าํคัญของกระบวนการหลัก 

กระบวนการ ข้อกําหนดที่สําคัญ คุณค่าที่มีต่อ
ผู้ใช้บริการ  

1. กระบวนการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ  

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ัดหามีความสอดคล้องกับ 
     หลักสูตรการเรยีนการสอน และการวิจัยตามเป้าหมาย 
     ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตรงกับความต้องการของ 
     ผู้ใช้บริการ 
1.2 ใช้เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) มาออกแบบและปรับปรุง 
     กระบวนพฒันา ทรัพยากรสารสนเทศ 
1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
     เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์และการดําเนินงาน 
     ตามพันธกจิ 
1.4 การปฏิบัตติามกระบวนการทํางาน ต้องไดต้ามมาตรฐาน 
     หรือสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก  
     ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดทําโดยคณะทํางานการ 
     พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานหอ้งสมุด  
     ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค 
1.5 มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนา 
     สํานักหอสมุดตามยุทธศาสตร ์
1.6 มีการอนุรกัษ์และบํารุงรกัษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู ่
     ในสภาพดพีร้อมให้บรกิาร  
1.7 มีการสํารวจและจําหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ 
     เพื่อให้ทันสมัยและประหยัดพื้นที ่

ผู้ใช้บริการไดร้บั
ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการที่มคีวาม
ถูกตอ้ง ตรงกับความ
ต้องการ และทันเวลา  
 
 
 

2. กระบวนการจัดระบบ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  

การจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศต้องยึดมาตรฐานสากลใน
การลงรายการและมาตรฐานสากลในการจัดเก็บและสืบค้น
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถแบง่ปันและแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
สถาบันอื่นได้ (Sharing) 
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กระบวนการ ข้อกําหนดที่สําคัญ คุณค่าที่มีต่อ
ผู้ใช้บริการ  

3. กระบวนการบริการ
สารสนเทศ 
  

3.1 จัดบริการเพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้บรกิาร 
     เข้าถงึและใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเกิดประสิทธิผล 
     ต่อการเรยีนการสอน และการวจิัยของมหาวิทยาลัย และ 
     การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  
3.2 การกําหนดกระบวนการทํางาน ต้องได้มาตรฐานหรือสูง 
     กว่ามาตรฐานการปฏิบัตงิานตามกระบวนการหลัก  
     ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดทําโดยคณะทํางาน 
     การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด  
     ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค 
3.3 ใช้เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) มาออกแบบและปรับปรุง 
     กระบวนการบรกิารสารสนเทศ 
3.4 มีการกําหนดกฏและระเบียบการให้บรกิาร  

 

 การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญตามตาราง 6.1-1 รวมทั้งนําความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยสํานักหอสมุดได้ถอดกระบวนการทํางานมา
จากโครงสร้างการบริหารงาน และมีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการน้ัน ๆ 
รับผิดชอบตามเอกสารแสดงข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR) และมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการเพ่ือกํากับ ติดตาม เมื่อนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ดังตาราง 6.1-2 
 

ตาราง 6.1-2 การจัดการกระบวนการทํางานเพื่อใหเ้ปน็ไปตามข้อกําหนดที่สาํคญั 
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า/

คู่ความร่วมมือ 
วิธีการดําเนินงาน 

1. กระบวนการ 
    พัฒนา     
    ทรัพยากร 
    สารสนเทศ 

1. คณะกรรมการ 
   พิจาณาการจัดซ้ือ 
   ฐานข้อมูล 
   อิเล็กทรอนิกส์ 
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
   และจัดระบบ   
   ทรัพยากรสารนิเทศ 
 

1. สัดส่วนจํานวน 
   หนังสือต่อ 
   นักศึกษาเต็มเวลา 
   เทียบเท่า (FTES) 
2. ร้อยละการเข้าใช้ 
   ฐานข้อมูล 
   อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
   เพ่ิมข้ึน 

