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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 2559 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 20 แห่ง  บริหารงานแบบรวมศูนย์ (Centralization) ในด้าน
การบริหารจัดการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการบริการ  

(1) บริการ คือ บริการที่จัดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและใช้ทรัพยากร
สารสนเทศตามความต้องการ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต บริการต่างๆ ที่จัดขึ้น 
สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ บริการสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย บริการการอ่าน บริการพิเศษ และ
บริการชุมชน  โดยมีบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัยเป็นบริการหลักของห้องสมุด และมีบริการ
การอ่านเป็นบริการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการสารสนเทศ มีบริการพิเศษและ
บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ิมเติม โดยบริการพิเศษจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศมากข้ึน และจัดให้มีเป็น Collection พิเศษ นอกเหนือจากบริการสารสนเทศซึ่งเป็นบริการหลัก 
นอกจากน้ีจัดให้มีบริการวิชาการแก่ชุมชนจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่
สังคม ซึ่งบริการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังน้ี 

(1.1) บริการสารสนเทศ เป็นบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการหนังสือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์  บริการข้อมูลภาคเหนือ  บริการเอกสารหายาก 
และบริการโสตทัศนวัสดุ 

(1.2) บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํา
วิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการจัดทําผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งบริการเคร่ืองมือสนับสนุนการวิจัย เช่น ฐานข้อมูล 
Scopus เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)   

(1.3) บริการการอ่าน เป็นบริการพ้ืนฐานของห้องสมุด เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ บริการยืม-คืน  บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด  บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด  บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Services : D.D.)  บริการจองหนังสือ  บริการ
จัดหาเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ (บริการ WorldShare ILL) บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย  
บริการ Extra Document Delivery: EDD  บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้  บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ  

(1.4) บริการพิเศษ (Special Services) เป็นบริการท่ีห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะบางแห่งจัด 
บริการเฉพาะเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือเฉพาะผู้รับบริการกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ได้แก่  บริการมุมหนังสือคุณธรรม  บริการ
มุมหนังสือ Best Seller  บริการดูหนังฟังเพลง  บริการนักศึกษากลุ่มพิเศษ  บริการมุมตลาดหลักทรัพย์ 
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(1.5) บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นบริการ/กิจกรรมที่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ 
ได้จัดขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่หน่วยงานภายนอกและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมน้ัน ๆ เช่น บริการเข้าใช้ห้องสมุดสําหรับ
บุคคลภายนอก  บริการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดแก่หน่วยงานภายนอก  กิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี  CMU 
Book Fair  เป็นต้น 
 

     (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลัก 
พันธกิจ  (1) จัดหา จัดระบบ อนุรักษ์บํารุงรักษา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  (2) พัฒนาคลังความรู้และเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ  (3) บริการ
วิชาการแก่สังคม  (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์  สํานักหอสมุดต้ังเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้อย่างย่ังยืน โดยต้ังเป้าเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย อันดับ 1-3 ของ
ประเทศ ด้วยการเทียบเคียงกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย อันดับ 1-10 ของประเทศไทย ตามเกณฑ์การจัดอันดับ
ที่ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ  ไ ด้ แ ก่  QS World University Rankings แ ล ะ  The Time Higher Education World 
University Rankings (THE) โดยเทียบเคียงด้านจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังสือฉบับพิมพ์ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals, e-Books) ฐานข้อมูล In-house บริการและการใช้บริการ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการให้บริการและงานเทคนิคห้องสมุด  

ค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  คือ  CMUL       
C – Collaboration (ร่วมแรงร่วมใจ)  M – Morality (ยึดในคุณธรรม)  U – User Focus (มุ่งมั่นบริการ)      
L – Learning (เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง) เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักยึดปฏิบัติในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามที่สํานักหอสมุดกําหนด ได้มาโดยคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และผ่านการวิพากษ์
โดยหัวหน้างานและบุคลากรสํานักหอสมุดโดยอาศัยสมรรถนะหลัก (Core Competency) ให้สํานักหอสมุดไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คือ ความเช่ียวชาญด้าน (CC1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูป In-house databases ทั้งเน้ือหาและการเข้าถึง 
และความเช่ียวชาญใน (CC2) การให้บริการสารสนเทศ เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวถึงมือ
ผู้ใช้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ  
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
     ตาราง P.1-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   

จํานวนบุคลากรรวม 128 คน  ณ 31 กรกฎาคม 2560   
1. จําแนกตามเพศ 1.1 ชาย    24 คน   ( 19.35% ) 

1.2 หญิง    104 คน  ( 83.87% ) 
2. จําแนกตามกลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์   47 คน   ( 36.72% ) 

2.2 กลุ่มสนับสนุนงานบริการ   57 คน   ( 44.53% ) 
2.3 กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร   24 คน   (  18.75% ) 

3. จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3.1 ปริญญาโท   26 คน   (  20.31% ) 
3.2 ปริญญาตรี   81 คน   (  63.28% ) 
3.3 ตํ่ากว่าปริญญาตรี   21 คน   (  16.41% ) 
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4. จําแนกตามอายุงาน 4.1 น้อยกว่า 3 ปี   18 คน   (  14.06% ) 
4.2 3 - 10 ปี   30 คน   (  23.44% ) 
4.3 มากกว่า 10 ปี    80 คน   (  62.50% ) 

5. จําแนกตามอายุ 5.1 น้อยกว่า 30 ปี     20 คน   (  15.62% ) 
5.2 31 - 40 ปี         28 คน   (  21.88% ) 
5.3 41 – 50 ปี        19 คน   (  14.84% ) 
5.4 มากกว่า 50 ปี      61 คน   (  47.66% ) 
 

6. จําแนกตามตําแหน่งบริหาร 6.1 ผู้บริหาร   5  คน   (  3.90% ) 
6.2 หัวหน้าฝ่าย  5  คน   (  3.90% ) 
6.3 หัวหน้างาน  27 คน   (  21.09% ) 
6.4 หัวหน้าหน่วย  3  คน   (  2.34% ) 

 

     (4) สินทรัพย์ 
 ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง พ้ืนที่รวม 15,768 ตารางเมตร  หนังสือในระบบ CMUL OPAC จํานวน 1,110,594 เล่ม 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวม 36 ฐาน  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการบริการ   
 

     (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 
 

 
      
 

  



OP - 4 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

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

นักศึกษา  กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และกลุ่มบุคคลทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญดังตาราง P.1-2 

ตาราง P.1-2 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. กล่องรับฟังข้อเสนอแนะ 
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 
 
 

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 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ   
ตาราง P.1-3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทในระบบงานและ 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ช่องทางการส่ือสาร 

ผู้ส่งมอบ 
1. บริษัท/ห้างร้าน 

 
ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุ
ครุภัณฑ์ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และบริการท่ีได้มาตรฐานและตรงตามเวลาท่ี
กําหนด/บริการท่ีดีหลังการขาย 
 

 
1) หนังสือราชการ  
2) โทรศัพท์  
3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4) การประชุม  
5) การเข้าพบผู้บริหารและ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6) ประกาศของสํานักหอสมุด  
7) เว็บไซต์ของสํานักหอสมุด  
8) สื่อสังคมออนไลน์ 

คู่ความร่วมมือ 
1. ข่ายงาน/เครือข่ายห้องสมุด/สมาคม

ห้องสมุด 
1.1 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน

ภูมิภาค 
1.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
1.3 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
1.4 เครือข่ายความร่วมมือพัฒนา

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(ThaiLIS)
1.5 เครือข่ายห้องสมุดโลก (Online 

Computer Library Center-OCLC)
1.6 เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย

อาเซียน (AUNILO: Libraries of 
ASEAN University Network) 

 
1. เป็นสมาชิกข่ายงาน/เครือข่ายโดยการต่อ

อายุสมาชิกทุกปี 
2. การเป็นภาคีในการจัดซ้ือฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านการยืม

ระหว่างห้องสมุด 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
6. การแลกเปลี่ยนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานร่วมกัน 

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

2. หน่วยงานภายใน 
   2.1 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน 
2. ฐานข้อมูล IT Account ของบุคลากร 
    และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สําหรับ 
    การพิสูจน์ตัวตนท่ีได้รับการปรับปรุงให้ 
    ท่ีมีข้อมูลทันสมัย 
3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร 

1) โทรศัพท์  
2) หนังสือราชการ  
3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4) การประชุม 

  2.2 สํานักทะเบียนและประมวลผล 1. ระเบียนสมาชิกนักศึกษาใหม่ท่ี 
    สมบูรณ์และครบถ้วน 
2. ข้อมูลนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จ 
    การศึกษาครบถ้วนและทันต่อเวลา 
3. ฐานข้อมูลทะเบียนการศึกษาท่ีเป็น 
    ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ 
    หนี้สินของนักศึกษาได้ทันเวลาก่อน 
    การลงทะเบียนและการระงับใช้บัตร 
    กรณีท่ีนักศึกษาแจ้งบัตรหาย 
 

1) โทรศัพท์  
2) หนังสือราชการ  
3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4) การประชุม 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทในระบบงานและ 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ช่องทางการส่ือสาร 

  2.3 กองบริหารงานบุคคล การส่งรายชื่อบุคลากรท่ีขอลาออกและ
เกษียณอายุราชการอย่างทันเวลา 

1) โทรศัพท์  
2) หนังสือราชการ  
3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 

 

บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ/อุปกรณ์ 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุด 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2) หนังสือราชการ 
3) โทรศัพท์ 
4) สื่อสังคมออนไลน์ 

 

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

สํานักหอสมุด ต้ังเป้าเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย อันดับ 1-3 ของประเทศ ด้วยการเทียบเคียงกับห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย อันดับ 1-10 ของประเทศไทย ตามเกณฑ์การจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ QS World University 
Rankings และ The Time Higher Education World University Rankings (THE) โดยเทียบเคียงด้านจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังสือฉบับพิมพ์ และฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Journals, e-Books) จํานวนบริการใหม่ที่
พัฒนาขึ้นในแต่ละปี และจํานวนการพัฒนา apps และโปรแกรมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค 
 

    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กําหนดกลยุทธ์ “การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น e-University” และสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  จึงเป็นโอกาสให้สํานักหอสมุดในการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสร้างนวัตกรรมบริการ  เพ่ือการพัฒนา
ห้องสมุดเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ในแผนฯ 12 ต่อไป 
     (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 สํานักหอสมุดใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1-10 อันดับ
แรกของประเทศ จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings ในปี 2015/2016 ดังตาราง P.1-4 
 

ตาราง P.1-4 แสดงตัวชี้วัดแยกตามพันธกิจ และแหล่งที่มาของข้อมูล  

Key Area ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
3. จํานวน In house Databases 
4. จํานวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

สถาบันคู่เทียบ 

ด้านบริการสารสนเทศ 1. จํานวนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์หลัก 
2. จํานวนการเข้าใช้บริการห้องสมุด (Walk in) 
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจําปี 

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

ตาราง P.2-1 ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenges) 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantages) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Opportunities) 

SC1: การสนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได้จริง 
 

SC2: การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศและสามารถใช้ในการ
เรียนรู้อย่างย่ังยืน 
 

SC3: การตอบสนองยุทธศาสตร์เชิงรุกและ
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

SC4: การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
คุ้มค่า 
 

SC5: การจัดบริการสนับสนุนการวิจัยให้แก่
อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาให้สามารถทํา
วิจัยเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 
 

SC6: การขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก่นักศึกษา/อาจารย์/นักวิจัย 
 

SC7: การใช้งบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 
 

SC8: การสร้างจติสํานึกให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

SC9: การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากร
ตามสมรรถนะท่ีต้องการ 

SA1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   
 

SA2: จํานวนการใช้บริการห้องสมุด
ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุดมี
จํานวนมากกว่าผูใ้ช้ท่ีอาคาร
สํานักหอสมุด  
 

SA3: องค์ความรู้ด้านล้านนาท่ี
สํานักหอสมุดสั่งสมมาต้ังแต่พ.ศ.2524 
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ  
เอกสารมรดก (heritage manuscripts) 
เอกสารหายาก และการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านล้านนาตาม
มาตรฐานสากลและจัดทําเป็น 2 ภาษา 
มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ พ.ศ. 2550 
 

SA4: การพัฒนาฐานข้อมูลทุกประเภท
อย่างมีมาตรฐานสากล 
 

SO1: ประเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2559-2563) 
และพัฒนาให้มี High speed internet 
ท่ัวประเทศภายใน 3 ปี 
 

SO2: สํานักพิมพ์มีการพัฒนาฐานข้อมูล
ดิจิทัลหรือฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มท่ี
มีคุณภาพ มีเนื้อหาท่ีทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการวิจัย
ในทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย 
 

SO3: มีส่วนงานภายใน เช่น สถาบันวิจัย
สังคม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาองค์ความรู้
ล้านนาจากเอกสารมรดกท่ีสํานักหอสมุด
ควรทําความร่วมมือในด้านการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทัลล้านนา 
 

SO4: มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์
สําคัญด้านการพัฒนาคลังสารสนเทศ
ด้านล้านนา อาหาร และพลังงาน เป็น 
Single Database  

 

Key Area ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า  Apps แ ล ะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
บริการและงานเทคนิค 

จํานวนนวัตกรรมสนับสนุนการบริการและงานเทคนิค สถาบันคู่เทียบ 

ด้านการบริการข้อมูลท้องถ่ิน 1. จํานวนฐานข้อมูลท้องถ่ินท่ีพัฒนาขึ้น 
2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท้องถ่ินในระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 
3. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการให้บริการข้อมูล

