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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามแนวทาง           
CMU – EdPEx เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของสํานักหอสมุดสู่ความเป็นเลิศที่ย่ังยืน  

 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสํานักหอสมุด  เป็นการประเมินตนเอง โดย
การจัดทําโครงร่างองค์การและตอบคําถามข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และผลลัพธ์ ตามระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 โดยเน้นผลิตภัณฑ์ตาม core process 

 

สํานักหอสมุดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศในครั้งน้ี จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักหอสมุดอย่างเป็นระบบ            
เพ่ือการก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
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รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

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 รวมจํานวน 19 แห่ง  บริหารงานแบบรวมศูนย์ (Centralization) ในด้านการ
บริหารจัดการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการบริการ  

(1) บริการ คือ บริการที่จัดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามความต้องการ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต บริการต่างๆ ที่จัดขึ้น สามารถ
แบ่งได้ 5 ประเภท คือ บริการสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย บริการการอ่าน บริการพิเศษ และบริการ
ชุมชน  โดยมีบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัยเป็นบริการหลักของห้องสมุด และมีบริการการอ่าน
เป็นบริการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการสารสนเทศ มีบริการพิเศษและบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ิมเติม โดยบริการพิเศษจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
มากขึ้น และจัดให้มีเป็น Collection พิเศษ นอกเหนือจากบริการสารสนเทศซึ่งเป็นบริการหลัก นอกจากน้ี จัดให้
มีบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งบริการ
แต่ละประเภทอธิบายได้ดังน้ี 

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

(1.2) บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมท้ังการ
จัดทําผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนบริการเคร่ืองมือสนับสนุน
การวิจัย เช่น ฐานข้อมูล Scopus เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)   

(1.3) บริการการอ่าน เป็นบริการพ้ืนฐานของห้องสมุด เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ บริการยืม-คืน  บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด  บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด  บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Services : D.D.)  บริการจองหนังสือ  บริการจัดหา
เอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ (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) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ  
พันธกิจ  (1) จัดหา จัดระบบ อนุรักษ์บํารุงรักษา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

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

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

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ให้สํานักหอสมุดไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คือ (CC1) ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งเน้ือหาในรูปสิ่งพิมพ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Resources) และการพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเอง (In-house databases) รวมถึงการจัดการเข้าถึง
และใช้สารสนเทศให้แก่ลูกค้า  และ (CC2) ความเช่ียวชาญด้านการให้บริการสารสนเทศ เพ่ือส่งผ่านทรัพยากร
สารสนเทศดังกล่าวถึงมือลูกค้าอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ  

 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตาม CMUL Excellence 
Model (รูป OP-1) เป็นทิศทางและเป้าหมายที่สําคัญขององค์กร 4 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ขององค์กร (ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ) ซึ่งนํามาใช้เป็น
ทิศทางและเป้าหมายในการกําหนดกลยุทธ์/แผนการสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการตาม
การพัฒนา CMUL Excellence Model ผู้นําระดับสูงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
องค์กร CMUL เป็นตัวขับเคลื่อนและใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือการดําเนินการพัฒนา/ปรับกรุง
กระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป OP-1 CMUL Excellence Model 
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     (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 
 
 
 
 

 
 

รูป OP-2 ลักษณะของบุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
     ตาราง OP-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

จํานวนบุคลากรรวม 125 คน  ณ 31 กรกฎาคม 2561   
1. จําแนกตามเพศ 1.1 ชาย    34 คน   ( 27.20% ) 

1.2 หญิง    91 คน  ( 72.80% ) 
2. จําแนกตามกลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   45 คน   ( 36.00% ) 

2.2 กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค   57 คน   ( 45.60% ) 
2.3 กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร   23 คน   ( 18.40% ) 
2.4 บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 1 คน ต่อ บุคลากรสนับสนุนงานบริการ 
     และงานเทคนิค 1.4 คน  

3. จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3.1 ปริญญาโท   28 คน   ( 22.40% ) 
3.2 ปริญญาตรี   74 คน   ( 59.20% ) 
3.3 ตํ่ากว่าปริญญาตรี   23 คน   ( 18.40% ) 

4. จําแนกตามอายุ 4.1 น้อยกว่า 31 ปี    19 คน   ( 15.20% ) 
4.2 31 - 40 ปี         29 คน   ( 23.20% ) 
4.3 41 – 50 ปี        20 คน   ( 16.00% ) 
4.4 มากกว่า 50 ปี    57 คน   ( 45.60% ) 

 

     (4) สินทรัพย์ 
 ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง พ้ืนที่รวม 15,768 ตารางเมตร  หนังสือในระบบ CMUL OPAC จํานวน 1,130,467 เล่ม 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวม 36 ฐาน ฐานข้อมูลสารสนเทศล้านนาดิจิทัล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ   
 

     (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ตาราง OP-2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้าน กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ด้านบริหารจัดการ - พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และข้อคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พรบ.ระเบียบข้อราชการ 
   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
- หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
  ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555
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ด้าน กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ด้านการเงิน - พรบ.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

- พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการ 

- พรบ.กฎหมายลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
- มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 
- มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ.2544 
- จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ พ.ศ.2550 
- มาตรฐานการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (Metadata, AACR II, MARC)  

    
ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
     (1) โครงสร้างองค์กร 
 บริหารงานตามโครงสร้างดังรูป โดยยึดหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ 
 

 
      

 รูป OP-2 โครงสร้างการบริหารงานองคก์ร 
 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตาราง OP-3 ลูกค้าของสํานักหอสมุด 

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์/บรกิารท่ีส่งมอบ ความต้องการและความคาดหวัง 
C1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. บริการการอ่าน  

2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

1. ขยายเวลาเปิดบริการ 
2. บริการพ้ืนท่ีสําหรับค้นคว้ากลุ่มและเพิ่มพ้ืนท่ี 

นั่งอ่านมากข้ึน 
3. พ้ืนท่ีบริการท่ีมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี มี

โต๊ะเก้าอ้ีใหม่ให้บริการ  เพ่ิมจุดให้บริการ
ปลั๊กไฟ 

4. ห้องน้ําสะอาด และใช้สะดวกสบาย 
C2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1. บริการการอ่าน  

2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการวิจัย  

1. ขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดในช่วงเสาร์
อาทิตย์ให้นานกว่าเดิม  

2. บริการพ้ืนท่ีสําหรับค้นคว้ากลุ่มและเพิ่มพ้ืนท่ี 
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ลูกค้า ผลิตภัณฑ์/บรกิารท่ีส่งมอบ ความต้องการและความคาดหวัง 
4. บริการพิเศษ นั่งอ่านมากข้ึน  

3. เพ่ิมข้อมูลบริการท่ีดี มีคุณภาพผ่าน SMS 
4. พ้ืนท่ีบริการท่ีมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี       

มีโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ให้บริการ  เพ่ิมจุดให้บริการ
ปลั๊กไฟ 

5. ห้องน้ําสะอาด และใช้สะดวกสบาย 
6. บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล 
7. ระบบยืมหนังสือด้วยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

C3 อาจารย์/นักวิจัย 1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการวิจัย  
4. บริการพิเศษ

C4 บุคลากรสายปฏิบัติการ 1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ

C5 บุคคลท่ัวไป 1. บริการการอ่าน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 
4. บริการชุมชน

C6 นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได้จาก
ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ   
ตาราง OP-4 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 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทในระบบงานและ 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ช่องทางการส่ือสาร 

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 

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

ไม่มีการจัดอันดับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระดับโลกและประเทศไทย และด้วยรูปแบบงานบริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศไทย ไม่ได้บริหารงานแบบศูนย์รวม (Centralization) ดังเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
แต่อย่างไรก็ตาม สามารถกําหนดประเด็นการแข่งขันตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดโดยวิธีเทียบเคียง (Benchmarking) ในด้าน
การให้บริการ และการประเมินการให้บริการ 
 

    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาเน้ือหาสารสนเทศในยุคดิจิทัลในรูปแบบ
ของการเข้าถึงแบบเปิด (Open access) และการพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือการ
เทียบเคียง (Benchmarking)  
     (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ในปีงบประมาณ 2561 ได้ใช้วิธีเทียบเคียง (Benchmarking) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการ กับศูนย์บรรณาสารและส่ือสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะสามารถนําผลมาใช้ในปีการศึกษาหน้า  
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ตาราง OP-5 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

Key Area ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Challenges) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantages) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Opportunities) 