1. ความเชี่ยวชาญของ 
   ผู้ปฏิบัติงานในการ 
   คัดเลือกทรัพยากร 
   สารสนเทศ 
2. ความต้องการ 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ท่ีหลากหลายและ 
   สอดคล้องกับหลักสูตร 
   การเรียน การสอน 
   และการวิจัย 
3. การเสนอนวัตกรรม 
   ด้านผลิตภัณฑ์และ 
   บริการจากผู้ส่งมอบ 
   และคู่ความร่วมมือ 
4. การจัดซ้ือตามระเบียบ 
   พัสดุโดยเคร่งครัด 

1. รวบรวมรายชื่อ 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ท่ีจะจัดซ้ือ โดยนําข้อมูล 
   จากความต้องการและ 
   ความคาดหวังของลูกค้า  
   ตลอดจนติดตามหลักสูตร 
   การเรียนการสอนและ 
   การวิจัยแล้วเสนอรายชื่อ 
   ดังกล่าวผ่านการ 
   พิจารณาเห็นชอบ 
   จากผู้อํานวยการ 
   ก่อนท่ีจะดําเนินการ 
   จัดซ้ือต่อไปตาม 
   ระเบียบพัสดุฯ 
2. แจ้งผลการจัดซ้ือให้ 
   ลูกค้าทราบ 
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กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า/
คู่ความร่วมมือ 

วิธีการดําเนินงาน 

2. กระบวนการ 
   จัดระบบ 
   ทรัพยากร 
   สารสนเทศ  

1. งานวิเคราะห์     
   ทรัพยากรสารนิเทศ 
2. งานห้องสมุดคณะ 
    ท่ีวิเคราะห์ 
    หมวดหมู่หนังสือ 

1. จํานวนหนังสือท่ี 
   เพ่ิมข้ึนในระบบ  
   CMUL OPAC 

1. ลูกค้าต้องการเข้าถึง 
   ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ได้อย่างสะดวก  
   รวดเร็ว และทันต่อ 
   ความต้องการ 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ 
   การวิเคราะห์หมวดหมู่ 
3. ผู้ปฏิบัติงานมี 
   เคร่ืองมือท่ีทันสมัย 
   สนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงาน 

1. จัดเตรียมทรัพยากร 
   สารสนเทศ 
2. วิเคราะห์หมวดหมู่ฯ  
   และบันทึกรายงาน 
   บรรณานุกรม 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูล 
    ทุกวัน โดยใช้ระบบ 
    ห้องสมุดอัตโนมัติ  
    ในการดําเนินงานและ 
    เป็นเคร่ืองมือช่วยค้น 
4. มีการแลกเปลี่ยน 
   เรยีนรู้ระหว่าง 
   ผู้ปฏิบัติงานอย่าง 
   สมํ่าเสมอเพ่ือให้ 
   สามารถปฏิบัติงาน 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเป็นมาตรฐาน   
   เดียวกัน 

3. กระบวนการ 
   บริการ 
   สารสนเทศ  

1. หัวหน้าฝ่ายบริการ
ทรัพยาการสารนิเทศ 
2. หัวหน้าฝ่าย 
   ห้องสมุดและ 
   สารนิเทศ 3  
   สาขาวิชา 
 

1. ร้อยละความ 
   พึงพอใจของลูกค้า 
2. ความพึงพอใจท่ีมี 
   ต่อการเข้าร่วม 
   การเรียนรู้ 
   สารสนเทศ 

1. ลูกค้าต้องการบริการ 
   แบบเบ็ดเสร็จและ 
   บริการท่ีได้มาตรฐาน  
   และมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  
   ความเข้าใจในการ 
   ให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
3. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ 
   ด้วยจิตบริการ 

1. จัดบริการพ้ืนฐาน โดย 
    ใช้มาตรฐานการให้  
    บริการต่าง ๆ และ 
    มาตรฐานห้องสมุด 
    สถานบันอุดมศึกษา 
2. มีคณะทํางานบริการ 
   ห้องสมุดกลางและ 
   ห้องสมุดคณะ ร่วมกัน 
   กําหนดแนวทางการจัด 
   ให้บริการให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐานการ 
   บริการท่ีกําหนด 
3. มีการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ระหว่าง 
   ผู้ปฏิบัติงานระหว่าง 
   ผู้ปฏิบัติงานอย่าง 
   สมํ่าเสมอเพ่ือให้ 
   สามารถให้บริการผู้ใช้ 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเป็นมาตรฐาน 
   เดียวกัน 
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กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า/
คู่ความร่วมมือ 