ท้องถ่ิน 

สถาบันคู่เทียบ 
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   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   
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กําหนดทิศทาง 
นโยบาย 
เป้าหมาย

สื่อสาร ถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติผ่าน              

การจัดทําแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย

ปฏิบัติตามแผน
และปรับปรุง 

ผลการ
ดําเนินงาน

สร้างแรงจูงใจ
และความ
ผูกพัน

การเรียนรู้ของ
บุคลากรและ

องค์กร

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 
 

โดยในไตรมาส 3 (มิถุนายน) ของทุกปี จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ ผู้นําระดับสูง (คณะกรรมการบริหารฯ) ได้ร่วมกันทบทวนแผนฯ 
และกําหนดทิศทางนโยบายและเป้าหมาย ผ่านกระบวนการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร (ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ การวิพากษ์โดยหัวหน้างานและบุคลากร)  เพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและเข้าใจ
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาสํานักหอสมุดร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  ภายใต้
ความร่วมแรงร่วมใจตามค่านิยมหลัก (Core Value) ที่กําหนดไว้ และในเดือนกรกฎาคม มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้างานและบุคลากรได้วิพากษ์แผน โดยคํานึงถึง
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนโยบายของมหาวิทยาลัย ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสาร/ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด โดยใช้ตัวช้ีวัดกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯทุกเดือน โดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน และติดตามผลการผลดําเนินงานผ่านระบบการ
จัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด (e-Project) และระบบบริหารงานงบประมาณและการเงิน
ของสํานักหอสมุด (e-Budget) ได้ทุกเวลา  เมื่อมีตัวช้ีวัดกลยุทธ์ใดไม่บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่ง
เป็นผู้นําระดับสูง จะดําเนินการพิจารณาผ่านที่ประชุม โดยให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงผล
การดําเนินงานให้ดีขึ้น และนํารายงานในการประชุมครั้งต่อไป   มีการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้แก่
บุคลากรผ่านกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน การจัดสวัสดิการให้แก่

VMV, SA, SC, SO 
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บุคลากรและให้รางวัลประจําปี และส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านค่านิยมหลักและกระบวนการจัดการความรู้ ดัง
แสดงในตาราง 1.1-2 

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ สํานักหอสมุดตระหนักความสําคัญของทรัพยากรบุคคลเป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จในการพัฒนาสํานักหอสมุด จึงได้กําหนดค่านิยมหลัก (Core 
Values) เพ่ือให้บุคลากรมีหลักในการยึดถือและปฏิบัติตนเองให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายขององค์กร  ส่งผลให้เป็นพลังผลักดันให้สํานักหอสมุดพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  CMUL 
ดังน้ี C – Collaboration (ร่วมแรงร่วมใจ)  M – Morality  (ยึดในคุณธรรม)  U – User Focus (มุ่งมั่นบริการ)           
L - Learning  (เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง) 

 

การได้มาซึ่งค่านิยมหลัก  ได้กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และนําเข้าที่
ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับหัวหน้างานและบุคลากรหลักของหน่วยงานภายในได้มีส่วน
ร่วมในการกําหนดค่านิยมหลักและการบริหารงานของสํานักหอสมุด และได้จัดทําแผนการถ่ายทอดและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักประจําปี และจดัโครงการ/กิจกรรมรองรับ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1.1-2 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักกับพันธกิจและเป้าหมายของสํานักหอสมุด 

รูป 1.1-3 ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
และ EdPEx Core Values 
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    ผู้บริหารระดับสูงได้ยึดค่านิยมหลักในการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดและเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร ทั้งด้านความร่วมแรงร่วมใจ การยึดในคุณธรรม ความมุ่งม่ัน
ในด้านการให้บริการ และการเรียนรู้งานอย่างต่อเนือ่ง โดยผู้นําระดับสูงมีความร่วมมือทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร การมีความต้ังใจและเต็มใจทํางานร่วมกัน ในการบรหิารงานได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 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
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ การร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 
และผลงานจากการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่นทุกปีต้ังแต่ปี 
2553-จนถึงปัจจุบัน (2560)  และได้รางวัลชนะเลิศ 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  

นอกจากน้ี สํานักหอสมุดได้ประเด็นผลการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ให้เป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารงานเป็นประจําทุกปี  
 

  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/ร้าน
จําหน่าย
หนังสือ/
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุด
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการ
ประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยทุธ์สู่
แผนปฏิบัติการประจําป ี

⁄       2ครั้ง/ปี
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วิธีการถ่ายทอด บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ผู้ใช้ 

บริการ
ภายนอก

ผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือ 

ความถ่ี นศ. 
ป.ตรี 

นศ.บัณฑิต
ศึกษา 

อาจารย์
นักวิจัย

สํานักพิมพ์/ร้าน
จําหน่าย
หนังสือ/
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุด
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

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 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

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 
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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
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
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มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
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 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยนําคะแนนที่ได้รับมาวางแผนในการฝึกอบรม โดยในปีแรกได้มี
การอบรมภาษาอังกฤษให้กับหวัหน้าฝ่าย/งาน และกําหนดรางวัลให้ผู้ได้คะแนนจากการ
สอบข้อสอบมาตรฐานของสถาบันภาษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

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 งานพิธีเปิด
กิจกรรมสําคัญ เช่น CMU Book Fair การจัดนทิรรศการในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 
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มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
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 2559 มีการมอบรางวัลคนดีมีคุณธรรม@สํานักหอสมุด 
สําหรับคนดีที่เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ 

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 
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มุมมอง การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยนืและสร้างนวตักรรม 
(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
ความรู้ระหว่างเครือข่ายอย่างตอ่เนื่องผ่านการประชุมและกลุ่ม Line 

 
 

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 
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วิธีการ ผู้เข้าร่วม เน้ือหา ความถี ่
4. การประชุมงาน หัวหน้างาน 

บุคลากรในงาน 
1.การถ่ายทอดนโยบายของ

สํานักหอสมุด 
2. การหารือด้านการพัฒนางาน

ของงานและการแก้ไขปญัหา
และพัฒนางานตามโครงการ
ของ งาน และงานประจํา 

อย่างน้อย
เดือนละ 1 
ครั้ง 

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

ผู้บริหารระดับสูง/
ผู้บริหารระดับกลาง/
ผู้บริหารระดับตน้/
บุคลากรที่ไดร้ับแต่งตั้ง
และมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

วางแผนดําเนินการพัฒนางาน
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

 
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 
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ประเด็น วิธีการ เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ความถ่ีในการ
ประเมิน ผลการประเมิน 

การอบรม สํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม 

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

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

เม่ือเสร็จ
กิจกรรม 

ผู้ตอบมีความพึง
พอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

การใช้บริการ เช่น 
WorldShare ILL 

ความรวดเร็ว ความ
ทันเวลาของการได้รับ
เอกสาร ความตรงกับ
ความต้องการ 

1 ปีต่อ 1 คร้ัง ระดับมาก  

การจัดกิจกรรม
ของสํานักหอสมุด
ทุกกิจกรรม 

 ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม อุปกรณ์ท่ีใช้ 
สถานท่ีจัด ประโยชน์
ท่ีได้รับจากการจดั 

เม่ือเสร็จ
กิจกรรม 

ระดับมาก  

 

1.2 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) และแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนด
เป้าประสงค์และทิศทางในการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีกระบวนแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติ  
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(1.2.2) มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรบั เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ในข้อที่ 1.2.1  

(1.2.3) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
- มีการติดตามและรายงานผลตามพันธกิจที่ผลักดันกลยุทธ์ในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นประจําทุกเดือน  

- 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
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 ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามท่ี

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ของผู้อํานวยสํานักหอสมุด รวมทั้งรับผิดชอบเป้าหมายการดําเนินงานตามแนวทาง CMU EdPEx ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ของ
สํานักหอสมุด จํานวน 18 ตัวช้ีวัด ของแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
และตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ของปีงบประมาณ 2555-2558 และตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานหลัก 11 ตัวช้ีวัด ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) 

       (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
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ประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการพิจารณามาเสนอต่อคณะกรรมการฯ การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้จากแบบกรอก JA และพฤติกรรมการทํางาน  

        (2.2.2) มีการรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยทกุเดือน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด  

        (2.2.3) มีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์e-Bidding ได้แก่ การ
ประมูลจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักหอสมุด การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปลี่ยนระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

(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
และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมดของแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

(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 คณะกรรมการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์คณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน  

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

(3.2.3) มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทาง 
ความคิดซึ่งกันและกัน เช่น มติของที่ประชุมในการกิจกรรมต่างๆท่ีสําคญัของสํานักหอสมุด เน้นมาจากฉันทามติ
จากคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด/คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆท่ีรับผิดชอบ  เป็นต้น 

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

และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ซื่อสัตย์สุจริต (2) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย 
(3) เคารพผู้อาวุโส (4) มีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน  โดยผู้นําระดับสูงและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมหลักดังกล่าว เพ่ือใช้
เป็นหลักยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินชีวิต และยังยึดในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
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ของผู้ใช้บริการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักโดยจัดกิจกรรมส่งเสริม มีการให้รางวัล
บุคลากรดีประจําปี และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  มีการให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่บุคลากรต้อง
ปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางาน และแจ้งแก่บุคลากรโดยเอกสาร และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานแจ้งและแนะนํา 
เพ่ือให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้น          
 

    1.2.2 วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม แสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
การสนับสนนุชุมชนท่ีสําคัญ 

  สํานักหอสมดุมีระบบในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผู้อํานวยการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี 6 เดือน และ
รอบ 3 ปี ในส่วนของผู้บริหารระดับอ่ืนๆ มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของสํานัก 
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามตําแหน่งและการปฏิบัติงานของห้องสมุด 
   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ  สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ โดยดําเนินการตามกรอบพันธกิจ ภายใต้หลักวิชาการทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาและนําทรัพยากร
ของห้องสมุดและผลการดําเนินงานไปสู่การรับใช้สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นตามเป้าหมาย
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามระบบและกลไกดังรูป 1.2-1   
 

 
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     
บริหารรายเดือน
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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หมวด 2 
กลยุทธ ์

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์  
 สํานักหอสมุดได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากการมุ่งเป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้าที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ” เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่เป็น “ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน” และได้กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินการหลักตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดย
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดได้มาจากกระบวนการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ต้ังแต่คณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด ได้นําข้อมูลเสียงผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จากฝ่ายต่างๆ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด ร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มากําหนดเป็นทิศทางและเป้าหมายหลักที่สําคัญมากําหนด Model การพัฒนาสํานักหอสมุดสู่ความ
เป็นเลิศ โดยกําหนดการพัฒนาสู่ความเลิศ 4 ด้าน ดังรูป 2.1-1 ซึ่งการกําหนดได้อาศัยสมรรถนะหลักขององค์กร 
(ความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ) หลังจากน้ันนําแนวทางการพัฒนา 
4 ด้าน มากําหนดการพัฒนา 4 ด้าน และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์          
มากําหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และในแต่ละปีไปถอดแผนยุทธสาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
เพ่ือนําแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการและผลการ
ดําเนินงาน และใช้ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนการดําเนินการตามแผนไปสู่
เป้าหมาย 
 

 
 

รูป 2.1-1  Model การพัฒนาสํานักหอสมุดสู่ความเปน็เลิศ 
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 จาก Model การพัฒนาสํานักหอสมุดสู่ความเป็นเลิศ โดยกําหนดการพัฒนาสู่ความเลศิ 4 ด้าน ดังรปู 2.1-1 
สํานักหอสมุดได้กําหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตามพันธกิจที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 

 
รูป 2.1-2  Roadmap แผนยุทธศาสตร์สาํนักหอสมุด 

 
 แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด ดังรูป 2.1-2 ได้ผ่านการวิพากย์ของบุคลากรและได้นําข้อเสนอแนะจาก
การวิพากษ์เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด จึงเสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยประจําสํานักหอสมุดเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในแผนฯ และคณะกรรมการ
บริหารฯ ได้นําข้อเสนอแนะมาปรับแผนยุทธศาสตร์อีกครั้ง  
 ในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน) ของแต่ละปี คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ได้นําผลการ
ดําเนินงานในรอบครึ่งปีแรกมาทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายตัวช้ีวัด รวมถึงการปรับตัวช้ีวัดเพ่ือให้ผลการดําเนินงาน
สามารถตอบเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด 
 

ตารางที่ 2.1-1 ข้อมูลนําเข้าประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
ข้อมูลจากบริบทภายนอก ข้อมูลจากบริบทภายใน 

1. แผนพัฒนาการศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่  ระยะที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564)  

2. เสียงจากผู้ใช้ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ข้อคิดเห็นจากการรับฟงัเสียงของลูกค้าและ           

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผลการดําเนินตามยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี                
(พ.ศ.2555-2559) 

2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอสมุด 

3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน 
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ข้อมูลจากบริบทภายนอก ข้อมูลจากบริบทภายใน 
4. ข้อมูลจากแฟลตฟอร์มการวัดปริมาณการใช้

สารสนเทศผ่านเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
 

 

4. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุด  

5. ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการวิพากษ์แผนฯ 
ของบุคลากรสํานักหอสมุด 

  

สํานักหอสมุดได้กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) ทั้งในส่วนยุทธศาสตร์เชิงรุก
และยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ซึ่งมีความตอบสนองแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ดังรูป 2.1-1 โดย
สนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร 
ดังแสดงในตาราง ที่ 2.1-2 