1. ด้านทรัพยากร 
    สารสนเทศและ 
    บริการ 

SC1 การสนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะ 
      ภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได้จริง 
SC2 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ 
      สืบค้นสารสนเทศและสามารถใช้ใน 
      การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
SC3 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง 
      คุ้มค่า 
SC4 การจัดบริการสารสนเทศสนับสนุน 
      การวิจัย (Research support) ให้แก่
      อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาระดับ 
      บัณฑิตศึกษา  
SC5 การขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
      ให้แก่นักศึกษา/อาจารย์/นักวิจัย 
 
 
 
 

SA1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
      เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
      มหาวิทยาลัย    
SA2 จํานวนการใช้บริการห้องสมุด 
       ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด 
       มีจํานวนมากกว่าผู้ใช้ที่อาคาร 
       สํานักหอสมุด  
SA3 องค์ความรู้ด้านล้านนาท่ี 
      สํานักหอสมุดส่ังสมมาต้ังแต่ 
      พ.ศ.2524 ประกอบด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์ 
      โสตทัศนวัสดุ  เอกสารมรดก  
      (heritage manuscripts)  
      เอกสารหายาก และการพัฒนา 
      ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านล้านนาตาม 
      มาตรฐานสากลและจัดทําเป็น  
      2 ภาษา มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่  
      พ.ศ. 2550 
SA4 การพัฒนาฐานข้อมูลทุกประเภท 
      อย่างมีมาตรฐานสากล 

SO1 ประเทศไทยมีแผนพัฒนา 
       เศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2559- 
       2563) และพัฒนาให้มี High  
       speed internet ทั่วประเทศ 
       ภายใน 3 ปี 
SO2 สํานักพิมพ์มีการพัฒนา 
       ฐานข้อมูลดิจิทัลหรือฐานข้อมูล 
       เอกสารฉบับเต็มที่มีคุณภาพ  
       มีเนื้อหาที่ทันสมัย และเป็น 
       ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
       การวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิด 
       สอนในมหาวิทยาลัย 
 
SO3: มีส่วนงานภายใน เช่น  
       สถาบันวิจัยสังคม สํานัก 
       ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ 
       ดําเนินการเก่ียวกับเนื้อหา 
       องค์ความรู้ล้านนาจากเอกสาร 
       มรดกที่สํานักหอสมุดควรทํา 
       ความร่วมมือในด้านการพัฒนา 
       ฐานข้อมูลดิจิทัลล้านนา 
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Key Area ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Challenges) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantages) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Opportunities) 

2. ด้านการ 
    ปฏิบัติการ 

SC6 การขับเคล่ือนด้านล้านนาสร้างสรรค์ 
      ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

SA5 สํานักหอสมุดมีแหล่งข้อมูลด้าน 
      ล้านนาท้ังส่ิงพิมพ์จํานวนมาก และ 
      ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง 

SO4 มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ 
      สําคัญด้านการพัฒนาคลัง 
      สารสนเทศด้านล้านนา อาหาร  
      และพลังงาน เป็น Single  
      Database 

3. ด้านความ 
    รับผิดชอบต่อ 
    สังคม 

SC7: การสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาและ 
       บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC8: การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
       ชุมชน 

SA6 สํานักหอสมุดเป็นศูนย์กลาง  
       อาคารสํานักหอสมุด และเว็บไซต์ 
       ส่งผลให้สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือ 
       สังคมได้  
SA7 สํานักหอสมุดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ 
       ที่สุดในภาคเหนือ มีทรัพยากร 
       สารสนเทศส่ิงพิมพ์ สารสนเทศ 
       ดิจิทัล และบริการ e-Services  
       ผ่านเว็บไซต์ 

4. ด้านบุคลากร SC9: การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ 
       ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานและ
       ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม

 

 
 

   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
       ส่วนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน 
 สํานักหอสมุดปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ โดยการใช้ (1) วงจรเดมมิ่ง (PDCA) (2) การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและตัดสินใจ (MIS) มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตาม
เวลาที่ต้องการ (Real time)  (3) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีจากฝ่ายต่างๆ 
ประจําเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหาร และการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมกรรมการอํานวยการ
ประจําสํานักหอสมุด รอบ 6 เดือน  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ือการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน   
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กําหนดทิศทาง 
นโยบาย 
เป้าหมาย

สื่อสาร ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติผ่าน              

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 และ
หัวหน้าฝ่าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ทําหน้าที่พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของสํานักหอสมุด  ผู้นําระดับสูงได้ดําเนินการนําองค์กร โดยผ่านระบบการนําองค์กรของ
สํานักหอสมุด  ดังรูป 1.1-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    รูป 1.1-1 ระบบการนาํองค์กร 
 

โดยผู้นําระดับสูง (คณะกรรมการบริหารฯ) ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ ในไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) และการมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนโดยการวิพากษ์จากหัวหน้างานและบุคลากรในตําแหน่งงานที่สําคัญ เพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาสํานักหอสมุดร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  
ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจตามค่านิยมหลัก (Core Value) ที่กําหนดไว้ และในเดือนกรกฎาคม มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้างานและบุคลากรได้วิพากษ์แผน โดยคํานึงถึง
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนโยบายของมหาวิทยาลัย ความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสาร/ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตาม
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด โดยใช้ตัวช้ีวัดกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯทุกเดือน โดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน และติดตามผลการผลดําเนินงานผ่านระบบการ
จัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด (e-Project) และระบบบริหารงานงบประมาณและการเงิน
ของสํานักหอสมุด (e-Budget) ได้ทุกเวลา  เมื่อมีตัวช้ีวัดกลยุทธ์ใดไม่บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารฯ      
ซึ่งเป็นผู้นําระดับสูง จะดําเนินการพิจารณาผ่านที่ประชุม โดยให้หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่เก่ียวข้องเป็น         
ผู้วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีขึ้น และนํารายงานในการประชุมครั้งต่อไป    

VMV, SA, SC, SO 
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มีการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้แก่บุคลากรผ่านวิธีการที่หลากหลายกระบวนการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรและให้รางวัลประจําปี และ
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านค่านิยมหลักและกระบวนการจัดการความรู้ ดังแสดงในตาราง 1.1-2 

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ สํานักหอสมุดให้ความสําคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้กําหนด
ค่านิยมหลัก (Core Values) เพ่ือให้บุคลากรมีหลักในการยึดถือและปฏิบัติตนเองให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร  ส่งผลให้เป็นพลังผลักดันให้สํานักหอสมุดพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร CMUL ดังน้ี C – Collaboration (ร่วมแรงร่วมใจ) M – Morality (ยึดในคุณธรรม) U – User 
Focus (มุ่งมั่นบริการ)  L - Learning  (เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง) 

 

การได้มาซึ่งค่านิยมหลัก  ได้กําหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และนําเข้าที่
ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับหัวหน้างานและบุคลากรหลัก (Key person) ของหน่วยงาน
ภายในได้มีส่วนร่วมในการกําหนดค่านิยมหลักและการบริหารงานของสํานักหอสมุด และได้จัดทําแผนการ
ถ่ายทอดและเสริมสร้างค่านิยมหลกัประจําปี และจัดโครงการ/กิจกรรมรองรับ 

ค่านิยมหลักของสํานักหอสมุดมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายสูงสุดของสํานักหอสมุดตาม
สมรรถนะหลัก คือ (CC1) ความเช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และ (CC2) ความเช่ียวชาญ
ด้านการให้บริการสารสนเทศ และมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 
EdPEx Core Values โดยคํานึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่บุคลากรได้ยึดถือและปฏิบัติมาด้วย และได้
กําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ค่านิยมหลักในแต่ละข้อ เพ่ือให้เป็นข้อยึดและปฏิบัติตามได้ตรงตามค่านิยม
ที่ต้องการ 

ผู้นําระดับสูงได้ยึดค่านิยมหลักในการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (รูป OP-1) เพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร ทั้งด้านความร่วมแรง
ร่วมใจ การยึดในคุณธรรม ความมุ่งม่ันในด้านการให้บริการ และการเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง 1.1-1 
 

ตาราง 1.1-1 วิธีปฏิบัติตนของผู้นาํระดับสงูต่อค่านิยมหลัก 
เป้าหมายการพัฒนา การปฏิบัติตน/กิจกรรม ค่านิยมหลัก 

C M U L 
Collection 
Development  
Excellence 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระยะ 
5 ปี (2560-2564) 

 / /  

2. จัดงบประมาณในจัดซ้ือหนังสือฉบับพิมพ์เพ่ิมมากข้ึนประมาณ 60%   /  
3. หาแหล่งทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการบอกรับฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอและครอบคลุมทุกสาขาวิชาและ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบันวิจัย    

  /  

4. ขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้กับลูกค้า โดยผ่านระบบการสืบค้น
ระดับสากลจากกล่องเดียว (WorldCat)  