วิธีการดําเนินงาน 

4. กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

งานระบบคอมพิวเตอร์ 1. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีใช้
สนับสนุนการ
ดําเนินงานและการ
บริการ 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (CMUL 
MIS) 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

2. กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 

3. จัดหาเทคโนโลยีให้มี
ความก้าวหน้า ทันสมัย 
ทันต่อความเปล่ียนแปลง 

4. บํารุงรักษาระบบให้มี
ความเสถียร 

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล 

1. การเข้าถึงข้อมูลสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อความ
ต้องการได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

2. การสร้างนวัตกรรมและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ 
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด 

3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
พร้อมใช้งาน 

 
 

5. กระบวนการ
ด้านการเงิน  
การคลังและ
พัสดุ 

1. เลขานุการสํานัก 
2. งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ 

จํานวนเงินท่ีสมทบเข้า
กองทุนพัฒนา
สํานักหอสมุด   

1. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 

2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3. ปฏิบัติตามกรอบเวลาท่ี
กําหนด 

4. รักษาสิทธิประโยชน์ด้าน
การเงินของบุคลากร
สํานักหอสมุด 

5. คู่มือการปฏิบติังานด้าน
การเงิน การคลังและพัสดุ 

6. การบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน การคลังและพัสดุ 

1. ข้อมูลด้านการเงินมี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
และเป็นปัจจุบัน 

2.  การเบิกจ่ายรวดเร็ว    
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

3. การบริหารงบประมาณ 
 

6. กระบวนการ
ด้านอาคารสถานท่ี
 

1. เลขานุการสํานัก 
2. งานบริหารท่ัวไป 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  
ด้านสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

1. ความปลอดภัยของลูกค้า
และบุคลากรสํานักหอสมุด 

2. ความพร้อมด้านสถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ์ และระบบ
สาธารณูปโภค ในการ
ให้บริการและการ
ปฎิบัติงาน  

3. การรักษาความสะอาด
และสุขอนามัย 

4. การบริหารความเสี่ยงด้าน
การเกิดภัยพิบัติ และภัย
ธรรมชาติ 

5. มาตรฐานการปฎิบัติงาน 
6. ระบบรักษาความปลอดภัย

1. สร้างความม่ันใจด้าน
ความปลอดภัยให้ลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการ
สํานักหอสมุด 

2. มีสถานท่ีเพียงพอและ
พร้อมให้บริการ 

3. อํานวยความสะดวกใน
การเข้าใช้บริการท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
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กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า/
คู่ความร่วมมือ 

วิธีการดําเนินงาน 

การเข้าออกห้องสมุด 
7. การอยู่เวรรักษาการณ์ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดเวร
รักษาการณ์ประจําสถานท่ี
ราชการ 

 

 การปรับปรุงกระบวนการใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอย่าง
สม่ําเสมอ โดยมีการนําระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสํานักหอสมุด (e-Budget) มาเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย/งาน/หน่วย ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรายงานข้อมูลแบบ 
real time มีการจัดทําตัวช้ีวัดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานไว้ในแผนกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดปีละ
ไม่น้อยกว่า 6 กระบวนการ   
 การจัดการนวัตกรรมของสํานักหอสมุดในปี 2558 ตามที่มาของนวัตกรรม ได้แก่  โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการทําวิจัย
ของบุคลากร รายละเอียดตามตาราง 6.1-3 
 

ตาราง 6.1-3 กระบวนการจัดการนวัตกรรมของสํานักหอสมุด 
กําหนดท่ีมาของนวัตกรรม การสนับสนุนขององค์กร ผลงานเชิงประจักษ์ 

1. โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

เปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนางานจาก
ข้อจํากัดของงบประมาณ 

1.1 ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล จํานวน 1 ฐาน  
ราคารวม 300,000 บาท ไปใช้ระบบการสืบค้น
ผ่านระบบ Single Search and Discovery Services 
(WorldCat Local) 
1.2 การพัฒนาระบบ Metadata เชิงสหสัมพันธ์
สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม 
 

2. ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากร 

ส่งเสริมให้บุคลากรนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมด้านไอที 