 

ตารางที่ 2.1-2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 
 

แนวทางการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ SA SC SO CC 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
Collection Development 
Excellence 

ด้านคลังความรู้ล้านนา  
เป็นคลังความรู้และเผยแพร่สารสนเทศล้านนาท่ีมี
มาตรฐานสากลและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล 

SA2 
SA3 
SA4 

SC3 
 

SO1 
SO3 
SO4 
 

CC1 

Service Excellence ด้านบริการสนับสนุนการวิจัย 
บริการสนับสนุนการวิจัยเป็นท่ียอมรับของอาจารย์ 
นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

SA1 
SA2 

SC3 
SC5 

SO1 CC2 

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 
Collection Development 
Excellence 

คลังความรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็น
คลังความรู้ท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิผล 

SA2 
SA4 

SC1 
SC3 
SC4 
SC6 
SC7 

SO1 
SO2 
SO4 

CC1 

Service Excellence บริการท่ีเป็นเลิศ  
บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

SA1 
SA2 

SC2 
SC3 
SC4 

SO1 CC2 

ยุทธศาสตร์ตามสนับสนุน 
Staff  
Excellence 

บริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปรับตัวได้เร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 SC8 
SC9 

  

Management Excellence 

 
2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเริ่มจากการแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี โดยได้
กําหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับเป้าหมายเชิงยุทธสาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสําคัญ โดยได้ดําเนินการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจําปีโดยผ่านช่องทางการประชุมบุคลากรต้ังแต่หัวหน้าฝ่าย/งาน บรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสายหลักของสํานักงานสํานัก รวมถึงเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ที่เก่ียวข้อง โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจเป้าหมายเชิง
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสําคัญ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก อันจะส่งผลต่อการเขียนโครงการ/
กิจกรรมรองรับได้ตรงกับแผนฯ ดังตาราง 2.2-1 

 

ตาราง 2.2-1 (ตัวอย่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดแผนงานสําคญั/
โครงการ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ของแผนยุทธศาสตร์สาํนกัหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

 
 
ในช่วงของการปฏิบัติการตามแผน สํานักหอสมุดได้วางระบบการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ โดยผ่านการประชุมต้ังแต่ระดับงาน ระดับฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายในฐานะกรรมการบริหารประจํา
สํานักหอสมุด เป็นผู้ทําหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมอย่างน้อยเดือนละคร้ัง และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงาน (e-Budget และ e-Project) เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   
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หมวด 3 ลูกคา้ 
 

3.1  เสียงของลูกค้า  
  

             สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญของการรับฟังเสียงลูกค้า ลูกค้าในที่น้ีหมายถึง ผู้ใช้บริการห้องสมุดซึ่งเสียง
ของผู้ใช้บริการนับว่าเป็นเสียงสะท้อนที่มีประโยชน์อย่างย่ิงในการนํามาปรับปรุง ต่อยอดการให้บริการให้สามารถ
จัดบริการให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด สํานักหอสมุดกําหนดผู้รับผิดชอบในการฟังเสียง
ลูกค้า โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มห้องสมุด 3 สาขา และผู้ที่ เก่ียวข้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
              การสํารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความต้องการของผู้ ใช้บริการในปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มผู้ใช้บริการของสํานักหอสมุด คือ (1) นักศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (2) บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายปฏิบัติการ 
(3) ผู้ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ บุคคลทั่วไป และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
คณะทํางานฯ ได้กําหนดกระบวนการในการรับฟังเสียงผู้ใช้บริการดังน้ี 
 

   
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 การจัดการฝึกอบรม ใน
หัวข้อที่สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการวิจัย การใช้
แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการบรรณานุกรม และการใช้
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน สําหรับกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย มีการสัญจรไปพบอาจารย์ นักวิจัยตามคณะ/
ภาควิชา เพ่ือแนะนําบริการและทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
  นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการและสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้สื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือเวียน/ Poster/ Social Media/ Website/ e-mail/ SMS สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) การใช้หลักการตลาด (Marketing) ในการส่งเสริมการบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการจัดโปรโมช่ันการบริการ
เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการของลูกค้า (Service Promotion) และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า (Help Desk) ด้วย
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การจัดบุคลากรประจําเคาน์เตอร์บริการการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์สํานักหอสมุด Facebook, LINE 
และ FAQ   
             จากผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ผูกพันกับลูกค้า  และเป็นช่องทางในการส่งผ่านบริการทําให้สํานักหอสมุดมีลูกค้าติดตามและตอบรับผลิตภัณฑ์
และบริการของสํานักหอสมุดรวมทั้งบอกต่อ (Share) อย่างต่อเน่ือง 

   นอกจากนี้สํานักหอสมุดยังสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูป
ของอาสาสมัคร เช่น การมีส่วนร่วมของนักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในการสํารวจหนังสือ การ
ตรวจสอบค่าการอ้างอิงของวารสาร (Cited half life) และการให้รางวัล โดยมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในรูป
กิจกรรมตอบคําถามจากฐานข้อมูลชิงรางวัลซึ่งจัดทุกเดือน   
 

             การจัดการข้อร้องเรียน  สํานักหอสมุดมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดการ
ข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการรับฟังข้อ
ร้องเรียนหลายช่องทาง  ผู้ร้องเรียน และผู้ดูและระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานได้ง่าย มีระบบการแจ้ง
กลับ (Feedback) ไปยังผู้ร้องเรียน มีการตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมโดยข้อร้องเรียนใดไม่ซับซ้อนสามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีเน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆเก่ียวข้อง จะแจ้งกลับให้      ผู้ร้องเรียน
ทราบ ทั้งน้ีข้อร้องเรียนยังมีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) เพ่ือการปรับปรุงด้วย  และมีการวัดความพึงพอใจ
ของผู้ร้องเรียนที่มีต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนด้วย   
           จากกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน คณะกรรมการได้นําข้อร้องเรียนมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
และการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยสํานักหอสมุดสามารถจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้บริการ และแจ้งผลการดําเนินการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่             
ผู้ร้องเรียนและผู้เสนอแนะได้ทุกเรื่อง และผู้ร้องเรียนฯ ไม่ได้แจ้งกลับถึงความพอใจ/ไม่พอใจต่อการจัดการของ          
สํานําหอสมุด ดังตาราง 3.2-1  
 

ตาราง 3.2-1 ตัวอย่างการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใชบ้ริการ 
ลําดับ ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ/ 

ข้อร้องเรียน 
ผลการดําเนินการแก้ไขปรับปรงุ 

1. บางคร้ังหนังสือท่ีระบุว่าอยู่บนชั้น 
แต่พอไปหาจริงแล้วไม่เจอ 

 

สํานักหอสมุด โดยงานบริการสารนิเทศ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ ได้ทําการ
สํารวจหนังสือ คลอเล็กชั่นต่างๆในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษาท่ีผ่านมา ได้แก่ 
หนังสือท่ัวไปภาษาไทย สิ่งพิมพ์รัฐบาล และ สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ เพ่ือตรวจสอบ
สถานะหนังสือบนชั้น ให้ตรงกับระบบสืบค้น CMUL OPAC  

2. อยากให้มีสื่อนําเสนอวิธีการค้นหา
หนังสือและสาธิตวิธีการช่วยเหลือ
การรับบริการด้วยตนเอง 

 

ในปี 2560 สํานักหอสมุด ได้ดําเนินโครงการจัดทําสือเพ่ือแนะนําบริการ 
ทรัพยากร ในรูปแบบคลิปวิดิโอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง 
สามารถเดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://library.cmu.ac.th และชมคลิปวิดิโอ 
ได้ท่ี CMU Library Youtube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCPpuiOUSxXAOW89pJCBUs2Q 

3. Worldcat ใช้งานยากและช้า 

 

เนื่องจากระบบดังกล่าว เป็น Single Search ท่ีทําหน้าท่ีช่วยสืบค้นในฐานข้อมูล
ท้ังท่ีสํานักหอสมุดบอกรับและจากฐานข้อมูลอ่ืนๆ จากห้องสมุดท่ัวโลก ซ่ึงจะ
ปรากฎผลการสืบค้นจากการค้นในคร้ังเดียว ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
แสดงผลข้อมูล งานบริการสารนิเทศได้จัดทําคู่มือแนะนําวิธีการใช้ฐานข้อมูล 
World Cat  สามารถศึกษาการใช้งานได้ท่ีเอกสารดังกล่าว ท่ีเว็บไซต์



หมวด 3 - 4 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ/ 
ข้อร้องเรียน 

ผลการดําเนินการแก้ไขปรับปรงุ 

สํานักหอสมุด หรือ เข้าร่วมฝึกอบรมการสืบค้นและใช้ฐานข้อมูล ท่ี 
library.cmu.ac.th/actdb/register 

4. การบริการห้องค้นคว้าอิสระส่วน
บุคคล ในส่วนตัวชอบบริการนี้มาก 
หากมีความเป็นไปได้อยากให้ปรับมา
เป็นห้องแบบรายวันหมด เพราะจาก
ป ระสบการณ์ ของ ตั ว เอ งพบ ว่า
บางคร้ังการจองห้องแบบรายสัปดาห์ 
มีเหตุการณ์ ท่ีไม่สามารถใช้ห้องได้ 
เช่นติดประชุม หรือต้องทําแล็ป ทํา
ให้ไปกันสิทธ์ิผู้ ท่ีต้องใช้บริการท่าน
อ่ืน อีกท้ังหลายๆคร้ังเม่ือมาใช้บริการ
ราย วัน เอ ง  กลั บพบว่ า ห้ อ งราย
สัปดาห์ปิดไฟมืดหลายห้อง จึงขอ
เสนอให้ทางสํานักหอสมุดปรับการ
ให้บริการเป็นรายวันท้ังหมด 

สํานักหอสมุด โดยงานบริการสารนิเทศ จะทําการเปลี่ยนแปลงระเบียบการยืม
ห้องค้นคว้าบุคคล จํานวน 20 ห้อง เพ่ือให้บริการเป็นรายวันท้ังหมด ท้ังนี้ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

5. ไม่น่าเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้
ห้องสมุดกลางเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นการสนับสนุนการศึกษา 

 

ด้วยสํานักหอสมุดมีพ้ืนท่ีนั่งอ่านเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาจํานวนจํากัด 
โดยเฉพาะช่วงสอบ จะมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้
ห้องสมุด เป็นการคัดกรองเฉพาะผู้ท่ีต้องการเข้ามาศึกษาหาความรู้ท่ีห้องสมุด 
โดยรายได้ท่ีเกิดข้ึนจะนําไปเป็นประโยชน์ต่อการดูแลด้านการบริการจัดการ
สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้ใชบ้ริการของสํานักหอสมุดให้ดีย่ิงข้ึน 

6. บริการถ่ายเอกสารเองไม่สะดวกต่อ
การใช้งาน รวมท้ังการสแกนเอกสาร
ท่ีเสียบ่อย ใช้ไม่ได้ ทําให้เสียเงินไป
โดยท่ีไม่มีอะไรกลับมา นอกจากนี้
แล้ ว  คู่ มื อห รือ วิ ธีการใช้ งานก็ ไม่
ชั ด เจ น -ล ะ เอี ย ด พ อ ท่ี จ ะ ช่ ว ย
แก้ปัญหาได้ 

งานบริการสารนเิทศ จัดให้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการให้บริการแบบ Self-Service และในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
งานบริการสารนเิทศ ได้จัดทําคลิปแนะนําการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่ึงคาดว่าจะ
นําข้ึนให้บริการได้ในเร็วๆนี้ หากประสบปัญหา โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ โดยสํานักหอสมุดได้จัดเคร่ืองโทรศัพท์และข้อมูลการติดต่อไว้บริการท่ี
ห้องถ่ายเอกสาร 

7. บรรยากาศไม่เหมาะแก่การเรียนรู้ 
เท่าท่ีควร ควรมีท่ีๆ สามารถคุยกัน
ถกแถลง หรือติวกันตอนสอบได้ 
ไม่ใช่มีแค่ท่ีเงียบๆ อย่างเดียว  ควร
พัฒ นาบ รรยากาศ โดยคํ านึ ง ถึ ง
ผู้ใช้บริการให้มากกว่านี้ โดยดูความ
เป็นไปของการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
ในปัจจุบันด้วย ตอบสนองตรงจุดนั้น
ให้มากท่ีสุด  

สํานักหอสมุด ได้จัดพ้ืนท่ีให้บริการเพ่ือรองรับการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการอย่าง
หลากหลาย ท้ังพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช้เสียงได้ เช่น พ้ืนท่ีเรียนรู้ (true LAB) และห้อง
ค้นคว้ากลุ่ม พ้ืนท่ีนั่งอ่านชั้น 2 Discussion zone และพื้นท่ีงดใช้เสียง ท่ีบริเวณ 
ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และพื้นท่ีอ่านงดใช้เสียง Silent zone ชั้น 4  
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หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด กําหนดและเลือกตัววัดตามข้อกําหนด โดยพิจารณาจาก            
(1) ตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด (2) ตอบสนองตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (4) สนับสนุนและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ตัววัดผลการดําเนินการ  การกําหนดตัววัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดได้กําหนดตัววัดการดําเนินงานตามพันธกิจเพ่ือใช้ในการพัฒนา
สํานักหอสมุด ดังแสดงในตาราง 4.1-1  

 