  /  

5. ให้ความสําคัญกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการ และมีการใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดโครงการ 

  /  

6. สนับสนุนการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์/
นักวิจัย และบุคลากร โดยจัดหาหนังสือ โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ 
และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

   / 
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เป้าหมายการพัฒนา การปฏิบัติตน/กิจกรรม ค่านิยมหลัก 
C M U L 

7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยเสริมสร้าง พัฒนาทักษะการ
แสดงสารสนเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา อาจารย์/
นักวิจัย) และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

   / 

8. สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดหาส่ิงพิมพ์และพัฒนาฐานข้อมูล
ล้านนา (inhouse databases) อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกล้านนาสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2560-2561) 

  /  

9. สร้างความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผ่านข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และภาคี PULINET+4 (จุฬา 
มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์) เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายต่อสกอ. 
ในการยกเลิกรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ท่ีไม่เป็น
ธรรมและหารูปแบบการบอกรับใหม่ท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณของรัฐในภาพรวม 

/ / /  

10.สร้างภาคีความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

/ / /  

Service Excellence 1. มุ่งให้บริการเป็นเลิศ โดยกําหนดให้มีการพัฒนานวัตกรรมบริการ/
บริการใหม่ อย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม/บริการใหม่ และจัดบริการ
สารสนเทศสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการ  

/  / / 

2. ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและพ้ืนท่ีให้บริการให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่    /  
3. เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบปัจจุบันเป็นระบบท่ีใช้ 

Cloud technology และพัฒนาบนพ้ืนฐานการ Sharing resources   
/  / / 

4. เปิดให้บริการการอ่าน ณ อาคารห้องสมุด ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
หลักและลูกค้าบุคคลภายนอก 

 / /  

5. จัดสัปดาห์หนังสือแห่งปีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ / / /  
Staff Excellence 1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
   / 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้นําผลงานท่ีพัฒนาไปนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการท้ังในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

   
/ 

 
/ 

3. พัฒนาระบบการรับเข้าเพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

  /  

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรขอตําแหน่งชํานาญการและเชี่ยวชาญ  /  / 
Management 
Excellence 

1. ปฏิบัติตามกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ  /   
2. นําเกณฑ์ CMU-EdPEx มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ

สํานักหอสมุด และลงนามคํารับรองตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

/  /  

3. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจัดประเมินความพึงพอใจ
ด้านการบริหารงาน โดยนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นประเด็นในการ
ประเมินด้านการบริหาร 

 /   

4. ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

/   / 

5. เป็นผู้นําและแบบอย่างในการสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นล้านนา 
โดยแต่งกายและจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

/    
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ผู้นําระดับสูงได้สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์สู่
บุคลากร/ลูกค้า ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือผ่านวิธีการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการสื่อสารทางเดียวและการ
สื่อสารสองทาง (ตาราง 1.1-2) โดยวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด
ที่มีประสิทธิผลที่สุดคือ การสื่อสารสองทางโดยตรงจากผู้อํานวยการผ่านประชุมวิพากษ์แผน การประชุมเพ่ือ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการเป็นประจําทุกปี  และการบรรยายและการสื่อสารผ่านการทํากิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักที่กําหนดไว้ และใช้โครงสร้างการบริหารงานของ
สํานักหอสมุด ถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบว่า ตนเองมีหน้าที่และความสําคัญต่อองค์กรอย่างไร เพ่ือให้บุคลากร
ทุกคนเข้าใจและทําหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จากการสื่อสารสองทางทําให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทุกปี  

นอกจากน้ี สํานักหอสมุดได้กําหนดประเด็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ให้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารงานเป็นประจําทุกปี  
 

ตาราง 1.1-2 ช่องทางการสื่อสารที่สําคัญ 
เรื่องที่สื่อสาร/รอง

ผู้อํานวยการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร 
รูปแบบการสื่อสาร

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 2 ทาง 1 ทาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่านิยมหลัก 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสํานักหอสมุด 

/  3 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุด 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุด 
 

/  2 คร้ัง/เดือน ผู้อํานวยการ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ         
ค่านิยมหลัก 
ผลการดําเนินงาน 
ข่าวบริการ/กิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

บุคลากร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ /  ตามที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ 

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่แผนปฏิบัติการประจําปี 

/  1 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ 

ประชุมบุคลากรประจําปี /  1 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ 

อบรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
สํานักหอสมุด CMUL 

/  1 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ 

รายงานประจําปี  / 1 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ/ 
หัวหน้าฝ่าย 
 

เว็บไซต์  / ต่อเน่ือง รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่าย Facebook, Line, e-mail /  ต่อเน่ือง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่านิยมหลัก 
ผลการดําเนินงาน 
ข่าวบริการ/กิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ลูกค้า 
C1: นักศึกษาปริญญาตรี   
C2: นักศึกษา 
     บัณฑิตศึกษา   
C3: อาจารย์/นักวิจัย   
C4: บุคลากรสาย  
      ปฏิบัตกิาร   
C5: นักศึกษาเกา่ 
      มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
C6: บุคคลทั่วไป 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /  ตามรอบการ
บรรจุ 

ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่าย 

รายงานประจําปี  / 1 คร้ัง/ปี 
 

ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่าย 

Facebook, Line, e-mail /  ต่อเน่ือง รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่าย SMS  / ต่อเน่ือง 

เว็บไซต์  / ต่อเน่ือง 
โปสเตอร์/แผ่นปลิว  / ต่อเน่ือง 
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เรื่องที่สื่อสาร/รอง
ผู้อํานวยการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร 

รูปแบบการสื่อสาร
ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 2 ทาง 1 ทาง

 พบปะและประชุมร่วมกับร้าน
จําหน่ายหนังสือ/ตัวแทน
จําหน่ายฐานข้อมูล 

/  1 คร้ัง/ปี ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ/
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
คณะ 3 กลุ่ม
สาขาวิชา 

  
 ผู้นําระดับสูงมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม ตามค่านิยมหลัก            
“ยึดในคุณธรรม” Morality และยึดตามนโยบายของมหาวิยาลัยด้านการนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มาใช้  รับการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบประจําปี
ในการพัฒนาระบบการเงิน การคลังและพัสดุ โดยมีการถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือการ
ปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  ในส่วนของการให้บริการให้ความสําคัญต่อกฎหมายลิขสิทธ์ิและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล 
มีการจัดอบรมและคําแนะนําในด้านการใช้ข้อมูลและการอ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่างเป็นสากลให้กับลูกค้า
โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษา/อาจารย์/นักวิจัย  หากพบว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมาย จริยธรรม 
ผู้นําระดับสูงจะลงโทษทางวินัยและมีการตักเตือนเป็นการส่วนตัว  หากเกิดกรณีของลูกค้าที่ทําผิดกฎหมายและ
จริยธรรมในห้องสมุด ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเก็บหลักฐานและส่งให้งานวินัยนักศึกษาหรือตํารวจเพ่ือจัดการต่อไป 
นอกจากน้ีในด้านของการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม  สํานักหอสมุดได้จัดให้
รางวัลแก่บุคคลที่ทําความดี เช่น เก็บทรัพย์สินแล้วนํามาคืนเจ้าของ จัดให้รางวัลโดยท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ
รางวัลในพิธีเปิดงาน CMU Book Fair ทุกปี 
 ในการบริหารงานของผู้นําระดับสูง ตลอดจนการสนับสนุนการทํางานด้านบริหารของหน่วยงานใน
สํานักงานสํานักได้มีการจัดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานเป็นประจําทุกปี โดยได้นําเอา
หลักธรรมาภิบาลมากําหนดประเด็นข้อคําถามให้ครอบคลุมทั้ง 10 หลัก และผู้อํานวยการรับการประเมินการ
บริหารงานในตําแหน่งตามรอบการประเมิน 2 ครั้ง (รับการประเมินครึ่งวาระและปลายวาระของการดํารง
ตําแหน่ง) ซึ่งกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และได้ให้ความสําคัญต่อผลการประเมินโดยเฉพาะข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้นํามาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานและสร้างความเข้าใจในประเด็นที่สําคัญเพ่ือการถ่ายทอด
เป้าหมายการพัฒนาสํานักหอสมุด รวมถึงนํามาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ/แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ผู้อํานวยการเป็น             
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR/JA ตามรอบการประเมินของมหาวิทยาลัย สําหรับหัวหน้าฝ่าย 
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR/JA เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ผู้นําระดับสูงได้มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุผล และมีผล
การดําเนินงานตามเป้าหมาย และเป็นการสร้างความผูกพันกันบุคลากร โดยใช้ค่านิยมหลัก CMUL (C – 
COLLABORATION: ร่วมแรงร่วมใจ/ M – MORALITY: ยึดในคุณธรรม/ U – USER FOCUS: มุ่งมั่นบริการ/L - 
LEARNING: เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง) เป็นหลักในการขับเคลื่อนการทํางานตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กําหนด
ไว้ มีการสร้างสภาพแวดล้อมพร้อมในการทํางาน เพ่ือสนับสนุนการทํางานอย่างมีความสุข เรียนรู้งาน และมีผล
การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ตามตาราง 5.1-1 และจัดสวัสดิการตามตาราง 5.1-2 สนับสนุนให้บุคลากรมีผลการ
ดําเนินงานที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยการมอบรางวัลบุคลากรดีประจําปีเพ่ือตระหนักถึง
คุณค่าของบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก (รูป 
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7.3-5) สนับสนุนงบประมาณไปนําเสนอผลงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างเพียงพอ  และจัดระบบ
พ่ีเลี้ยงช่วยตรวจผลงานก่อนไปนําเสนอ ให้ความสําคัญกับการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
(Performance) และให้ความดีความชอบในอัตราการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนสูงกว่าระดับดีมาก   