รางวัล PULINET 
การพัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการสอน
ของอาจารย์ประจํากระบวนวิชา คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

การศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

พัฒนา Application เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการ CMUL Find Library 
 

4. การส่งเสริมการทําวิจัยของ
บุคลากร 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ของบุคลากร 
 

รางวัล PULINET 
การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงาน
ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  
 สํานักหอสมุดมีระบบการควบคุมต้นทุน ดังน้ี 
 1. วางแผน/ดําเนินการด้านเครื่องมือสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน การนําระบบ
สารสนเทศการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) เพ่ือให้สามารถควบคุม
ต้นทุน ติดตามการดําเนินงานการใช้งบประมาณตามโครงการของฝ่าย/งาน แบบ real-time และการจัดทํา
โครงการตามยุทธศาสตร์และควบคุมโครงการให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ และการจัดการแหล่ง
รายได้ที่รับจริงตามปีงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวเป็นระบบที่เช่ือมโยงทั้ง 3 ด้าน เพ่ือการใช้ข้อมูลจากระบบแต่ละระบบให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน
ตามแผนงานประจําและโครงการผลักดันกลยุทธ์ได้สําเร็จ โดยแสวงหาความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้นําระบบท่ีสามารถควบคุมต้นทุนทั้ง 3 ระบบดังกล่าวมาใช้ส่งผลให้สํานักหอสมุด
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2. บอกรับ Single Search & Discovery Services (WorldCat) อย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถขยายแหล่ง
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ไปสู่การสืบค้นจากห้องสมุดทั่วโลกมากว่า 17,000 แห่ง และการใช้บริการ WorldShare ILL 
 3. วางแผน/ดําเนินการด้านการแสวงหาความร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆ เพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกันและ
การร่วมเป็นภาคีในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ภาคีความร่วมมือในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
(PULINET+4) เครือข่ายความร่วมมือการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน 
ทําให้ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อ e-Resources 

 

 สํานักหอสมุดมีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังตาราง 6.2-1 
ตาราง 6.2-1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ขั้นตอนการจัดการ 

ผู้ส่งมอบ 
วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การคัดเลือก 1. สํานักหอสมุด กําหนดวิธีการคัดเลือกอย่างยุติธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.1 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดเข้าย่ืนข้อเสนอ  

1.2 วิธีพิเศษ ได้แก่ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยการเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรอง 

1.3 วิธีประกวดราคา ได้แก่ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินคร้ังหนึ่งเกินกว่า 
2,000,000 บาท และให้ดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การคัดเลือกบริษัท/ห้าง/ร้าน  สํานักหอสมุดจะพิจารณาบริษัท/ห้าง/ร้าน
ท่ีย่ืนข้อเสนอตรงตามที่กําหนดและราคาตํ่าสุด 

หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

2. การวัดและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการ 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือทําการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์/
บริการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง กอ่นการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ส่ง
มอบ และประเมินผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบ โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของวัสดุ/ครุภัณฑ์/บริการ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การบริการหลัง
การขาย การใส่ใจต่อลูกค้า และการติดต่อประสานงาน  

หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 



หมวด 6 - 9 
 

ขั้นตอนการจัดการ 
ผู้ส่งมอบ 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

แจ้งผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ ให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า/
บริการ ความถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาการส่งมอบ การบริการหลังการ
ขาย และการใส่ใจต่อลูกค้า  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการเป็นคู่ค้าท่ีมี
คุณสมบัติและพร้อมท่ีจะช่วยยกระดับผลการดําเนินการของสํานักหอสมุด
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

4. การจัดการผู้ส่ง
มอบท่ีมีผลการ
ดําเนินงานไม่ดี 

แจ้งผู้ส่งมอบท่ีมีผลการดําเนินงานไม่ดี ให้รับทราบปัญหาท่ีพบเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินคา้/บริการ ความถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาการส่งมอบ 
การบริการหลังการขาย และการใส่ใจต่อลูกค้า  เพ่ือให้ผู้ส่งมอบแก้ไข
ปรับปรุง หากผู้ส่งมอบยังเพิกเฉย สํานักหอสมุดจะไม่เชิญชวนให้ผู้ส่งมอบ
เข้ามาย่ืนข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งต่อไป 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