ตาราง 4.1-1 ตัววัดผลการดําเนนิงานทีส่าํคัญ 
Key Area ช่ือตัววัด ความถี่ 

ในการติดตาม 
หมวด7 

ผลลพัธ์ รูปท่ี 
1. ด้านบริการสารสนเทศ 
 

1. จาํนวนหนังสอืและการยืมคืนในระบบ CMUL OPAC รายเดือน 7.1-1 

2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอตัโนมัต ิ รายเดือน 7.1-2 

3. จํานวนฐานขอ้มูลท่ีสาํนักหอสมดุพัฒนาข้ึน รายป ี 7.1-3 

4. จํานวนการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์ รายเดือน 7.1-4 

5. จํานวนการใช้งาน WorldCat Discovery รายป ี 7.1-5 

6. จํานวนการนําเสนอผลงาน และรางวลัท่ีได้รับ รายป ี 7.1-6 

2. ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บรกิาร 
   และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
   ท่ีสําคัญ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร รายป ี 7.2-1 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารจําแนกตามกลุ่มผูใ้ช้บริการ รายป ี 7.2-2 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเฉพาะกลุม่อาจารย์ นักวิจัย รายป ี 7.2-3 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารจําแนกตามมิติท่ีประเมิน รายปี  7.2-4 

3. ดา้นทรัพยากรบุคลากร 1. ผลคะแนนความสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจ รายป ี 7.3-1 (ตาราง) 
2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร รายป ี 7.3-1 

4. ดา้นการนําองค์กรและ 
   การกาํกับดูแล 

1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ รายป ี 7.4-1 
2. ร้อยละของตัวช้ีวัด และโครงการท่ีสําเรจ็ตามเปา้หมาย รายไตรมาส 7.4-2 

5. ดา้นงบประมาณ การเงิน 
    และตลาด 

1. จาํนวนงบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ค่าบํารงุ
ห้องสมุด และงบ CMU Digital University 

รายป ี 7.5-1 

2. จาํนวนผู้เข้ามาใช้บริการ ณ อาคารสาํนักหอสมุด รายเดือน 7.5-2 
3. จาํนวนผู้ใช้บรกิารผ่านทางเวบ็ไซต์สํานักหอสมุด รายเดือน 7.5-3 

  

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหัวหน้าฝ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดทุกเดือน โดยมีการ
ทบทวนผลการดําเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมาย ตัววัด หากมีตัววัดที่ผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายจะแจ้ง
ให้ผู้กํากับดูแลตัววัดไปทบทวนและปรับตัววัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
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ตาราง 4.1-2 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการพัฒนาสํานกัหอสมุด 
สารสนเทศ ความถ่ี ช่องทาง/เครื่องมือ

(ระบบสารสนเทศ) ประโยชน์ของรายงาน 

สารสนเทศภายใน 
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม 

พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์        
(งานท่ีได้ดําเนินการตาม
โครงการและการพัฒนา/
ปรับปรุงงานของฝ่าย/งาน/
หน่วย) 

 

 
อย่างน้อย 
เดือนละ  
1 คร้ัง 

 
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุด  
โดยหัวหน้าฝ่ายเป็น
ผู้รายงาน 

 
1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
รายเดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและการ
พัฒนาและปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงาน
ต่างๆ ในฝ่าย 

3. การเรียนรู้ในการบริหารงานและการพัฒนางาน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ 

2. รายงานผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์  

รอบ 6 เดือน การประชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด   

1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
ราย 6 เดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและการ
พัฒนาและปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงาน
ต่างๆในฝ่าย 

3. รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบ  
e-Project 
 

สามารถติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ มีการดําเนินงานตาม
แผนท่ีได้กําหนดไว้ ได้ทุกเวลา  โดยตรวจสอบได้จาก
ระบบตามสีท่ีแสดงไว้ 
สีเหลือง มีการขอใช้งบประมาณ เบิกจ่าย
งบประมาณ 
สีเขียว  มีการเบิกจ่ายเงินทุกกระบวนการ และ
รายงานผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว  โดยงาน
นโยบายและแผนเป็นผู้ตรวจสอบ 
สีแดง แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการดําเนินการใดๆ ต้ังแต่
ไม่มีการขอใช้เงิน ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีการ
รายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

4. รายงานการใช้งบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี  

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบ  
e-Budget  

1. ทําให้ทราบการเคล่ือนไหวของการขอใช้
งบประมาณจากฝ่าย/งาน/หน่วย   

2. การปฏิบัติงานด้านการขอใช้งบประมาณและการ
เบิกจ่ายของงานนโยบายและแผน และงาน
การเงิน การคลังและพัสดุ แล้วแต่จะดูรายงาน
เป็นประจําวันหรือตามท่ีกําหนด 

3. ทําให้สามารถบริหารจัดการงานงบประมาณและ
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

5. รายงานการดําเนินงานตาม
โครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

1 คร้ัง 
ภายใน 30 
กันยายน  

ระบบ 
 e-Project 
 

1. ฝ่าย/งาน/หน่วย/ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถ
ใช้ระบบในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
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สารสนเทศ ความถ่ี ช่องทาง/เครื่องมือ
(ระบบสารสนเทศ) ประโยชน์ของรายงาน 

2. สํานักหอสมุดได้ทราบและนําผลการดําเนินงาน
ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  มาใช้
ในการพัฒนางานและปรับปรุงการดําเนินงาน
ต่อไป 

6. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ราย 6 เดือน หนังสือ
ราชการ/email 

ทําให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และปรับปรุงผลการดําเนินงานในเวลาอัน
เหมาะสม 

7. รายงานผลการดําเนินงาน    
ตามกิจกรรมประจํา (สถิติการ 
ใช้บริการต่างๆ)  

1 คร้ังต่อปี e-Current Statistics เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานประจําปี และรายงาน
ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

8. ข้อมูลสถิติการยืม-คืน ข้อมูล
การใช้ฐานข้อมูล CMUL 
OPAC 

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

 

9. ข้อมูลการเข้าใช้บริการ ณ 
อาคารสํานักหอสมุด 

ประจําวัน 
ทุกเวลา 

ระบบ Access  
Control 

 

สารสนเทศภายนอก 
1. ข้อมูลจากแฟลตฟอร์มการวัด

ปริมาณการใช้สารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์และฐานข้อมูล  

 
ประจําวัน 
ทุกเวลา 

 
Google Analytics, 
Google PageSpeed 
Tools, Google 
Search Console 

 

2. ข้อมูลผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันการ
จัดอันดับโลก 

1 คร้ังต่อปี QS World University
Rankings, 
Webometrics 

 

3. ข้อมูลด้านบริหารจัดการ ประจําวัน 
ทุกเวลา 

CMUL MIS  

 

 เพ่ือให้การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบตามท่ีได้
กําหนดไว้ในโครงการองค์กร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอันดับ 2 
ของประเทศ  

ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ ด้านการพัฒนา Apps 
และโปรแกรมสนับสนุนการบริการและงานเทคนิค และด้านบริการข้อมูลท้องถิ่น 
 สํานักหอสมุดได้มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามที่กล่าวถึงในโครงร่างองค์กร 
ข้อมูลผู้ใช้บริการที่สําคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดทั้งแบบ Walk-in กับการใช้บริการห้องสมุด
ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้บริการสารสนเทศที่สําคัญ เช่นการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals,             
e-Books) การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทุกระบบ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ข้อมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ต่อการใช้บริการในภาพรวมและการใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น ข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนาบริการ จัดบริการใหม่ และการทบทวน
การจัดทํากลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดได้ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ โดยใช้หลักของวงจรคุณภาพ PDCA มา
ปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด นําเสียงของผู้ใช้บริการ
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ตามที่แสดงในรูป 3.1-1 และ3.1-2 มาวิเคราะห์เพ่ือนําข้อมูลเข้าในการวางแผนกลยุทธ์และทบทวนกลยุทธ์ในการ
ประชุมทุกระดับ ต้ังแต่การประชุมฝ่าย/งาน และการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการรายงานผลงานดําเนินงานต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด ราย 6 เดือน 
และนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับฝ่าย/งาน/บุคลากรที่รับผิดชอบในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป  นอกจากนี้ได้นําผลการดําเนินงานของคู่เทียบมาทบทวนผลการดําเนินงานในปีต่อไป 

 

4.2 การจัดการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        สํานักหอสมุดมีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผนการจัดการความรู้ และ
กํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ และ
กําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีการดําเนินการ
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งประยุกต์มาจากการจัดการความรู้ ของกพร. ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้  ทั้งน้ีมีการรวบรวม ถ่ายทอด และแบ่งปัน
ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติ และพุธสุนทรียเสวนา มีการสกัดและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ KM Corner นอกจากการจัดการความรู้เพ่ือรักษาองค์ความรู้ภายในของ
สํานักหอสมุดแล้ว ในบทบาทของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภาคเหนือ 
สํานักหอสมุดยังคํานึงถึงการจัดการความรู้เพ่ือรักษาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง เช่น 
ความรู้เก่ียวกับอาหารพ้ืนบ้านล้านนา  เพลงล้านนา  ภาพล้านนาในอดีต เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงความรู้
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุด รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนได้ใช้ความรู้ที่จัดเก็บไปต่อยอด เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมในเรื่องที่สนใจต่อไป 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.
2560-2564) 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) 

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 

4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ตามแผนท่ีกําหนด  

มีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ 

 
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

4.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 
 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 
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วิธีการ ข้อกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
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 

 

อีกทั้งในปี 2560 สํานักหอสมุดได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ จาก
งานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day ประจําปี 2560 "พัฒนางานประจําสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 จากการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของ
ส่วนงาน  

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในด้านคุณภาพ โดยมีขั้นตอนใน
การควบคุมคุณภาพในส่วนของข้อมูล ประกอบด้วย (1) กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการทั้งฝ่ายเนื้อหาและด้านเทคนิค (2) 
กําหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (3) ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและผู้ใช้ระบบ (4) กําหนด
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศและแก้ไขข้อมูลประจําวัน และ (5) บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ ในส่วนของ
สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย (1) กําหนดให้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานการจัดทําสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทําฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (3) 
กําหนดสิทธิการใช้สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (4) บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ (5) เครื่องมือสืบค้นทันสมัย 
และ (6) มีความรวดเร็วในการสืบค้น 

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
และข้อมูลที่อ่อนไหว โดยมีขั้นตอนดังน้ี (1) มีระบบรักษาความปลอดภัย และการสํารองข้อมูลสารสนเทศ  โดยการ
สํารองข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนดและการนําข้อมูลที่สํารองแล้วฝากไว้ในทีปลอดภัยอย่างน้อย 2 แห่ง (2) กําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยการนํา
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จัดเก็บบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (2) กําหนดช้ันความลับของข้อมูล
และสารสนเทศ โดยการกําหนดลําดับช้ันในการเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญและรหัสผ่านในการเข้าถึงของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มและ
การกําหนดสิทธ์ิการเข้าดูข้อมูล 
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สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งานและง่ายต่อการใช้
งาน ดังขั้นตอนดังน้ี (1) สร้างช่องทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าใช้งานและเข้าถึงสารสนเทศ
ที่สะดวกรวดเร็ว ออกแบบระบบให้ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบสามารถนําข้อมูลขึ้นระบบ (upload) ด้วยตนเอง และรองรับ
การใช้งานจากภายนอกได้ (2) มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยสนับสนุนการใช้งาน (3) มีระบบเครือข่ายหลัก 
(Backbone) และมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายภายในรองรับ (4) มีเว็บไซต์ที่ออกแบบให้ใช้ได้สะดวกและ
เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ (responsive web) และมีมาตรฐานสากลในการจัดทําสําหรับเป็นช่องทางในการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และบริการ (5) มีการพัฒนา application เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศและ
การใช้งานท่ีสะดวกรวดเร็ว (6) มีเครื่องมือในการสืบค้นในรูปแบบแพลตฟอร์มพรีเมี่ยม Single search and Discovery 
Services ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุดเครือข่ายทั่วโลกได้จากกล่องเดียว และใช้ประโยชน์จากการยืม
ระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลก (Worldshare ILL) 
 

ตาราง 4.2-3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฮาร์ดแวร ์ ซอฟต์แวร์ 

1. ความน่าเชื่อถือ 1.1 กําหนดคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 
1.2 เป็นครุภัณฑ์ท่ีได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) 
1.3 เป็นฮาร์ดแวร์ท่ีจําหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน 
1.4 สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

ได้ตลอดเวลา 
1.5 เลือกซ้ือจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เชื่อถือได้ และมีบริการ

หลังการขายที่ดีเย่ียม 

1.1 เลือกซอฟต์แวร์ท่ีได้มาตรฐานถูก
กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

1.2 เป็นท่ีนิยมใช้ของห้องสมุดต่างๆ  
1.3 ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ทันสมัย

อยู่เสมอ 
 

2. ความม่ันคงปลอดภัย 2.1 มีระบบแสดงตัวตนก่อนการเข้าใช้งาน 
2.2 มีการจ้างเหมาบํารุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.3 มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลโดยมีการติดต้ัง 

Firewall 
2.4 มีบุคลากรท่ีมีความชํานาญงานดแูลระบบ 
2.5 มีระบบสํารองข้อมูลไว้ตรวจสอบ 
2.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยห้องเครือข่ายหลัก 
2.7 ห้องเครือข่ายหลักติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุม

ความชื้นอัตโนมัติและมีเคร่ืองดับเพลิงประจําห้อง 

2.1 มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน
แบบ Real time 

2.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลตามพรบ. ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2.3 มีโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ และสปายแวร์ 