ผู้นําระดับสูงดําเนินการให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ/นวัตกรรมสนับสนุนงานเทคนิคและงาน
บริหาร โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินการหลักด้านบริการที่เป็นเลิศ “จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม่”  
และมีการทํางานในรูปคณะกรรมการและมีตัวแทนจากทุกฝ่าย และใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (รูป 4.1-1) มีระบบติดตามการดําเนินงานโดยประธานคณะกรรมการฯ รายงานผลการดําเนินการทุกเดือน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในช่วง
ของการพัฒนานวัตกรรมบริการ อันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นําระดับสูงในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดและการใช้ประโยชน์เพ่ือผลลัพธ์การบริการอย่างมีคุณภาพ และมีการเช่ือมโยงกับระบบ            
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดภาระงานเชิงพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์/งานประจําไว้ใน TOR 
กําหนดให้บุคลากรที่เป็นระดับหัวหน้าและบุคลากรหลัก (Key person)  
  
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ผู้นําระดับสูง นําโดยผู้อํานวยการ มีการกํากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการถูกกํากับดูแลภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตาราง PO-2) ผู้นําระดับสูงบริหารงาน
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด โดยได้มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุดตามตัวช้ีวัดสําคัญต่างๆ รายงานด้านการเงินและโครงการสําคัญ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุด 3 ครั้ง/ปี และในรูปรายงานประจําปีที่เผยแพร่สู่สาธารณชน  การกํากับดูแลการ
บริหารงานภายในสํานักหอสมุด มีลําดับขั้นการกํากับดูแลดังรูป PO-3 และกํากับดูแลองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ดังตาราง 1.2-1 จาก “หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  ประกอบด้วย 
4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการย่อย มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ  
 

ตาราง 1.2-1 การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

1. หลักประสิทธิภาพ  
    (Efficiency) 

1.1. ผู้นําระดับสงูมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจาํสํานักหอสมุดทุกเดือน ตามแผนกลยุทธ์และการพัฒนาตามพันธกิจ 

1.2. ผู้นําระดับสูงนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมาใช้ เช่น ระบบฐานข้อมูลงาน
งบประมาณและการเงนิ (CMUL e-Budget) มาใช ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง 
แม่นยํา เชื่อถือได้ และได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ทําให้การเบิกจา่ยเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ และนําระบบฐานข้อมูลการจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์ (e-Project) เพ่ือจัดทํา
โครงการ ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ และระบบฐานข้อมูลแหล่งเงนิ
งบประมาณ (e-Revenue)  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บแหล่งเงนิรายได้ให้สามารถติดตามและตรวจสอบ
รายรับจริงของสาํนักหอสมุด 

2. หลักประสิทธิผล  
    (Effective)  

2.1 ผู้นําระดับสูงได้จดัทําแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-
2559) และแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดย
กําหนดเป้าประสงค์และทิศทางในการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  

2.2 มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ใน
ข้อท่ี 2.1  



หมวด 1 - 7 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 
2.3 มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ (1) มีการติดตามและรายงานผล

ตามพันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นประจํา
ทุกเดือน (2) มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการทุก 6 เดือน  (3) การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักหอสมุด (4) ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงาน (ข้อ 
1.2) ได้แบบ Real-time 

3. หลักตอบสนอง  
    (Responsive) 

3.1 ผู้นําระดับสูงสนองตอบความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย  
3.1.1 จัดบริการให้ตามข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน

ระบบออนไลน์ เช่น ระบบ CMUL e-Book Recommendations เพ่ือให้อาจารย์และ
นักวิจัยพิจารณาคัดเลือกหนังสือใหม่ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซ้ือ  

3.1.2 เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเป็นการตอบสนองการเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Smart Devices ได้ทุกท่ีทุกเวลา  โดยพัฒนา Application 
เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ จํานวน 6 Apps ได้แก่ CMUL AirPAC, CMU e-Research, 
CMU e-Theses และ CMU e-Textbooks, CMUL Find Library และ Lanna 
Lacquerware app. 

4. หลักภาระรับผิดชอบ/ 
    สามารถตรวจสอบได้  
    (Accountability) 

4.1 ผู้นําระดับสูงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงาน ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก 12 ตัวชี้วัด  

4.2 ผู้นําระดับสูงรับผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้ลูกค้าไปดําเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการนําหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และแจ้งให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการต่อไป 

4.3 มีระบบ e-Budget, e-Project สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการดําเนินงานตาม
โครงการได้โดยผู้นําระดับสูงและบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการได้แบบ real-time 

5. หลักความเปิดเผย/ 
   โปร่งใส (Transparency)   

5.1 ผู้นําระดับสูงจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และเน้นการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานเป็น
หลัก โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและการให้โอกาส
หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการพิจารณามาเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จากแบบกรอก 
JA และพฤติกรรมการทํางาน  

5.2 มีการรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน และรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด  

5.3 มีการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ได้แก่ การประมูลจ้าง
เหมาทําความสะอาดสํานักหอสมุด การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการเปลี่ยนระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

6. หลักนิติธรรม  
   (Rule of Law) 

สํานักหอสมุดบริหารงานภายใต้ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้น 
สํานักหอสมุดมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติใน
การให้บริการโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ 

7. หลักความเสมอภาค  
   (Equity) 

7.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามาใช้บริการการอ่านของห้องสมุดและสมัครเป็นสมาชิก
ประเภทบุคคลภายนอกได้  

7.2 ผู้นําระดับสูงส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง  

8. หลักการกระจายอํานาจ  
   (Decentralization)   

ผู้อํานวยการมีการกระจายอํานาจโดยมีคําสั่งมอบหมายให้รองผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สั่งการและปฏิบติัการแทนในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติราชการแทน เม่ือติดราชการ 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 
9. หลักการมีส่วนร่วม/การ 
   มุ่งเน้นฉันทามติ  
   (Participation/ 
   Consensus Oriented) 

9.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือให้ผู้แทนจากฝ่าย/งาน มีส่วนร่วมในการบริหาร
และดําเนินงาน เช่น คณะกรรมการจัดซ้ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน  

9.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอํานวยการ จํานวน 3 ท่าน และกรรมการ
กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด จาํนวน 1 ท่าน 

9.3 มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซ่ึงกันและ
กัน เช่น มติของท่ีประชุมในการกิจกรรมต่างๆที่สําคัญของสํานักหอสมุด เน้นมาจากฉันทามติ
จากคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด/คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ  ท่ี
รับผิดชอบ  เป็นต้น 

10. คุณธรรม/จริยธรรม  
     (Morality/Ethics) 

สํานักหอสมุดได้กําหนดค่านิยมหลัก CMUL โดยให้มีค่านิยมหลัก M (Morality) ยึดในคุณธรรม 
และกําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ คือ (1) ซ่ือสัตย์สุจริต (2) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
มีระเบียบวินัย (3) เคารพผู้อาวุโส (4) มีน้ําใจต่อผู้อ่ืน  โดยผู้นําระดับสูงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตาม
ค่านิยมหลักดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นหลักยึดม่ันในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าท่ีและการดําเนิน
ชีวิต และยังยึดในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของลูกค้า  ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักโดยจัดกิจกรรมส่งเสริม มีการให้รางวัลบุคลากรดีประจําปี และ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  มีการให้ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีบุคลากรต้องปรับปรุง
พฤติกรรมในการทํางาน และแจ้งแก่บุคลากรโดยเอกสาร และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานแจ้งและ
แนะนํา เพ่ือให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้ดีข้ึน          