      

สํานักหอสมุดจัดสภาพแวดล้อม สถานทีท่ํางาน ให้มีความปลอดภัย ดังตาราง 6.2-2 
 

ตาราง 6.2-2 ความปลอดภัยและการเตรยีมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ประเด็น การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ใช้บริการ 1.1 มีระบบควบคุมความ 
     ปลอดภัยการเข้าออกภายใน 
     อาคารตลอด 24 ชั่วโมง 

1) มีระบบสํารองไฟฟ้ากรณีไฟดับ 
2) จ้างเหมาบํารุงรักษาประตู  
    Access Control  

หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

1.2 ติดต้ังกล้องวงจรปิดท้ัง 
     ภายนอกและภายในอาคาร 

1) จ้างเหมาบํารุงรักษากล้องวงจรปิด 
    ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) มีระบบสํารองข้อมูลให้ดูข้อมูล 
    ย้อนหลังได้ไม่ตํ่ากว่า 7 วัน 

งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1.3 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
     รวมทั้งกําหนดการซ้อมแผน 
     ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยทุกปี 

1) มีการกําหนดจุดวางถังดับเพลิง  
    ตามมาตรฐานสากล 
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
    อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 
    สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ตาม 
    เวลาท่ีกําหนด 

หน่วยอาคาร
สถานท่ี 

2. ห้องเครือข่าย 
    หลักของ 
    สํานักหอสมุด 

2.1 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
     ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 
2.2 มีระบบป้องกันอัคคีภัยเฉพาะ 
     ห้องเครือข่าย 

1) จ้างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
    เครือข่ายหลัก 
2) จ้างเหมาบํารุงรักษาเคร่ือง 
    คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบป้องกัน 
    ไวรัสเคร่ืองแม่ข่าย 

งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3. ระบบห้องสมุด 
    อัตโนมัติ 

3.1 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ 
     ห้องสมุดอัตโนมัติและ Upgrade 
     จากบริษัทผู้ผลิต 
3.2 จ้างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
     ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่าง 
      สมํ่าเสมอ 

1) มีระบบสํารองข้อมูลและฝากเก็บไว้    
    ในตู้นิรภัยของธนาคาร 
2) ติดต้ังโปรแกรมสํารองข้อมูล 

งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 



หมวด 6 - 10 
 

ประเด็น การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
4. บุคลากร 
    ผู้ปฏิบัติงาน 

4.1 ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ  
     เนื่องจากอาคารสํานักหอสมุด 
     เป็นอาการท่ีติดต้ัง 
     เคร่ืองปรับอากาศท้ังอาคาร 
4.2 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ 
     บุคลากรปฏิบัติงานทุกคน 
4.3 ติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท์ท่ีโต๊ะ 
     ทํางานของบุคลากรทุกคน 

มีระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) กรณีไฟฟ้า
ดับฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันข้อมูลท่ียังไม่ได้
บันทึกสูญหาย 

หน่วยอาคาร
สถานท่ี และ 
งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 

5. ระบบ 
    สาธารณูปโภค 
-ไฟฟ้า 
-ประปา 
-เคร่ืองปรับอากาศ 

5.1 มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอนท่ี 
     ชัดเจนเพ่ือให้แก้ไขสาธารณูปโภค
     ท่ีขัดข้องได้ตลอดเวลา 
5.2 มีการตรวจสอบระบบ 
     สาธารณูปโภคตามแผนท่ีกําหนด 
5.3 มีช่างประจําและสามารถติดตาม 
     ได้ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
5.4 มีระบบไฟฟ้าสํารองท่ีจําเป็น 
     ทุกจุด 
5.5 มีป้องควบคุมระบบไฟฟ้า 
     และเคร่ืองปรับอากาศ 
5.6 มีระบบปดิวาล์วน้ําอัตโนมัติ 
     เม่ือท่อประปาแตก เพ่ือป้องกัน 
     น้ําท่วมภายในอาคาร 
5.7 ระบบปิด-เปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

1) มีบุคลากรดูแลตลอดเวลา  
2) แสดงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ี 
    หน้าห้องอยู่เวรรักษาการณ์ 
    แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อเกิด 
    เหตุฉุกเฉิน 