 
3 ใช้งานง่าย 3.1 ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแสดงตัวตน

เพ่ือเข้าใช้งาน 
3.2 มีการฝึกอบรมการใช้งานฮาร์ดแวร์ท่ีจัดหาใหม่ 

3.1 สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
ของสํานักหอสมุดและระบบ
อินทราเน็ตของสํานักหอสมุด 

3.2 มีการฝึกอบรมการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3 มีคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ 
 

        สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ตามแผนการดําเนินการรายเดือน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องสามารถทํางานได้ตามที่คาดหวัง โดยจะมีการดําเนินการตรวจสอบ Windows Update การตรวจสอบมัลแวร์ 
เป็นกิจกรรมหลัก และการตรวจสอบรายการอ่ืนเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของตัวซอฟต์แวร์ได้ ใน
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดคุณภาพสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความน่าเช่ือถือ ความ
มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย ตามตาราง 4.2-3  



หมวด 4 - 8 
 

 รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

 สํานักหอสมุดมีการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน วิธีการแก้ไข และการป้องกันของระบบฮาร์ดแวร์ 
ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยมีงานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักและกําหนดให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานต้องมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการระบบเครือข่าย และบริหารจัดการข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้อยู่
ในภาวะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4.2-4 
 

ตาราง 4.2-4 ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีการป้องกันและแก้ไข การวัดผล 

1. ระบบฮาร์ดแวร์ 
1.1 เครือข่ายชาํรุด 
     ไม่สามารถใชง้านได้ 

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) สํารองและสามารถนํามา
ทดแทนได้ทันที 

สัดส่วนของจํานวน
เหตุการณ์ท่ีแก้ไขทันท่วงที
ตามเวลาท่ีกําหนด ต่อ 

จํานวนเหตุการณท่ี์เกิดข้ึน
ท้ังหมด 

1.2 ไฟฟ้าดับ 1.2.1 ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาํรอง สาํหรับเครือแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและ 
       การให้บริการหลักในชัน้ 1 ตลอดจนประตูเข้า-ออก สํานักหอสมุด 
1.2.2 กรณีไฟดับเกิน 30 นาที ให้เดินเคร่ืองปั่นไฟฟา้เพ่ือจ่ายไฟให้ระบบ 
       ไฟฟ้าสํารอง 
1.2.3 ตรวจสอบเคร่ืองปัน่ไฟให้มีความพร้อมใชง้านได้ทันทีท่ีเกิดไฟฟ้าดับ 
1.2.4 ติดต้ังเคร่ืองปั่นไฟฟ้าอัตโนมัติให้ระบบไฟฟ้าสาํรอง พร้อมน้ํามัน 
       สํารอง (ในกรณีนอกทําการ) 

1.3 การเกิดอัคคภัียใน 
     ห้องเครือข่ายหลัก 

1.3.1 มีการติดต้ังระบบดับเพลิงเฉพาะห้องเครือข่ายหลัก และมีการ 
       ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยเป็นประจําทุกปี 
1.3.2 ติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM 200) สาํหรับการใช้งานกับ 
       อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
1.3.3 บํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

1.4 การชํารุดของ 
     ฮาร์ดแวร ์

1.4.1 มีการจ้างเหมาบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
1.4.2 มีตรวจสอบการใช้งานประจําวัน 

 

1.5 ระบบจัดการข้อมูล 
     สํานักหอสมุด 

1.5.1 แก้ไขเชงิเทคนิคให้ข้อมูลกลบัคืนภายใน 1 นาที  
1.5.2 กําหนดให้มีบุคลากร ดูแลระบบมากกว่า 1 คน และสามารถ 
       ทํางานแทนได้เม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน 

 

2. ระบบซอฟต์แวร์ 
2.1 ซอฟต์แวร์ไม่ 
     สามารถทํางานได้ 

2.1.1 ติดต้ังซอฟต์แวร์ Antivirus ใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
2.1.1 ติดต้ังกับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ให้บริการและใช้ปฏิบัติงาน 

 
 

3. ข้อมูล 
3.1 ระบบข้อมูลล่ม 3.1.1 มีโปรแกรมสํารองระบบห้องสมุดอัตโนมัติไว้ท่ีบริษัท Innovative  

       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.1.2 ติดต้ังระบบ SAN สําหรับการเก็บข้อมูลสาํรอง 
3.1.3 มีบุคลากรดูแลระบบเครือข่ายและเฝา้สงัเกตความเปลี่ยนแปลง 
       ของระบบต่างๆ ตลอด 24 ชัว่โมง 
3.1.4 จัดเก็บข้อมูลสํารองไว้ท่ีธนาคาร 
3.1.5 จัดเก็บข้อมูลสํารองไว้บนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
       กําหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบมากกว่า 1 คน และสามารถปฏิบัติ 
       หน้าท่ีแทนได้ 

 

3.2 การดาวน์โหลด 
     ข้อมูลมากผิดปกติ 

จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันการดาวน์โหลดข้อมูลทีละมากๆ  

 



 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

หมวด 5  
บุคลากร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 

สํานักหอสมุดจัดแบ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค และกลุ่มสนับสนุนงานบริหาร โดย
คณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงาน ดําเนินการประเมินความต้องการอัตรากําลัง ตามโครงสร้างการบริหารของ
สํานักหอสมุด ลักษณะของบุคลากรสํานักหอสมุดแสดงดังรูป 5.1-1  

 
 

รูป 5.1-1 ลักษณะของบุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.1 ก ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากร จะประเมินจากภาระงานที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ที่ระบุตําแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณภาพของงาน การประเมินความต้องการอัตรากําลัง โดย
พิจารณาภาระงานของงานเป็นกรอบในการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ือจัดคนลงงาน กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
อัตรากําลัง จะดําเนินการเกลี่ยภาระงานให้บุคลากรในงานปฏิบัติและขอเกล่ียอัตรากําลังจากฝ่าย/งานอ่ืน
ตามลําดับ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในด้านพ้ืนฐานตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังมีการวิเคราะห์
ตามกรอบความต้องการของหน่วยงานท่ีมีลักษณะคล้ายกัน โดยมีการประชุมร่วมกันประจําปี แลกเปลี่ยน
ความเห็นในด้านอัตรากําลังที่ต้องการในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตในการประชุมหลายคร้ังไม่ว่า PULINET 
(ระดับประเทศ) AUNILO (ระดับอาเซียน) OCLC (ระดับโลก) ซึ่งสมรรถนะที่มีการกล่าวถึงในปีน้ีเป็นเรื่องของ 
information literacy และ digital literacy และการต้องการผู้ที่มีความความชํานาญในการจัดเก็บเอกสาร
มรดกเป็นสําคัญ 

สํานักหอสมุดมีการจัดการในส่วนของบุคลากรใหม่ สํานักมีระเบียบที่ชัดเจนในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ
บุคลากรใหม่แล้ว และเมื่อบุคลากรได้เริ่มเป็นส่วนหน่ึงของสํานักแล้วทางสํานักมีการจัดแนะนําและปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ และในส่วนเสริมเพ่ิมเติมทางสํานักได้มีการเช่ือมโยงกับกับทางสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับงานด้านบรรณารักษ์ อาทิเช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มาฝึกฝน
ความรู้ความชํานาญ ในส่วนของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ก่อนที่จะจบการศึกษาและทํางานเป็น
บรรณารักษ์ ในรูปแบบของโครงการฝึกงาน 

ในส่วนบุคลากรใหม่ มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ ในขั้นตอนการสรรหา ว่าจ้าง 
มีดังน้ี (1) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง (2) จัดทําประกาศรับ
สมัคร โดยตําแหน่งที่รับสมัครตามคุณวุฒิต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป กําหนดให้มี
การแสดงหลักฐานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันภาษาท่ี
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เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นผลที่ทําการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (3) ดําเนินการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งและตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงานท่ีกําหนดเพ่ิม โดยกําหนดให้มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์คะแนนการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์คะแนนในการ
สอบ โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
การสอบข้อเขียนและมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ ผู้สอบผ่านข้อเขียนก่อนการสัมภาษณ์ต้องเข้าทดสอบด้าน
สุขภาพจิตที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (4) การบรรจุผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก กําหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3 รอบ เมื่อผ่านการประเมินจึงทําสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุงาน 

สํานักหอสมุดได้มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรใหม่ ในลักษณะของการปฐมนิเทศเพ่ือให้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับสํานักหอสมุดและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและสอนงานโดยหัวหน้าฝ่าย/งาน รวมถึงมีการ
จัดเตรียมเอกสารอธิบายข้อมูลการทํางานและข้อมูลประกอบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของเล่มหนังสือคู่มือ และแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดการสารสนเทศภายในของสํานักหอสมุดเอง 

การจัดระบบและบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานบรรลุผล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับมอบหมายภาระงาน
ให้บุคลากร โดยจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามรอบการประเมินในระบบ CMU MIS ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงภาระงาน ที่กําหนดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
โดยให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ผลจากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรสํานักหอสมุด
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้น และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลทั้งในระดับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยในระดับหน่วยงาน 

สํานักหอสมุดมีวิธีการดําเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ดังน้ี (1) วิเคราะห์ภาระงานในงาน
ที่มีผู้เกษียณอายุงานและงานที่ต้องการอัตรากําลังเพ่ิมเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออัตรากําลัง (2) ในกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรอัตรากําลังที่ขอทดแทนและอัตราใหม่จะเกลี่ยอัตรากําลังจากภายในฝ่าย/งานและฝ่ายงานอ่ืนตาม
ความเหมาะสม (3) จัดให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในงานต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้หลายด้าน สามารถทํางานในตําแหน่งงานท่ีขาด (4) พัฒนาบุคลากรให้
มีความสามารถที่หลากหลายสามารถรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน (5) ปรับแผนการบริหาร
บุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน และ (6) ปรับวิธีการและสถานท่ีให้บริการสําหรับห้องสมุดสถาบัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมา
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนามา
ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบ จนเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีผลงานที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน และผลักดันสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ และเสนอผลงานขอกําหนด
ตําแหน่งให้สูงขึ้น 
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5.1 ข บรรยากาศด้านบุคลากร 
สํานักหอสมุดได้จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดย (1) สถานที่ทํางานมีสุขภาวะ  (2) ความปลอดภัย

ของบุคลากรและทรัพย์สิน  (3)  สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังแสดงในตาราง 5.1-1   
 

ตาราง 5.1-1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
แผนปฏิบัติการ การวัดผล ผู้รับผิดชอบ 

สถานท่ีทํางานมีสุขภาวะ 
จัดห้องออกกําลังกาย และเคร่ืองออกกําลังกาย จํานวนผู้ใช้งาน 

หน่วยอาคารสถานท่ี 
คณะกรรมการจัดจ้าง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

ตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับบุคลากร 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
จัดการทําความสะอาด และบํารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจํา 
ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ  
จัดห้องพยาบาล อุปกรณ์ และยาสามัญ เพ่ือให้บริการ 
ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน 
มีกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันการโจรกรรม และป้องกัน
เหตุร้ายท่ีจะอาจเกิดข้ึน 

จํานวนอุบัติการณ์ด้านความ
ปลอดภัย 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภยั
สํานักหอสมุด 

เจ้าหน้าท่ีป้องกันอัคคีภัยภายใน
สํานักหอสมุด 

หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
งานระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยอาคารสถานท่ี 

มีระบบการควบคุมการเข้าออกโดยใช้การทาบบัตร ใน
ทางเข้าออกท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบการเข้าออกอาคาร ท้ัง
ในเวลาและนอกเวลา 
ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในสํานักหอสมุด 
เป็นประจําทุกปี 

จํานวนการมีส่วนร่วม 

มีระบบสํารองกระแสไฟฟ้า และระบบสํารองน้ําประปา  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

มีอุปกรณ์ดับเพลิง ท้ังในรูปแบบของสปริงเกิลดับเพลิง และ
ถังดับเพลิง ท่ีมองเห็นง่ายท่ัวทุกจุดในอาคาร 
มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟและสัญญาณเตือนภัย 
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเวรรักษาการณ์เป็นประจําทุกเดือน 
และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จัดพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร บริเวณใต้ถุนอาคาร 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
งานระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยอาคารสถานท่ี 

หน่วยพัสดุฯ 

จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีทันสมัย 
จัดหาระบบการทํางานท่ีสะดวก เช่น e-Meeting, e-
Project, e-Budget, CMUL MIS 

 

บุคลากรทุกกลุ่มของสํานักหอสมุดได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ีได้มี
การเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบและ
ดําเนินการในด้านการเงิน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามตาราง 5.1-2  
 

ตาราง 5.1-2 สิทธปิระโยชนแ์ละนโยบายสาํหรับบุคลากร 

สิทธิประโยชน์ รายละเอียด การวัดผล ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสุขภาพประจําปี  ปีละ 1 คร้ัง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
2. เสื้อทีมสําหรับกิจกรรม
ส่วนรวมของสํานักหอสมุด 

ตามความเหมาะสมของกิจกรรม  หน่วยพัสดุฯ +
คณะกรรมการจัด
กิจกรรม 
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สิทธิประโยชน์ รายละเอียด การวัดผล ผู้รับผิดชอบ 

3. มอบกระเช้าของขวัญ แจกัน
ดอกไม้ 

กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรงเข้า
รับการรักษา หรือคลอดบุตร  

คณะกรรมการ
สวัสดิการ
สํานักหอสมุด 4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 
กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรง
เสียชีวิต 

5. เงินกู้สวัสดิการ - เงินกู้สามัญ 
- เงินกู้ฉุกเฉิน 

6. ประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ 
เพ่ือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