 
 ด้านการสนับสนุนชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีสําคัญ โดยนําสมรรถนะหลักขององค์กร 
(CC1) ความเช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และ (CC2) ความเช่ียวชาญด้านการให้บริการ
สารสนเทศนําไปใช้ในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ สํานักหอสมุดเลือกชุมชนภาคเหนือตอนบนเพ่ือสร้างชุมชนให้
เป็นสังคมการอ่านไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม CMU Book Fair ให้ย่ิงใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ           
มีหนังสือและสื่อการศึกษาที่หลากหลายให้ชุมชนได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ และจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน มีการ
ประเมินความพึงพอใจจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการ ผ่านแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ได้เลือกชุมชนที่เป็นสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ในการเผยแพร่ความรู้ ความเช่ียวชาญการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (การอนุรักษ์) สู่ชุมชนที่มี
เอกสารสําคัญที่ต้องอนุรักษ์ สงวนรักษาในภาคเหนือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์และบํารุงรักษาสิ่งพิมพ์ 
เอกสารมรดก ให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว และมีการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
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หมวด 2 
กลยุทธ ์

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์  
 สํานักหอสมุดได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์จากเดิม “ศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้าที่สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ” มาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้อย่างย่ังยืน” และ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่  

ในปี 2561 เพ่ือให้เป้าหมายมีความชัดเจนและตรงกับพันธกิจของสํานักหอสมุดในการเป็นศูนย์การเรียนรู้
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ใหม่ “ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ” และมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ
หลักเพ่ิมเติมเพ่ือให้ตอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุดได้มาจาก
กระบวนการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ต้ังแต่คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดได้นําข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากฝ่ายต่างๆ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาส
เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร มากําหนดเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (รูป OP-1) โดยได้มีการ

ทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้นและกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความสําเร็จตามเป็น
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สําคัญทุกด้าน วิพากษ์แผนโดย
หัวหน้าฝ่าย/บุคลากรหลัก (Key Person) และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และให้
ความเห็นชอบ หลังจากน้ัน ดําเนินการถอดแผนยุทธศาสตร์
ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือนําแผนฯ  ลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ปรับปรุงกระบวนการและผลการดําเนินงาน และใช้ค่านิยม
หลักและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามแผนไปสู่เป้าหมาย 

จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังรูป 2.1-1 
สํ า นักหอสมุดไ ด้ กําหนดยุทธศาสตร์ที่ ตอบโจทย์
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)  ดังรูป 2.1-2  ในไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายน) ของแต่ละปี คณะกรรมการบริหารประจํา
สํานักหอสมุด ได้นําผลการดําเนินงานในรอบคร่ึงปีแรก
มาทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายตัวช้ีวัด รวมถึงการปรับ
ตัวช้ีวัดเพ่ือให้ผลการดําเนินงานสามารถตอบเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด 

รูป 2.1-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และ 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 

รูป 2.1-2  Roadmap แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด
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ตารางที่ 2.1-1 ข้อมูลนําเข้าประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูลจากบริบทภายนอก ข้อมูลจากบริบทภายใน 
1. แผนพัฒนาการศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่  ระยะที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564)  
2. เสียงจากลูกค้าภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ข้อคิดเห็นจากการรับฟงัเสียงของลูกค้าและ           

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ข้อมูลจากแฟลตฟอร์มการวัดปริมาณการใช้

สารสนเทศผ่านเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
 

 

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

2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอสมุด 

3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน 
4. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

อํานวยการประจําสํานักหอสมุด  
5. ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการวิพากษ์แผนฯ 

ของบุคลากรสํานักหอสมุด 
  

สํานักหอสมุดได้กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) ซึ่งมีความสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ดังรูป OP-1 โดยสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังแสดงในตาราง ที่ 2.1-2 

 

ตารางที่ 2.1-2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 
 

แนวทางการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ SA SC SO CC 

Collection Development 
Excellence 

คลังความรู้สนับสนนุการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ มีการใช้

อย่างคุ้มค่า เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ
เรียนรู้และการวิจัย 

2. เป็นคลังความรู้ล้านนาท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 

SA2 
SA4 

SC1 
SC3 
SC4 
SC5 
SC6 
SC7 

SO1 
SO2 
SO4 

CC1 

Service Excellence บริการที่เป็นเลิศ  
บริการท่ีมีคุณภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้และการวิจัย 

SA1 
SA2 

SC2 
SC3 
SC4 
SC7 
SC8 

SO1 CC2 

Staff  
Excellence 

บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปล่ียนแปลง 

 SC9   

Management Excellence 
 
2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเริ่มจากการแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี โดยได้
กําหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสําคัญ  ดําเนินการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจําปีโดยผ่านช่องทางการประชุมบุคลากรต้ังแต่หัวหน้าฝ่าย/งาน บรรณารักษ์ นัก
เอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสายหลักของสํานักงานสํานัก รวมถึงเจ้าหน้าที่สํานักงานที่
เก่ียวข้อง โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสําคัญ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก อันจะส่งผลต่อการเขียนโครงการ/
กิจกรรมรองรับได้ตรงกับแผนฯ ดังตาราง 2.2-1 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ตาราง 2.2-1  เป้าหมายเชงิยุทธศาตร์ แผนงานสาํคญั ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ของแผนยุทธศาสตร์สาํนกัหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพฒันาบุคลากร 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลอ้ง
กับความต้องการ มีการใช้อย่างคุ้มค่า 
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการเรียนรู้และการวจิัย 

1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระยะ 
5 ปี (2560-2564) 

2. พัฒนา Collection (จัดหา/พัฒนาฐานข้อมลู Inhouse) ใหส้อดคล้อง
กับความต้องการและหลกัสูตรการเรียนการสอนการวจิัย และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

3. เพื่อพัฒนา/จัดหาหนังสือโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษทักษะการใช้ภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์/นักวจิัย 
และบุคลากร  

4. ขยายแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศใหก้ับลูกค้า โดยใช้ระบบการสืบค้น
ระดับสากลจากกล่องเดียว (WorldCat)  

5. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยเสริมสรา้ง พฒันาทักษะการ
แสดงสารสนเทศให้แกก่ลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา อาจารย์/นักวจิัย) 
และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า 

6. พัฒนาเครื่องมอื/โปรแกรมสนับสนุนการจัดหาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 

7. สร้างความร่วมมือกับห้องสมดุมหาวทิยาลัย ผา่นข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และภาคี  เพื่อผลักดันเชิง
นโยบายต่อสกอ. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐในภาพรวม 

8. สร้างภาคีความรว่มมือในการบอกรบัฐานข้อมลูและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กบัมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 

9. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรเ์ชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 

10. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสรา้งทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา  

11. พัฒนาฐานข้อมลูเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
12. พัฒนาฐานข้อมลูลา้นนาตามมาตรฐานสากล 
13. ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
14. ควบคุมคุณภาพการจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
15. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิ่งพิมพ ์

1. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ที่มีต่อทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด 

2. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดซื้อสอดคล้องกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

3. ร้อยละของจาํนวนทรัพยากร
สารสนเทศที่มีการใช้หลังจากการ
จัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

4. ร้อยละการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพิ่มขึ้น 

5. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
เครื่องมือสืบค้น 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จําเปน็ในการปฏิบัตงิานทั้ง
ทางดา้นบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ  และทักษะด้านการ
บริหารงาน   

2. พัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักของ
สํานักหอสมุด (CMUL Core values)   

3. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความก้าวหน้าทางสาย
อาชีพ (Career path)   



หมวด 2 - 2 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพฒันาบุคลากร 
2. เป็นคลังความรู้ล้านนาที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

16. จัดหาสิ่งพิมพแ์ละพัฒนาฐานข้อมลูลา้นนา (inhouse databases) 
อย่างเพียงพอตามมาตรฐานฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก
ล้านนาสรา้งสรรค์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2561) 

17. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศลา้นนา 
18. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสารสนเทศล้านนา 
19. ส่งเสรมิการใช้สารสนเทศล้านนา 

6. จํานวนฐานข้อมลูท้องถิ่นภาคเหนือ 
7. ร้อยละความพึงพอใจด้านทรัพยากร

และการเข้าถึงสารสนเทศล้านนา 
 

 

3. บรกิารที่มีคุณภาพและเสริมสร้างการ
เรียนรู้และการวจิยั 

20. พัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม่ อย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม/
บริการใหม่  