หน่วยอาคาร
สถานท่ี 
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รูป 7.1-1 จํานวนงบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ
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จํานวนหนังสือทั้งหมด จํานวนหนังสือที่เพ่ิมขึ้น

รูป 7.1-2 จํานวนหนังสือทั้งหมดและจํานวน
หนังสือที่เพ่ิมข้ึน
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รูป 7.1-3 จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์จัดซ้ือ จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์สร้างข้ึน

หมวด 7 
ผลลัพธ ์

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  
     7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
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รูป 7.1-4 สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

ผล
เป้าหมาย

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รูป 7.1-6 จํานวนบริการใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้น

ผล
เป้าหมาย
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รูป 7.1-5 จํานวนระเบียนบรรณานุกรมที่ได้รับการตรวจสอบ

ผล

เป้าหมาย
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รูป 7.1-7 ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึ้น

ผล

เป้าหมาย

     7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
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รูป 7.1-8 จํานวนบริการ/กิจกรรมสําหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

ผล

เป้าหมาย
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รูป 7.1-9 จํานวนบริการ/กิจกรรมสนับสนุนนักวิจัย

ผล

เป้าหมาย
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รูป 7.1-10 จํานวนบริการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ

ผล

เป้าหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
  ผลจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการคัดเลือกผู้ส่งมอบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ส่งผลให้ผลลัพธ์ของกระบวนการบริการสารสนเทศ มีผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการของ
สํานักหอสมุดเพ่ิมขี้น (ตามรูป 7.2-1) 
 

 
 
 
 
 

 



หมวด 7 - 4 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลูกค้า 
        สํานักหอสมุดได้ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการตลอดปีการศึกษา 2558 จากการ
รับฟังเสียงผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้ร้อยละ 84.20 มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักหอสมุด และพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21) มีผู้ใช้บริการบางส่วน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม  แต่มีขอ้เสนอแนะ 
ความต้องการ และข้อร้องเรียน นอกจากนั้นยังไม่พบว่ามีผู้ใช้บริการคนใด ไม่พึงพอใจในการใช้บริการ
สํานักหอสมุดโดยภาพรวม   
         เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นใน
ทุกด้าน และทกุกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน และมคีวามพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้ง
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผู้ให้บริการและสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังรูป  
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รูป 7.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ
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รูป 7.2-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จําแนกตามมิติท่ีประเมิน

A = ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง B = ด้านบริการ
C = ด้านผู้ให้บริการ D = ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
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รูป 7.2-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการของห้องสมุดใน
ภาพรวม

ผล

เป้าหมาย
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รูป 7.3-1 จํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
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รูป 7.3-2 จํานวนบุคลากรท่ีศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น
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รูป 7.3-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงาน
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รูป 7.3-4 ร้อยของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนาฯ
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รูป 7.4-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธท่ี์บรรลุ
เป้าหมาย
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รูป 7.4-1 ผลการประเมินตัวช้ีวัดคํารับรอง
การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล 
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รูป 7.5-3 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมุนเวียน
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รูป 7.5-1 สัดส่วนรายได้ท่ีได้รับจริงของ
สํานักหอสมุด (หน่วย: ล้านบาท) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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รูป 7.5-2 จํานวนเงินรายได้จากค่าบํารุงห้องสมุด 
(หน่วย: ล้านบาท)

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
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รูป 7.5-4 จํานวนเงินท่ีสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด

ผล

เป้าหมาย



หมวด 7 - 7 
 

ด้านตลาด  สํานักหอสมุดเปิดให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และชุมชนภายนอก ให้สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้  ทั้งที่อาคารของสํานักหอสมุดและใช้บริการห้องสมุดโดย
สืบค้นฐานข้อมูลในรูปของเอกสารฉบับเต็ม และใช้บริการ e-Services ผ่านเว็บไซต์และ mobile application  ในรูป
ของห้องสมุดดิจิทัล ทําให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้สารสนเทศที่ต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันกับความต้องการ  
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รูป 7.5-3 จํานวนผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุด

จํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวนผู้ใช้บริการสืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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