กรณีเกิดเหตุเสียชีวิตและ ทุพลภาพ คณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

 

5.2 ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
สํานักหอสมุดสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามค่านิยมหลักและวัฒนธรรม

องค์กรของสํานักหอสมุด ที่กล่าวในช่ือย่อ CMUL (Collaboration, Morality, User Focus และ Learning) 
โดยทุกกิจกรรมของบุคลากรที่ดําเนินการมีการตอบสนองค่านิยมและวัฒนกรรมองค์กร อาทิ (1) กิจกรรมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมล้านา และทํานุบํารุงศาสนา เพ่ือสร้างความร่วมแรงร่วมใจ และยึดในคุณธรรม อาทิ กิจกรรม
พิธีถวายผ้ากฐิน กิจกรรมทําบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมทําอาหารพ้ืนเมืองของภาคเหนือ เน่ืองใน
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ประจําปี 2560 (2) กิจกรรมส่งเสริมการเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีคุณภาพ 
อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร การมอบรางวัลบุคลากรดีประจําปี การมอบรางวัลบุคลากรและ
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเฉพาะด้านของสํานักหอสมุด และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ใจสุข ปลุกพลัง สร้าง
งานใหญ่” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสํานักหอสมุด (3) กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของสํานักหอสมุด อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พุธสุนทรียเสาวนา (4) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการทํางานเป็นทีม อาทิ กิจกรรมงานสัปดาห์แห่งสือแห่งปี CMU Book Fair เป็นต้น 

 

 สํานักหอสมุดกําหนดปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรของ
สํานักหอสมุดทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ (1) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (2) ผลตอบแทน การยกย่อง
ชมเชย การให้รางวัล (3) สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (4) สวัสดิการ (5) 
วัฒนธรรมองค์กร (6) การบริหารจัดการภายในองค์กร (7) ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (8) การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร 

สํานักหอสมุดได้มีการประเมินความผูกพันเป็นรายปี ในรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
ผลลัพธ์นํามาใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ PDCA เพ่ือนํามาปรับปรุงในแผนของปีถัดไป ในส่วนผลลัพธ์
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ในขณะเดียวกันในส่วนของแบบสอบถามเองได้มีการทวนสอบข้อความในแบบสอบถาม
ก่อนนําไปสอบถามบุคลากร โดยส่วนงานทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารสํานักได้รับรองและมั่นใจได้ว่า
แบบสอบถามได้ตอบสนองตามแผนที่วางไว้ 

ในการประเมินความผูกพันได้มีการนําฮาร์วีย์บอลส์ (Harvey Balls) ที่เป็นแผนภูมิใช้สื่อสารข้อมูลเชิง
คุณภาพมาแสดงผลลัพธ์ความผูกพัน รวมถึงได้มีการวิเคราะห์หาความเป็นอิสระของปัจจัยที่ความเช่ือมั่น 99% 
ตามการทดสอบทางสถิติของไค-สแควร์ (Chi-squared test) โดยปัจจัยวิเคราะห์ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัด 
กลุ่มงาน สถานภาพงาน ระดับการศึกษา และ อายุการทํางาน ดังแสดงในตาราง 7.3-1 
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สํานักหอสมุดจัดการผลการดําเนินการ มีการให้รางวัลเป็นประจําทุกปีแก่บุคลากรของสํานักหอสมุด 
ในปี 2559 มีการมอบรางวัล 7 รางวัลประกอบด้วย (1) รางวัลบุคลากรดี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์
และนักเทคโนโลยี กลุ่มสนับสนุนงานห้องสมุด และกลุ่มลูกจ้างประจํา และ (2) รางวัลบุคลากรดีที่มีผลงานดีเด่น
เฉพาะด้าน ได้แก่ รางวัลผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ รางวัลผู้มีความรับผิดชอบ
ดีเย่ียม และรางวัลผู้มีจิตบริการ และมีการมอบของระลึกให้ผู้เกษียณอายุงานที่มีความวิริยะอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงานตลอดมา 

 
5.2 ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 

สํานักหอสมุดพัฒนาบุคลากรและผู้นํา โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีตามตาราง 5.2-1 สําหรับ
บุคลากรทุกระดับ และสําหรับผู้บริหารได้มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้นํา โดยส่งบุคลากร
เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เป็นประจําทุกปี และมีการสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

  ตาราง 5.2-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม   
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การวัดผล 

พัฒนาบุคลากรตามค่านิยมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
และบรรยาการศการทํางานเป็น
ทีมอย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านา และทํานุบํารุงศาสนา 
กิจกรรมส่งเสริมการเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีคุณภาพ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีม 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด 
ทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ด้านงานห้องสมุดและเทคโนโลยี 
ด้านวิชาการท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

ผลการประเมิน 

ทักษะพิเศษ ท่ีจําเป็นในระบบ
ของห้องสมุดปัจจุบันท่ัวโลก 

ด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศ 
ด้านการศึกษาภาษาท้องถ่ิน 
ด้านการศึกษาทักษะด้านสารสนเทศ 

ผลคะแนน และการ
ทวนสอบองค์ความรู้ 

ความรู้ตามยุทธศาสตร์เชิงรุก
ของมหาวิทยาลัย 

ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ด้านอาหารและสุขภาพ ผู้สูงอายุ 

 

 

สํานักหอสมุดสนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือให้นําความรู้และทักษะที่มีมาต่อยอดทางแนวความคิดโดย
สนับสนุนให้บุคลากรร่วมการนําเสนอผลงานวิจัย ที่สามารถนําไปต่อยอดในการขอตําแหน่งต่อไปได้ โดยในปี 
พ.ศ. 2560 มีบุคลากรในสํานักหอสมุดทั้งสิ้น 4 คน ในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติในด้านบรรณารักษ์
และสารสนเทศในงาน PULINET 2017 รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรให้มีเข้าร่วมสัมมนาการศึกษาดูงาน
หน่วยงานอ่ืน และในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมในระดับนานาชาติทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประกอบด้วย  
OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 (ฮ่องกง) JST Sakura Science Exchange Program 
(ญี่ ปุ่น) AUNILO 2017 (ไทย) iPRES 2017 (ญี่ ปุ่น) โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกตามลักษณะของงานท่ี
รับผิดชอบเข้าร่วมงานทั้งหมด 6 คน 

 

สํานักหอสมุดได้วัดประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรไว้
ในแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่
ดีและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
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หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการ
พัฒนาของบุคลากรสํานักหอสมุด ดังน้ี (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ คือ ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการ
ทั้งหมด เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนงาน (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร เป็นรายกิจกรรม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการนําความรู้และทักษะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากร (3) ประเมินความ
พึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการพัฒนาของบุคลากร ตามท่ีแสดงใน                  

 

รูป 5.2-3 และยังคงอยู่ในแผนการพัฒนาตาม balanced scorecard ที่แสดงในส่วนของบุคลากรดัง
แสดงในหมวดที่ 1.1 ก (3)  

ในการศึกษาภาษาต่างประเทศ ทางสํานักหอสมุดได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ตอบสนองความต้องการความถนัดทางภาษาอังกฤษ EPTUS (English Proficiency Test for Undergraduate 
Students) โดยเริ่มมีการทดสอบบุคลากรทุกคนในสํานักเมื่อ เมษายน 2560 ที่ผ่านมา และมีแผนการจัดสอบทุก 
6 เดือน โดยคะแนนสอบแสดงดังฮิสโตแกรมที่แสดงในรูป 7.3-1 
 

ในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการสนับสนุนในการเลื่อนระดับ โดย ณ ปัจจุบันมีบุคลากรที่
อยู่ระหว่างการดําเนินการ 2 คน และบุคลากรจํานวน 14 คนที่อยู่ในโครงการสนับสนุน ที่สามารถทําเรื่องขอ
เลื่อนระดับได้ ดังแสดงในรูป 5.2-1 โดยทางสํานักหอสมุดมีการส่งเข้าร่วมอบรมการขอตําแหน่งของทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง 

ทั้งยังมีแนวทางในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร และมีคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงและดาวน์โหลดได้ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสํานักหอสมุด โดยตัวอย่างของคู่มือแสดงในรูป 5.2-2 และมี
การติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสถานะบุคลากรในปัจจุบันเพ่ือเสนอเป็นโครงการสนับสนุนดังแสดงในรูป 5.2-3 

 

 
รูป 5.2-1 สัดส่วนบุคลากรตามระดับท่ีได้รับการเล่ือนขั้น 
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รูป 5.2-2 ตัวอย่างของคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

ของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แนวทางการจัดการความก้าวหน้า มีดังน้ี (1) จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามตําแหน่งงาน 
(Career Path) ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มตามตําแหน่งงาน โดยแต่ละตําแหน่งงานมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน 
เพ่ือให้บุคลากรแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง (2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ
รายบุคคล เพ่ือวิเคราะห์และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ดําเนินการ
จัดทําข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายบริหารและสายอาชีพตามกลุ่มงาน (3) 
มอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคลากรปฏิบัติ หรือจัดให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานข้ามสายงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการขอปรับระดับช้ัน และขอเปลี่ยน
ตําแหน่งต่อไป และ (4) คัดเลือกบุคลากรจากผลการปฏิบัติงานและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกลัน่กรอง เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น และคณะกรรมการประเมินค่างาน แล้วเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เป็นการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถโดดเด่นขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามตําแหน่งงาน รวมท้ังเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร ส่งผลให้เกิดความผูกพันของบุคลากรต่อสํานักหอสมุดอย่างย่ังยืน ดังที่ปรากฏ
ในรูป 5.2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 

รูป 5.2-3 การจัดการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากร 
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หมวด 6  
ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน  
สํานักหอสมุดออกแบบกระบวนการทํางานตามพันธกิจและสมรรถนะหลักขององค์กร ทั้งกระบวนการ

หลัก (Core process) และกระบวนการสนับสนุน (Support process) โดยยึดตามแนวทางของ SIPOC Model 
ซึ่งเป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดําเนินงานองค์กร อันประกอบด้วย Stakeholder 
หรือผู้ส่งมอบ นําส่ง Input หรือปัจจัยนําเข้าต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานตาม Process หรือกระบวนการงาน 
เพ่ือให้ได้ Output หรือผลผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ แล้วส่งมอบให้ Customer คือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของ
กระบวนการงานน้ัน เพ่ือทําให้กระบวนการต่างๆ สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบ  ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขได้ทกุ
ขั้นตอน   

6.1 ข การจัดการกระบวนการ 
สํานักหอสมุดออกแบบการจดัการกระบวนการลงสู่การปฏิบัติ ดังรูป 6.1-1 และ Value Chain ดังรูป 6.1-2 

เพ่ือนํากระบวนการสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

พันธกิจ/สมรรถนะหลัก 

ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

ปัจจัยนําเข้า ผลลัพธ์ ลูกค้า กระบวนการทํางาน 

ผู้ส่งมอบ 
- บริษัท/ห้างร้าน 
 

คู่ความร่วมมือ 
- ข่ายงาน/
เครือข่าย
ห้องสมุด/สมาคม
ห้องสมุด ใน/
ต่างประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 

- ทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
จัดหา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุครุภัณฑ์ 

- ทรัพยากร ที่ 
พร้อม
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 6.1-1 รูปแบบการจัดการกระบวนการ
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รูป 6.1-2 Value Chain 
สํานักหอสมุดกําหนดกระบวนการท่ีสําคัญตามพันธกิจ 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 6.1-1 
 ในการออกแบบกระบวนการหลัก สํานักหอสมุดได้คํานึงถึงข้อกําหนดที่สําคัญในการออกแบบกระบวนการ
เพ่ือสร้างคุณค่าที่มีต่อผู้ใช้บริการตามตาราง 6.1-1 
ตาราง 6.1-1 ข้อกําหนดทีส่าํคัญของกระบวนการหลัก 
กระบวนการ/ผู้รับผิดชอบ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

1. กระบวนการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 
1.1 หัวหน้าฝ่ายพัฒนา

และจัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1.2 หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1.3 หัวหน้างาน
วิเคราะห์
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัย 
     ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
1.2 ใช้เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) มาออกแบบและปรับปรุงกระบวนพัฒนาทรัพยากร 
      สารสนเทศ 
1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 
     ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานตามพันธกิจ 
1.4 การปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน ต้องได้ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดทําโดยคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพ 
     มาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
1.5 มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาสํานักหอสมุดตามยุทธศาสตร์ 
1.6 มีการอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ  
1.7 มีการสํารวจและจําหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัยและประหยัดพ้ืนท่ี 
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กระบวนการ/ผู้รับผิดชอบ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

2. กระบวนการจัดระบบ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศโดยยึดมาตรฐานสากลในการลงรายการและมาตรฐานสากลในการ
จัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถแบ่งปันและแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับสถาบันอ่ืนได้ (Sharing) 

3. กระบวนการบริการ
สารสนเทศ 
  

3.1 จัดบริการให้ครบ 5 ประเภทตามที่กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ
     ให้แก่ผู้ใช้บริการและมีการพัฒนาบริการหลักท่ีสําคัญ คือ บริการสารสนเทศและบริการสนับสนุน
     การวิจัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด 
3.2 ใช้เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) มาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการบริการสารสนเทศ 
3.3 มีการกําหนดกฏและระเบียบการให้บริการ  

 

 การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญตามตาราง 6.1-1 รวมทั้งนําความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยสํานักหอสมุดได้ถอดกระบวนการทํางานมา
จากโครงสร้างการบริหารงาน และมีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการน้ัน ๆ 
รับผิดชอบตามเอกสารแสดงข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR)  