21. จัดบรกิารสารสนเทศสนับสนุนการวจิัยใหส้อดคล้องกบัความต้องการ  
22. ปรับปรงุอาคารหอ้งสมดุและพื้นที่ให้บริการให้เป็นหอ้งสมดุสมัยใหม ่ 
23. เปลี่ยนระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติจากระบบปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้ Cloud 

technology และพฒันาบนพื้นฐานการ Sharing resources   
24. จัดสปัดาห์หนังสือแห่งปีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในภาคเหนือ 
25. พัฒนานวัตกรรมบริการ/บรกิารใหม่ 
26. พัฒนาบริการสนับสนุนการวจิัย 
27. พัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศด้วย การจัดกิจกรรมฝกึอบรมและ

พัฒนาสื่อ 
28. พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอา่นและการใช้  
29. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และบํารงุรักษาทรพัยากร

สารสนเทศสู่ชุมชน 
 

8. จํานวนบรกิารใหม/่นวัตกรรมบริการ 
9. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

สนับสนุนการวิจัย  
10. ร้อยละของจาํนวนข้อร้องเรียนที่ไดร้ับ  

การแก้ไข 
11. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่

มีต่อบรกิารของสาํนักหอสมุด 
 

4. เป็นองค์กรที่สามารถปรับตวัได้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

30. พัฒนาบุคลากรใหม้ีค่านิยมหลัก (CMUL) ของสํานักหอสมดุ ให้มี
ความรูแ้ละทักษะที่จําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ
ให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพและให้สามารถรองรับการบริหารงาน
ในอนาคต  

31. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรให้นําผลงานที่พัฒนาไปนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการทั้งในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ

32. พัฒนาระบบการรบัเข้าเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

33. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรขอตาํแหน่งชํานาญการและเชี่ยวชาญ 

12. ร้อยละของการบรรลุผลสาํเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) 

 



หมวด 2 - 3 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพฒันาบุคลากร 
34. นําเกณฑ์ CMU-EdPEx มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ

สํานักหอสมุด และลงนามคํารับรองตัวชี้วัดดา้นการประกันคุณภาพตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

35. ใช้การจัดการความรู้เพือ่การแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพือ่รักษาองค์ความรูข้ององค์กรและพฒันาคน/พัฒนางาน 

36. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  
37. พัฒนา/จดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการเป็นห้องสมุด

สมัยใหม่ 
38. พฒันาระบบบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
39. พัฒนาทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษแก่บุคลากรให้เพียงพอต่อการ

ใช้งาน 
 



รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

หมวด 3 ลูกคา้ 
 

3.1  เสียงของลูกค้า  
  

             สํานักหอสมุดให้ความสําคัญการรับฟังเสียงของลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) เพ่ือให้ได้สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาบริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ดังรูป 3.1-1 โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
เป็นข้อมูลในการนําเข้ากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (รูป 2.1-1) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบบริการ 
กระบวนการทํางาน (รูป 6.1-1) และพัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม่ (รูป 7.1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.1-1 กระบวนการรับฟงัเสียงลูกค้า   
 

 ในด้านช่องทางในการรับฟังเสียงลูกค้า มีวิธีการรับฟังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ร่วมถึงการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บไซต์ ดังตาราง 3.1-1 ซึ่งผู้รับผิดชอบจะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้
สารสนเทศในการปรับปรุงการให้บริการ ออกแบบบริการและใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (รูปที่ 6.1-1)  

 

ตาราง 3.1-1 วิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า และการนําไปใช้ประโยชน์  
วิธีการ/         

ช่องทางการรับฟัง
เสียงของลูกค้า 

ลูกค้า ความถ่ี สารสนเทศท่ีต้องการ การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

Suggestions & 
Reponses Box 
(การประเมิน
ออนไลน์) 

C1-C6 ทุกวัน ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ข้อร้องเรียน 

ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ/ออกแบบบริการ 

ฝ่ ายบ ริ การฯ  + 
ฝ่ายห้องสมุดคณะ 
3 กลุ่มสาขาวิชา 

การประเมินความ 
พึงพอใจ 

C1-C6 ปีละ 2 คร้ัง 

การประเมินความ
พึงพอใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม
สนับสนนุการวิจยั/
การสง่เสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ/การสง
เสริมการอ่าน 

C1-C6 รายกิจกรรม 



หมวด 3 - 2 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

วิธีการ/         
ช่องทางการรับฟัง
เสียงของลูกค้า 

ลูกค้า ความถ่ี สารสนเทศท่ีต้องการ การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

Post it on Board C1-C6 ทุกวัน ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ข้อร้องเรียน 

ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ/ออกแบบบริการ 

ฝ่ ายบ ริ การฯ  + 
ฝ่ายห้องสมุดคณะ 
3 กลุ่มสาขาวิชา 

e-mail C1-C6 ทุกวัน 
กล่องรับความ
คิดเห็น 

C1-C6 ทุกวัน 

Facebook/Line C1-C6 ทุกวัน 
กิจกรรมสัญจร 
- Road Show 
- พบปะผา่น
กิจกรรม 

C1-C4 รายกิจกรรม 

โทรศัพท์  C1-C6 ทุกวัน 
การพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการผา่น
บริการตอบคาํถาม 

C1-C6 ทุกวัน 

C1: นักศึกษาปริญญาตรี  C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  C3: อาจารย์/นักวิจัย  C4: บุคลากรสายปฏิบัติการ   
C5: นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  C6: บุคคลทั่วไป 
 

  สํานักหอสมุดมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจของลูกค้า ดังรูป 3.1-2 เริ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้า โดยดําเนินการในระบบออนไลน์ปีละ 2 ครั้ง มีฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศเป็นฐานและกําหนดแนวทางการ
ประเมิน โดยผ่านการให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และมอบหมายให้ฝ่าย
บริการฯ เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของห้องสมุดกลาง และฝ่ายห้องสมุดคณะ 3 สาขาวิชา ประเมินความพึงพอใจ
ของตนเองโดยแยกเป็นรายคณะ ตามช่วงเวลาที่กําหนดในตาราง 3.1-1 โดยได้ประเมิน 4 มิติ (รูปหมวด 7.2-3) และ
แต่ละห้องสมุดจะวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์กระบวนการทํางานและพัฒนากระบวนการบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.1-2  กระบวนการประเมินความพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจ 
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3.2 ความผูกพันของลูกคา้ 
 

สํานักหอสมุดได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการจัดบริการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก เพ่ือ
ให้บริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากน้ี 
ยังให้ความสําคัญกับสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า ดังแสดงใน
ตาราง 3.2-1 
 

ตาราง 3.2-1 บริการ/ช่องทางเขา้ถึง ใชส้ารสนเทศ และการขอใช้บรกิารเพื่อสนับสนุนลูกค้า 
บริการ/ช่องทางเข้าถึง ใช้

สารสนเทศ และการขอใช้บริการ ข้อมูลสิ่งสนบัสนนุ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มลูกค้า/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

1. บรกิารสารสนเทศ 1.1 สารสนเทศสิ่งพมิพ์ (หนังสอื วารสาร 
หนังสือพิมพ์) 

1.2 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals,           
e-Books, e-Newspapers, e-Magazines) 

1.3 คลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(CMU 
Intellectual Repository- CMU IR) 

1.4 สารสนเทศท้องถ่ินล้านนาและภาคเหนือ 
1.5 โสตทัศนวัสดุ (ไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ ซีดี ดีวดีี) 

1. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 
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2. บรกิารสนับสนุนการวิจัย 2.1 บริการบรรณารักษ์พบนักวจิัย 
2.2 บริการสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ 
2.3 เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย ไดแ้ก่ ฐานข้อมลู 

Scopus, Turnitin, SciFinder 
2.4 เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยท่ีพัฒนาขึ้น คลัง

ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Scholarly Research Report Database) 

2.5 ห้องค้นควา้กลุม่/เดี่ยว 

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 
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3. บรกิารการอ่าน 3.1 บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery 
Services : D.D.)   

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 
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3.2 บริการยืม-คืนหนังสือ/โสตทัศนวัสด ุณ 
เคาน์เตอร์ยืม-คืน และยืม-คืนด้วยตนเองด้วย 
Self-check    

3.3 บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย   
3.4 บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
3.5 บริการจองหนังสอื   
3.6 บริการคอมพวิเตอร์เพื่อการเรียนรู้   
3.7 บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ - ทําใหลู้กค้ามี

ทักษะการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือ
การค้นควา้วจิัยและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

C1-C6 

4. บรกิารพเิศษ 4.1 มุมหนังสือคุณธรรม   
4.2 มุมหนังสือ Best Seller   
4.3 ดูหนังฟังเพลง-จัดโปรแกรมฉายหนังและฟังเพลง  
4.4 บริการนักศึกษากลุ่มพิเศษ – นักศึกษาพิการได้

สิทธิในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดมุากกวา่
นักศึกษาปกติ และจัดส่งหนังสอืโสตทัศนวัสดุ 
ณ ห้องสมดุคณะ และห้องพักในมช.    

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 
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บริการ/ช่องทางเข้าถึง ใช้
สารสนเทศ และการขอใช้บริการ ข้อมูลสิ่งสนบัสนนุ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มลูกค้า/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
5. บรกิารชุมชน   5.1 บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการการอา่น 

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสาํนักหอสมดุและมสีิทธิยืม
หนังสือโดยการสมคัรเป็นสมาชิกห้องสมุด 

5.2 ทักษะการแสวงหาและใช้สารสนเทศจากการให้
การฝึกอบรม 

5.3 การได้เลือกซ้ือหนังสือท่ีสนใจ/การพบปะ
นักเขียนท่ีช่ืนชอบผ่านการจัดสปัดาห์หนังสือ
แห่งป ี CMU Book Fair 

5.4 การได้รับความสะดวกในการบริจาคโลหิตให้กบั
ลูกค้าทุกกลุม่ ณ ห้องโถงสาํนักหอสมุด เดือนละ 
2 ครั้ง มีจาํนวนเลอืดท่ีได้รับบริจาคเกินกว่า 
1,000 หน่วย  ซ่ึงไดรั้บพระราชทานประกาศ
เกียรติคุณชั้นสามัญ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ        
โล่ขอบคุณจากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 
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6. เครื่องมือการสบืค้นทรัพยากร 
   สารสนเทศ 
 

6.1 ระดับสากล (ช่ือ “WorldCat Discovery 
Services”) 

6.1.1 แหลง่สารสนเทศจากหอ้งสมุดท่ัวโลกมากกวา่ 
78,000 แห่ง ทําให้สามารถค้นหาสารสนเทศ
จากกล่องเดียว (Discovery services) 
ประกอบดว้ย บทความมากกวา่ 
1,500,000,000 บทความ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 16,000,000 ช่ือ วารสาร 
13,000,000 ช่ือ   

6.1.2 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จากกล่องเดยีวและใช้
บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด (WorldShare 
Interlibrary Loan) จากท่ัวโลก 

6.2 ระดับมหาวิทยาลยั  
6.2.1 OPAC (Online Public access catalog) 
6.2.2 Thai Digital Collection 

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 
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7. บรกิารอเิล็กทรอนิกส์               
   (e-Services) 

7.1 การขอใช้บรกิารนําส่งเอกสาร (Document 
Delivery Services : D.D.) ผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์   

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3  
สาขาวิชา 

C1-C3 

7.2 บริการยืมต่อดว้ยตนเองผา่นเว็บไซต์ (Renew 
Online)   

7.3 บริการจองหนังสอืบนระบบหอ้งสมดุอัตโนมัติ
ผ่านเวบ็ไซต์   

7.4 การขอบริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ การ
ลงทะเบียนเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ผา่น
แบบฟอรม์ออนไลน์  

7.5 บริการ Extra Document Delivery: EDD 
ผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ และสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสผ์่าน e-mail   

C1-C6 
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บริการ/ช่องทางเข้าถึง ใช้
สารสนเทศ และการขอใช้บริการ ข้อมูลสิ่งสนบัสนนุ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มลูกค้า/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
8. แอพพลิเคช่ันและโปรแกรม 
   สนับสนุนการบริการ 

8.1 สืบค้นและอา่นวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมผ่่าน CMU e-Theses 

8.2 สืบค้นและอา่นงานวิชาการผา่น CMU e-
Research 

8.3 สืบค้นและอา่นข้อมูลเครื่องเขนิล้านนาผา่น CMU 
Lanna Lacquerware 

8.4 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ
ห้องสมุดได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ีผ่าน Smart 
devices ผ่าน CMU AirPAC 

8.5 สืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดท่ัวประเทศได้เพียง
สแกนบาร์โค้ดของหนังสือน้ันๆ ผ่าน CMU Find 
Library  

8.6 บริการตอบคําถามช่วยการค้นควา้ผ่าน CMUL 
RefBot 

8.7 Quiz Station : ระบบทดสอบการรูส้ารสนเทศ
ออนไลน์  

8.8 Library Course Online : เรียนรู้การแสวงหา
สารสนเทศและใช้เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย/
การอา้งองิได้ทุกท่ีทุกเวลา 

8.9 บริการข่าวสาร/กจิกรรมผา่น Interactive 
Screen 

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 

9. Social Media/SMS/ 
   e-mail/Line/ QR Code 

9.1 ข่าวสารด้านบริการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

9.2 การแจ้งเตือนการคืนหนังสือผ่าน SMS 
9.3 บริการการตอบคําถามผ่าน Line/ Facebook  
9.4 การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, 

e-Journals) ผ่าน QR Code 

1. ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 

10. เว็บไซต ์ 10.1 ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ/บรกิาร/   กิจกรรม/
ห้องสมุด 

10.2 ประกาศจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
10.3 ข่าวการรับสมัครงาน  

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

4. งานระบบ
คอมพิวเตอร ์

C1-C6 

11. เครือ่งมือสนับสนุนการสร้าง 
     สมัพันธก์ับลกูค้าโดยใช้ ระบบ 
     การจัดเกบ็ข้อมูลผู้เข้ารว่ม 
     กจิกรรม (Activity  
     database: ACTDB) 

มีช่องทางอํานวยการความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. งานบรกิารสารนิเทศ 

C1-C6 

12. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ 
     ห้องสมุด เช่น Library WOW  
     กจิกรรมตอบคําถามการ 
     สบืค้นสารสนเทศ และการให ้
     รางวัล 

12.1 ให้ความรู้และแนะนําบริการต่างๆ ท่ีสําคัญท่ี
นักศึกษาต้องทราบ เช่น บริการนําส่งเอกสาร 
บริการ บรรณารักษ์พบนักวิจัย อบรมการใช้
แหล่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน 
บริการสัญจรไปตามห้องสมุดต่างๆ  

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 
ผู้ส่งมอบ 
คู่ความรว่มมือ 



หมวด 3 - 6 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

บริการ/ช่องทางเข้าถึง ใช้
สารสนเทศ และการขอใช้บริการ ข้อมูลสิ่งสนบัสนนุ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มลูกค้า/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
12.2 ให้การรับรู้และส่งเสริมให้มีการใช้สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์/สิ่งพิมพ์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 
เช่น บริการคําถาม-คําตอบ เป็นต้น 

13. การส่งเสริมการผลิตบณัฑิตให ้
     มีคุณธรรม 

13.1 ให้รางวัลคนท่ีทําความดีในห้องสมุด เช่น  
       เก็บทรัพย์สินมีค่าคืนเจ้าของ เป็นต้น 

ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 

C1-C6 

14. ความปลอดภัยของนักศึกษา 
     และทรัพย์สิน  

14.1 มีกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการโจรกรรม และ
ป้องกันเหตุร้ายท่ีจะอาจเกิดข้ึน 

14.2 มีระบบการควบคุมการเข้า-ออก โดยใช้การทาบ
บัตรในทางเข้าออกท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบการ
เข้าออกอาคารท้ังในเวลาและนอกเวลา  

14.3 จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
ในสํานักหอสมุด เป็นประจําทุกปี  

14.4 มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟและสัญญาณ
เตือนภัย  

14.5 การดูแลด้านความปลอดภัยของชีวิตด้าน
สุขภาพ  มี เจ้ าหน้า ท่ี ได้ รับการอบรมปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นท่ีฝ่ายบริการฯ และมียาสามัญ
ประจําบ้านให้บริการ 

1. งานบรหิารท่ัวไป 
2. งานระบบคอมพิวเตอร ์
 

C1-C6 

15. สร้างบรรยากาศเพ่ือการ 
     เรียนรู ้

15.1 จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุด 
พร้อมครุภัณฑ์ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เป็น
ห้องสมุดสมัยใหม่ รองรับการใช้งานการเป็น
ห้องสมุดดิจิทัลและสนับสนุนพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 

15.2 พัฒนาพ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ปฏิบัติการใช้ห้องสมุดยุคใหม่ trueLab @ 
CMU 

1. ฝ่ายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝ่ายห้องสมดุคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 

C1: นักศึกษาปริญญาตรี  C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  C3: อาจารย์/นักวิจัย  C4: บุคลากรสายปฏิบัติการ   
C5: นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  C6: บุคคลทั่วไป 
 