สํานักหอสมุดได้ออกแบบกระบวนการสนับสนุนตามแนวคิด SIPOC ไว้ 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) 
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) กระบวนการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และ (3) กระบวนการด้าน
อาคารสถานที่ และกระบวนการจัดการ 6 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการนําองค์กร (2) กระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ (3) กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า (4) กระบวนการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) กระบวนการ
มุ่งเน้นบุคลากร เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามพันธกิจ
และเป้าหมายของสํานักหอสมุด 

การปรับปรุงกระบวนการใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้ช่อง
ทางการประชุมระดับสํานัก (คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด) ระดับฝ่ายและระดับงาน และใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS) เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ได้แก่ ระบบการจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์ (e-Project) ระบบบริหาร
งบประมาณและ การเงิน (e-Budget) ซึ่งระบบสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ การใช้
และการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ Real-time 
 สํานักหอสมุดมีการจัดการด้านนวัตกรรม โดยการพัฒนาจากงานประจําให้ได้นวัตกรรมที่ตอบเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด โดยได้นําเสียงของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ มาวางแผนพัฒนาให้เกิดบริการใหม่ๆ และการพัฒนาเคร่ืองมือในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุด โดยการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการกําหนดตัวช้ีวัด จํานวนนวัตกรรมที่เกิดในแต่
ละปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555-2560 สํานักหอสมุดได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี เช่น Inventory app. 
สําหรับการสํารวจหนังสือ จํานวน 6 ชุด การพัฒนา Apps. สําหรับการเป็นเคร่ืองมือการสืบค้นและการให้บริการ 
เช่น CMU Find Library, CMU AirPAC การพัฒนาเคร่ืองมือในการบริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า CMU 
Refbot เป็นต้น 
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6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ 
สํานักหอสมุดมีระบบการควบคุมต้นทุน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ ดังน้ี 

 1. วางแผน/ดําเนินการด้านเคร่ืองมือสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน การนําระบบ
สารสนเทศการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) เพ่ือให้สามารถควบคุม
ต้นทุน ติดตามการดําเนินงานการใช้งบประมาณตามโครงการของฝ่าย/งาน แบบ real-time และการจัดทํา
โครงการตามยุทธศาสตร์และควบคุมโครงการให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ และการจัดการแหล่ง
รายได้ที่รับจริงตามปีงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวเป็นระบบที่เช่ือมโยงทั้ง 3 ด้าน เพ่ือการใช้ข้อมูลจากระบบแต่ละระบบให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน
ตามแผนงานประจําและโครงการผลักดันกลยุทธ์ได้สําเร็จ โดยแสวงหาความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้นําระบบที่สามารถควบคุมต้นทุนทั้ง 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 
 สํานักหอสมุดมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 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 
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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
เข้ามาย่ืนข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังต่อไป 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

      

ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นปัจจัย
สําคัญหลักอีกหน่ึงปัจจัยที่สํานักหอสมุดเล็งให้ความสําคัญต่อบุคลากร รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เก่ียวข้อง โดยมี
กระบวนการด้านความปลอดภัยที่มีการติดตามและปรับปรุง ทั้งในเรื่องสถานที่และบริเวณโดยรอบ และการใช้งาน
จากอุปกรณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ นอกเหนือจากสถิติการเกิดอุบัติการด้านความปลอดภัยที่ตํ่าน้ัน สํานักหอสมุดมีการ
บันทึกจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และทุกคร้ังที่มีอุบัติการเกิดขึ้น จะมีการสอบสวนเหตุการณ์น้ันอย่างถี่
ถ้วนตามกระบวนการของ root-cause-analysis และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจะถูกระบุและปรับแก้กระบวนการใน
อนาคตเพ่ือป้องกันอีกต่อหน่ึง 

รายการการจัดการความปลอดภัยแสดงดังตาราง 6.2-2 
 

ตาราง 6.2-2 ความปลอดภัยและการเตรยีมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 

1. บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน 
1.1 ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ เนื่องจากอาคาร

สํานักหอสมุดเป็นอาการท่ีติดต้ังคร่ืองปรับ
อากาศท้ังอาคาร 

 

1)  มีระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) กรณี
ไฟฟ้าดับฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันข้อมูลท่ี
ยังไม่ได้บันทึกสูญหาย 

หน่วยอาคารสถานท่ี และ 
งานระบบคอมพิวเตอร์ 

2. ห้องเครือข่ายหลักของ   สํานักหอสมุด 
2.1 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

อัตโนมัติ 
2.2 มีระบบป้องกันอัคคีภัยเฉพาะห้องเครือข่าย 

1) จ้างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณ์หลัก 
2) จ้างเหมาบํารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบป้องกัน 
    ไวรัสเคร่ืองแม่ข่าย 

งานระบบคอมพิวเตอร์ 

3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3.1 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

และ Upgradeจากบริษัทผู้ผลิต 
3.2 จ้างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 

1) มีระบบสํารองข้อมูลและฝากเก็บไว้    
    ในตู้นิรภัยของธนาคาร 
2) ติดต้ังโปรแกรมสํารองข้อมูล 

งานระบบคอมพิวเตอร์ 
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การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
4. ระบบสาธารณูปโภค 

4.1 มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอนท่ีชัดเจนเพื่อให้แก้ไข
สาธารณูปโภคท่ีขัดข้องได้ตลอดเวลา 

4.2 มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตามแผนท่ี
กําหนด 

4.3 มีช่างประจําและสามารถติดตามได้ท้ังในและ
นอกเวลาราชการ 

4.4 มีระบบไฟฟ้าสํารองท่ีจําเป็นทุกจุด 
4.5 มีป้องควบคุมระบบไฟฟ้าและ

เคร่ืองปรับอากาศ 
4.6 มีระบบปิดวาล์วน้ําอัตโนมัติเม่ือท่อประปาแตก 

เพ่ือป้องกันน้ําท่วมภายในอาคาร 
4.7 ระบบปิด-เปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

1) มีบุคลากรดแูลตลอดเวลา  
2) แสดงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีหน้าห้อง

อยู่เวรรักษาการณ์แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

หน่วยอาคารสถานท่ี 
 

5. ผู้ใช้บริการ 
5.1 มีระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้าออก

ภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง 
1) มีระบบสํารองไฟฟ้ากรณีไฟดับ 
2) จ้างเหมาบํารุงรักษาประตู  
    Access Control  

หน่วยอาคารสถานท่ี 

5.2 ติดต้ังกล้องวงจรปิดท้ังภายนอกและภายใน
อาคาร 

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

งานระบบคอมพิวเตอร์ 

5.3 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง
กําหนดการซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยทุกปี 

1) มีการกําหนดจุดวางถังดับเพลิง  
    ตามมาตรฐานสากล 
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
    อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 
    สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ตาม 
    เวลาท่ีกําหนด 

หน่วยอาคารสถานท่ี 

 
 

 
 
 
 

ในด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  สํานักหอสมุดได้มีการจัดเตรียมความพร้อม โดยเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการจัดการของสํานักมาตลอด โดยมีความมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้า
สามารถทํางานได้ตลอดเวลาด้วยระบบไฟฉุกเฉินที่สามารถดําเนินการได้ 4 ช่ัวโมงถ้าไม่มีการจ่ายไฟฟ้า มีการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจําปี อาทิ การซ้อมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติในด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ที่ยังมี
อยู่ในแผนการวิเคราะห์ความเส่ียงของสํานักอีกต่อหน่ึง เช่นเดียวกับการเตรียมการด้านความปลอดภัย ที่มี
อุบัติการเกิดขึ้น จะมีการสอบสวนเหตุการณ์น้ันอย่างถี่ถ้วนตามกระบวนการของ root-cause-analysis และนําไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยรายการด้านการเตรยีมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินแสดงดังตาราง 6.2-2 
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หมวด 7 
ผลลัพธ ์

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 
 สํานักหอสมุดได้มีการติดตามตัวช้ีวัดการดําเนินงานหลักที่สําคัญตามบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าตามที่กล่าวไว้
ในส่วนต้น โดยมีการตอบสนองการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังเห็นได้จากปริมาณการใช้บริการของห้องสมุดใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย  

จํานวนหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
CMUL OPAC ซึ่งเป็นบริการสารสนเทศประเภทหน่ึง
แสดงในรูป 7.1-1 ที่มีจํานวนหนังสือเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้บริการยืม-คืน
หนังสือมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศกับห้องสมุดในมหาวิทยาลัยอ่ืน ดังในรูป 
7.1-2 จะเห็นได้ว่าจํานวนหนังสือของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจํานวนมากกว่าคู่เทียบอ่ืน คือ 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(PSU) 

ในขณะเดียวกันสํานักหอสมุดได้มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา (in-house databases) 
นอกเหนือจากคลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
มีฐานข้อมูลทั้งหมด 13 ฐานข้อมูล มีข้อมูล 42,288 
ระเบียน มีฐานข้อมูล (CMU Intellectual Repository-
CMU IR) (โดยสํานักหอสมุดเป็นคณะทํางานในการ
พัฒนาฐานข้อมูล)  

ได้มีการเปรียบเทียบฐานข้อมูลที่พัฒนาเองกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนแสดงในรูป 7.1-3 จํานวนข้อมูลที่
จัดเก็บในฐานข้อมูลน้อยกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มี
ข้อมูล 263,224 ระเบียน แต่ขณะที่สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจํานวนฐานข้อมูลที่มีความ
หลากหลายที่มากกว่า คือ มี 13 เรื่องใน 13 ฐานข้อมูล  

ในขณะเดียวกันจํานวนฐานข้อมูล 6 ฐานน้ัน 
เป็นฐานข้อมูลด้านล้านนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เชิง
รุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุทธศาสตร์ที่  3 

รูป 7.1-1 จํานวนหนังสอืและการยืมคืนในระบบ CMUL OPAC

รูป 7.1-2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ในแต่ละมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2559 (ระเบียน) 

รูป 7.1-3 จํานวนฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น พ.ศ. 2559 



หมวด 7 - 2 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

ล้านนาสร้างสรรค์ หน่ึงในยุทธศาสตร์หลักที่เป็นจุดเด่นของสํานักหอสมุดมาตลอดในด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
สํานักหอสมุดได้มีการรวบรวมหนังสือ วารสาร สื่อโสตฯ รวมถึงมรดกล้านนาที่มีมูลค่าสูงเชิงวัฒนธรรม และได้มีการ
พัฒนาสารสนเทศดิจิทัลให้แก่เอกสารมรดก (Heritage manuscripts) และมรดกล้านนา โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีจํานวนฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นทุกปี ปีละ 1ฐาน และจํานวนผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยข้อมูลการเข้าถึง แสดงรวมในรูป 7.5-2  

ในส่วนบริการหลักอีกด้านที่สํานักหอสมุด
ให้บริการคือ บริการสนับสนุนการวิจัย ที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและมีจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูล
งานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นทุกปี (รูป 7.1-4) แสดงในกราฟ
แท่ง และสัดส่วนที่มีการใช้งานเพ่ิมขึ้นในกราฟเส้น โดย
มีเป้าหมายที่การเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกปี ใน
ขณะเดียวกันการสืบค้นผ่าน WorldCat Discovery 
Services ที่เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
ระบบ Single Search ที่สํานักหอสมุดเร่ิมนํามาใช้งาน
ในปี พ.ศ. 2557 ทําให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งพิมพ์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดทั่วโลกมากกว่า 
78,000 แห่ง ทําให้สามารถค้นได้ง่ายและครอบคลุม
มากขึ้น ได้มีการวัดผลในสองด้านคือจํานวนการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยนับเป็นจํานวนครั้งการค้นหา 
และจํานวนผู้ ใช้งานโดยวัดผลเป็น sessions ที่ นับ
จํานวนผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ํากันภายใน 24 ช่ัวโมง (รูป 7.1-5) 
นอกจากน้ี บริการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการวิจัย และ
บริการที่เพ่ิมขึ้นแสดงในตาราง 7.1-1 

ตาราง 7.1-1 จํานวนบริการสนับสนุนการวิจัย 
 2555 2556 2557 2558 2559
จํานวนบริการ/กิจกรรมเชิงรุกท่ีสนับสนุนการวิจัย 

จํานวน 14 14 15 16 17 

จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้น (ไม่นับซํ้า)

จํานวน 8 7 9 8 5 

 
 
 
 

รูป 7.1-6 จํานวนการนําเสนอผลงาน และรางวัลที่ได้รับ 

รูป 7.1-4 จํานวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

รูป 7.1-5 จํานวนการใช้งาน WorldCat Discovery 
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7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
(1) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการ  

บริการสนับสนุนการวิจัยเป็นบริการหลักประเภทหน่ึง ได้มีการจัดบริการ/กิจกรรมใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัย โดยมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการต้ังเป้าหมายไว้ที่การใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ที่มี
ตัวเลขเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองที่ร้อยละ 5.99, 6.51 และ 6.59 ตามลําดับ ดังแสดงในรูป 7.1-4 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลด้านการพัฒนางานตามแผนฯ แสดงในรปู 7.1-6 ถึงจํานวนผลงานที่นําเสนอ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันผลงานนําเสนอได้รับรางวัลที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน  

สํานักหอสมุดได้นําผลงานจากท่ีฝ่าย/งานได้พัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําปีทุกปี ไปนําเสนอผลงานใน
ระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ได้นําผลงานไปนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ (PULINET) ซึ่งเป็นเวทีแห่งเดียวที่จัดให้มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรที่ทํางาน
ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดเฉพาะทั่วประเทศ รวมท้ังอาจารย์/นักวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ในการนําเสนอดังกล่าว สํานักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่นทุกปี และในปี 2558 ได้รับ
รางวัลระดับชนะเลิศและดีเด่น 
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหาร ในส่วนของการบริหารงานและการบริการ จะเห็นได้จากการ
ขอศึกษาดูงานเชิงลึกและการศึกษาดูงาน อีกด้านหน่ึง คือ ผลงานที่พัฒนาขึ้นได้รับการขอความอนุเคราะห์นําไปใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนา เช่น ฐานข้อมูลอาหารล้านนา, CMU Scholarly Research Report Database ผลงานที่
ได้รับการขอความอนุเคราะห์ จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่ โปรแกรม CMUL Media-Store  โปรแกรม CMUL Book 
Inventory  โปรแกรม CMUL Document Delivery โปรแกรม ISBN2MARC โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลําดับ 

 

   ตาราง 7.1-2 จํานวนหน่วยงาน/คนที่มาศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2555 2556 2557 2558 2559 

ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน 
หน่วยงานภายในประเทศ 16 502 12 671 13 419 10 303 8 202 
หน่วยงานต่างประเทศ 1 15 5 28 8 179 7 162 5 81 

รวม 17 517 17 699 21 598 17 465 13 283 
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านแผนงาน แผนเงิน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การนําระบบ e-Project, e-Budget  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายมาใช้ ต้ังแต่ปี 
2557 เป็นต้นมา ส่งผลด้านการดําเนินการตามแผนงาน คือ สามารถติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  บริหาร
งบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามการใช้งบประมาณได้ตลอดเวลา (Real-time) ส่งผลให้สามารถ
ดําเนินการตามโครงการและติดตามการใช้งบประมาณได้อย่างครบถ้วน ดังแสดงในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านแผนงาน 7.1-7  ซึ่งสีเขียวหมายถึงการดําเนินการตามโครงการสําเร็จตามเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และรายงานผลการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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รูป 7.1-7 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านแผนงานดําเนนิการได้ ร้อยละ 100 
 

นอกจากน้ี ในหลายกระบวนการได้มีการนําข้อมูลของลูกค้านํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานใน
หลากหลายรูปแบบเพ่ือนํามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตัวอย่างของ
ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์ อาทิ ลักษณะของผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ทําการแบ่ง
ประเภทนักศึกษาที่มาใช้งานอาคารสํานักหอสมุดกลาง โดยแยกเป็นคณะที่สังกัด หลักสูตรที่กําลังศึกษา และนํามา
วิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือหาพฤติกรรมการใช้งานท้ังในส่วนของช่วงเวลาในแต่ละวัน หรือปริมาณการใช้งานในแต่ละ
เดือน ดังแสดงในรูป 7.1-8 หรือนํามาวิเคราะห์การวางแผนการจัดอัตรากําลังในช่วงงานล่วงเวลาดังแสดงในรูป 
7.1-8 (ซ้ายล่าง) ได้ 

รูป 7.1-8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้งานในหลายมิติ  
(ซ้ายบน) ประเภทของนักศึกษาตามคณะท่ีสังกัด (ขวาบน) หลักสูตรท่ีนักศึกษากําลังศึกษา 

(ซ้ายล่าง) ช่วงเวลาการใช้งานสํานักหอสมุดกลาง (ขวาล่าง) จํานวนการใช้งานแบ่งตามเดือน 

ปี 2558 ปี 2559 

สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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7.1 ค ผลลัพธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดได้มีแผนงานสําคัญหน่ึงรองรับความท้าทายเชิง       

กลยุทธ์ด้านการประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้ดําเนินการจัดต้ังภาคีในการ
บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินการจัดต้ังภาคีความร่วมมือในการบอกรับ
ฐานข้อมูล EndNote ดําเนินการในนามประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้สมาชิก
ภาคี จํานวน 15 สถาบัน ส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมของทุกสถาบัน จํานวนประมาณ 2,000,000 
บาท นอกจากน้ีในปี 2557 เป็นต้นมา สํานักหอสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการ CMU Digital 
University  ทําให้สามารถจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มพรีเมี่ยม WorldCat Discovery 
Services  ทําให้เป็นสมาชิกความร่วมมือ OCLC โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สามารถขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้บริการ   ผู้ใช้ค้นสารสนเทศได้มากกว่า 78,000 แห่งทั่วโลก วารสารมากกว่า 2,500 ช่ือ บทความ
วารสารมากกว่า 140,000,000 บทความ 

ด้านกระบวนการสนับสนุน (หน่วยพัสดุ) สํานักหอสมุดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยผลการดําเนินงาน   
มีจํานวนครุภัณฑ์ที่ส่งมอบได้ตามกําหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 สารสารถแก้ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
ระว่างผู้ส่งมอบกับส่วนงาน ได้แก่ การส่งสินค้าไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ การส่งสินค้าไม่ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ 
ซึ่งสํานักหอสมุดใช้วิธีติดตาม ทวงถาม และกําชับให้ผู้ส่งมอบสินค้าตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจํานวนสินค้าให้
ครบถ้วนตามใบส่ังซื้อก่อนส่งมอบสินค้า  จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินการระหว่างผู้ส่งมอบสินค้า 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
        สํานักหอสมุดได้ประเมินความพึงพอใจ และรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการตลอดปีการศึกษา  2559 จากการ
รับฟังเสียงผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้ร้อยละ 83.60 มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักหอสมุด และพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.18) มีผู้ใช้บริการบางส่วน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม  แต่มีขอ้เสนอแนะ 
ความต้องการ และข้อร้องเรียน นอกจากน้ันยังไม่พบว่ามีผู้ใช้บรกิารคนใด ไม่พึงพอใจในการใช้บริการ
สํานักหอสมุดโดยภาพรวม   
         เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นใน
ทุกด้าน และทกุกลุ่ม (ยกเว้นกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย ที่มีความพึงพอใจลดลงจากปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในด้าน
สถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก และด้านทรัพยากรสารสนเทศ – รูป 7.2.3)  แต่ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการเพ่ิมขึ้น และมคีวามพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งด้านทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผู้ให้บรกิารและ
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังรูป  
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
สํานักหอสมุดเริ่มมีการสอบถามแบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจําปี 2560 โดยวิเคราะห์ใน 6 

คําถามหลักที่กล่าวถึงในหมวดที่ 5.2 ดังแสดงในตาราง 7.3-1 ฮาร์วีย์บอลส์ (Harvey Balls) ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือใช้
สื่อสารข้อมูลเชิงคุณภาพ และได้มีการวิเคราะห์การทดสอบทางสถิติของไค-สแควร์ (Chi-squared test) หาความ
เป็นอิสระของปัจจัยที่ความเช่ือมั่น 99% โดยปัจจัยวิเคราะห์ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัด กลุ่มงาน สถานภาพ
งาน ระดับการศึกษา และอายุการทํางาน  

 

ตาราง 7.3-1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

คําถามการประเมินความพงึพอใจ ผลคะแนน 

ความสัมพันธกั์บปัจจัย 
ที่ความเชื่อม่ัน 99% 

เพ
ศ 

อา
ยุ 

สัง
กัด

 

กล
ุ่มง

าน
 

สถ
าน

ภา
พง

าน
 

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า 

อา
ยุก

าร
ทํา

งา
น 

ท่านมีความมั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตนเอง 

74.8 × 
  

× × × 
 

ท่านมีความภูมิใจและมีความสุขที่ได้ทํางาน
กับสํานักหอสมุด 

85.0 × 
      

ท่านรู้สึกเป็นสว่นหน่ึงของสํานักหอสมุดและ
ต้ังใจที่จะปฏิบัติงานกับสํานักหอสมุดเพ่ือเห็น
ความสําเร็จของการดําเนินงานร่วมกัน 

86.1 × 
   

 
  

ท่านมีความพึงพอใจกับรายได้ ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการตามสิทธิที่ท่านพึงได้รับจาก
สํานักหอสมุด 

74.8 × 
  

× × × 
 

ท่านสามารถพูดคุย ถกเถียง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสานงานกันระหว่างบุคคล
และระหว่างทีมอย่างสร้างสรรค์ และอย่าง
เปิดเผย 

74.8 × 

   

× 

  

ท่านพึงพอใจต่อกิจกรรมภายในที่
สํานักหอสมุดจัด 

75.4 × 
   

 × 
 

 
จากผลลัพธ์แสดงถึงปัจจัยที่ไม่มีความเป็นอิสระ แสดงถึงความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ประกอบด้วย (1) 

เพศ –บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจแตกต่างจากบุคลากรเพศหญิงอย่างชัดเจน โดยมีความรู้สึกมั่นคงและ
โอกาสก้าวหน้าน้อยกว่าบุคลากรเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่มีความภูมิใจ ความเป็นส่วนหน่ึง ความพึง
พอใจกับรายได้ ความรู้สึกเปิดในการพูดคุย และพอใจต่อกิจกรรมภายในมากกว่าบุคลากรเพศหญิงอย่างมี
นัยสําคัญเช่นกัน (2) กลุ่มงาน - กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้สึก
มั่นคง โอกาสก้าวหน้า และความพึงพอใจกับรายได้สูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (3) สถานภาพงาน 
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– ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้สึกมั่นคงสูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอ่ืน ขณะเดียวกันมีความรู้สึกต่อการเปิด
โอกาสให้พูดคุยระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (ส่วนงาน) มีความรู้สึกมั่นคงตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืน และพึงพอใจต่อรายได้ตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมี
นัยสําคัญ (4) ระดับการศึกษา – บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรู้สึกมั่นคงกว่าบุคลากรกลุ่มอ่ืน
อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ
บุคลากรท่ีมีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือวุฒิระดับปริญญาโท และบุคลากรที่มีวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมภายในสํานักหอสมุดสูงอย่างมีนัยสําคัญ 

ในด้านการพัฒนาบุคลการ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษล่าสุดแสดงในรูป 7.3-1 
 

 
รูป 7.3-1 ฮิสโตแกรมแสดงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ EPTUS เม่ือ เมษายน 2560 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล 
ในด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงานแสดงในรูป 7.4-1 ที่มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 80 ในส่วนของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย และ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สํานักหอสมุดสามารถดําเนินการตัวช้ีวัดได้ ร้อยละ 100 และดําเนินการ
โครงการได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 95 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แสดงในรูป 7.4-2 

 

รูป 7.4-1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
จัดการ 

 
รูป 7.4-2 ร้อยละของตัวชี้วัด และโครงการท่ีสําเร็จตาม

เป้าหมาย 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 

รูป 7.5-1 จํานวนงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ คา่บํารงุห้องสมุด  
และงบ CMU Digital University 

 

 ต้ังแต่ปี 2557 สํานักหอสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources) 
ทั้งหมด จากมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย Digital University ทําให้สํานักหอสมุดสามารถจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวนมากขึ้น รวมทั้งมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ 

ด้านตลาด  จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด แสดงในรูป 7.5-2 แสดงถึงจํานวนครั้งของ
ผู้ใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด โดยประกอบด้วยการใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุดกลาง และห้องสมุดใน
แต่ละคณะ โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเทียบปริมาณการใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุดกับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง แนวโน้มของการเข้าใช้มีทิศทางลดลงส่วนหน่ึงจากการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ที่
ได้มีการพัฒนาขึ้นมา แทนที่การเดินเข้ามาใช้งานสารสนเทศในพื้นที่ของตัวห้องสมุดเอง ในขณะเดียวกันตัวเลขน้ี
นับจํานวนคร้ังของการใช้งานโดยรวมประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม ที่เป็นทั้งนักศึกษาและไม่ใช่นักศึกษา โดย
ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนต่อจํานวนนักศึกษาแสดงในตาราง 7.5.1 ในส่วนของปี พ.ศ. 2557 ที่มีจํานวนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เกิดจากเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดเทอม ทําให้มีช่วงเวลา 
ปิดเทอมนานขึ้น ที่เป็นสาเหตุให้จํานวนผู้ใช้งานของห้องสมุดน้อย ณ ช่วงเวลาน้ัน 
 



หมวด 7 - 10 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

 

รูป 7.5-2 จํานวนผู้เขา้มาใช้บริการ ณ อาคารสาํนักหอสมุด 

ตาราง 7.5.1 จํานวนการใชบ้ริการ ณ อาคารสํานักหอสมุดในปี พ.ศ. 2559 เทียบต่อจํานวนนักศึกษา 
 CMU MU KKU SUT PSU 

จํานวนการใช้งาน 2,026,610 1,106,144 998,711 470,040 435,415 
จํานวนนักศึกษา 35,800 32,675^ 39,164* 16,677# 18,877^ 

จํานวนการใช้งานต่อ
จํานวนนักศึกษา 

56.6 33.9 25.5 28.2 23.1 

ข้อมูล ^2559 #2558 *2557 

 

รูป 7.5-3 จํานวนผู้ใชบ้ริการผา่นทางเว็บไซต์ 

จํานวนผู้ใช้บริการของสํานักหอสมุดผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือเข้าใช้ห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล แสดงในรูป 
7.5-3 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ข้อมูลจาก
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ซึ่งตอบสนองกลยุทธ์หลักของสํานักหอสมุดที่
ผลักดันสื่อสารสนเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยเมื่อวิเคราะห์การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์น้ัน การใช้ฐานข้อมูลล้านนา
มาเป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาคือ การสนับสนุนงานวิจัย 

จํานวนผู้ใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด (จํานวนครัง้) 

จํานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์สํานักหอสมุด (Page Views) 