สํานักหอสมุดให้ความสําคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยได้ใช้กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า ดังรูป 
3.1-1 มีผู้รับผิดชอบและรับฟังข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ Suggestions & Reponses Box (การประเมิน
ออนไลน์) Post it on Board e-mail กล่องรับความคิดเห็น Facebook/Line กิจกรรมสัญจร โทรศัพท์ และการพูด
อย่างไม่เป็นทางการ ดังตาราง 3.1-1 ผู้ร้องเรียน และผู้ดูและระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานได้ง่าย                
มีระบบการแจ้งกลับ (Feedback) ไปยังผู้ร้องเรียน และผู้ร้องเรียนสามารถตอบกลับว่าพอใจ/ไม่พอใจ มีการ
ตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมโดยข้อร้องเรียนใดไม่ซับซ้อนสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
ได้ทันทีเน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆ เก่ียวข้อง จะแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งน้ีข้อร้องเรียนยังมีการจัดลําดับ
ความสําคัญ (Priority) เพ่ือการปรับปรุงด้วย และต้ังแต่ปี 2561 จะมีการวัดผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด “ร้อยละของ
จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข”   



รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 

 สํานักหอสมุดมีกระบวนการวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ตามรูป 4.1-1 โดยใช้
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผล และใช้วงจรคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินการหลัก 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการกําหนดวิธีการเก็บข้อมูล รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และกําหนดผู้รับผิดชอบ โดย
มีเครื่องมือในการติดตาม เช่น ระบบ e-Budget, e-Project มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและให้มีผล
การดําเนินการที่ดี  ความถี่ 1 เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย  (สําหรับการติดตามด้วยระบบ e-Budget, e-Project 
สามารถติดตามได้ทุกเวลา)  โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
สํานักหอสมุด ตามตาราง 4.1-1 

 

ตาราง 4.1-1 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ตัวช้ีวัดสําคัญ เคร่ืองมือ/ช่องทาง

ติดตาม   ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ผลการตดิตาม ผลลพัธ์

1. ร้อยละการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

รายงานสถิตกิารใช้
จากสํานักพิมพ/์ 
ท่ีประชุม 

รายเดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

สถิติการใช้เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมทักษะการแสวงหา
สารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสว์่าฐาน
ไหนมีการใช้น้อยหรือมาก 

7.1-1 

2. ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดซ้ือ
สอดคล้องกับหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

3 เดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

ข้อมูลการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อพจิารณาความ
สอดคล้องของหลกัสูตร (ผลลัพธ์
ปี 61) 

- 

3. ร้อยละของจาํนวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
การใช้หลงัจากการจัดซ้ือ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1. รายงานสถิติ       
การใช้/การยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. การประชุม
คณะกรรมการ

รายเดือน งานพัฒนา 
ทรัพยากรสารนิเทศ+ 
งานบรกิารสารนิเทศ 

ข้อมูลสถิติการใช้/ยืมทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อนํามาส่งเสริมการ
ใช้ใหม้ีการใช้เพิม่มากข้ึน (ผลลัพธ์
ปี 61) 

- 

รูป 4.1-1 ระบบการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดําเนินการ 



หมวด 4 - 2 
 

 รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ตัวช้ีวัดสําคัญ เคร่ืองมือ/ช่องทาง
ติดตาม   ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ผลการตดิตาม ผลลพัธ์

บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

4. ร้อยละความพึงพอใจด้าน
ทรัพยากรและการเข้าถึง
สารสนเทศล้านนา 

การประชุมระดับ
ฝ่าย/งาน 

 

รายป ี งานศูนย์สนเทศ
ภาคเหนือ 

ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา 
Collection ล้านนาและการ
เข้าถึง (ผลลพัธ์ป ี61) 

- 

5. ร้อยละของจาํนวนข้อ
ร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

รายเดือน งานบรกิารสารนิเทศ ข้อมูลพัฒนาบริการและลดข้อ
ร้องเรียน (ผลลัพธป์ี 61) 

- 

6. จํานวนการนําเสนอผลงาน 
และรางวัลท่ีได้รับ 

- - ทุกฝ่าย/งาน 
คณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักหอสมุด

- 7.1-2 

7. จํานวนคําขอใช้และ
ให้บริการ CMU 
WorldShare ILL 

ระบบ 
WorldShare ILL 

รายเดือน งานบรกิารสารนิเทศ 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา Collection 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

2. ทราบผลการใช้เพื่อปรับปรงุ
บริการ 

7.1-3 

8. จํานวนการใช้งาน 
WorldCat Discovery 
Services 

WorldCat 
Discovery 
Services 

รายเดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

สถิติการใช้เพื่อพฒันาการจัด
อบรมให้มกีารใช้เพิ่มมากข้ึนอย่าง
คุ้มค่า 

7.1-4 

9. จํานวนบริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

รายเดือน งานบรกิารสารนิเทศ ข้อมูลจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้นําระดับสูง เพื่อพัฒนา
บริการสารสนเทศสนับสนุนการ
วิจัย 

7.1-5 

10. จํานวนนวัตกรรมบริการ/
บริการใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 
 

รายเดือน ประธาน
คณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมบรกิาร 

ข้อมูลจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้นําระดับสูง เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมบรกิาร/บริการใหม่ 
เพื่อใหส้อดคล้องและตอบ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์

7.1-6 

11. จํานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว    
(ส่วนงาน) ท่ีลดลง 

- รายป ี หน่วยการเจา้หน้าท่ี - 7.1-7 

12. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารท่ีมีต่อการใช้
บริการของสํานักหอสมดุ 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

ราย 6 เดือน ฝ่ายบรกิาร
ทรัพยากรสารนิเทศ 
+ ฝ่ายงานห้องสมดุ 
3 กลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินมาปรับปรงุบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเคร่ืองมือ
สืบค้น บรกิาร ผูใ้ห้บริการ และ
สถานท่ีและสิ่งอาํนวยความสะดวก

7.2-1 
7.2-2 
7.2-3 

13. ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทํางาน
ในภาพรวม 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

รายป ี หน่วยการเจา้หน้าท่ี ข้อมูลสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศในการทํางาน เพื่อ
ปรับสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทํางาน 

7.3-1 

14. ความผูกพันของบคุลากร
ต่อสํานักหอสมดุ 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 
 
 

ราย 3 เดือน รองผู้อาํนวยการ 
หน่วยการเจา้หน้าท่ี 

ข้อมูลการพัฒนากระบวนการ
สร้างความผกูพันและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างฯ เพื่อการประเมินใน
รอบปีงบประมาณ 

7.3-2 
7.3-3 
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ตัวช้ีวัดสําคัญ เคร่ืองมือ/ช่องทาง
ติดตาม   ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ผลการตดิตาม ผลลพัธ์

15. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการในแต่
ละปี 

 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

 - รองผู้อาํนวยการ 
หน่วยการเจา้หน้าท่ี 

ข้อมูลเพ่ือการพัฒนากระบวนการ
สนับสนุนการของตําแหน่งทาง
วิชาการ 

7.3-4 

16. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการ
คัดเลือกผลงานนําเสนอใน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

- รองผู้อาํนวยการ ข้อมูลเพ่ือพัฒนาบุคลากร 7.3-5 

17. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

รายป ี รองผู้อาํนวยการ 
หน่วยการเจา้หน้าท่ี 

ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการบริการ
จัดการและการจัดบรรยากาศเพื่อ
ส่งเสรมิการทํางาน 

7.4-1 

18. ร้อยละของตวัช้ีวัดและ
โครงการท่ีสําเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

1. การประชุม
งาน/ 

2. การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด  

รายเดือน ฝ่าย/งาน + 
งานนโยบายและแผน

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

7.4-2 

19. สัดสว่นรายได้ท่ีไดร้ับจรงิ
ของสาํนักหอสมดุ 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

รายป ี งานการเงิน การคลัง
และพัสด ุ

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานตามโครงการและ
ตัวช้ีวัด 

7.5-1 

20. จํานวนเงินท่ีสมทบเข้า
กองทุนพัฒนา
สํานักหอสมุด 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจาํ
สํานักหอสมุด 

ราย 6 เดือน งานการเงิน การคลัง
และพัสด ุ

ข้อมูลในการพิจารณาหารายได้
เพื่อเข้ากองทุน 

7.5-2 

21. จํานวนงบประมาณเงิน
รายได้ต่อเงินคงเหลือ 

1. e-Budget 
2 การประชุม 
   คณะกรรมการ 
   บริหารประจาํ 
   สํานักหอสมดุ 

รายป ี งานการเงิน การคลัง
และพัสด ุ

ข้อมูลผลการดาํเนินงานเพื่อการ
ดําเนินการตามมารตการประหยัด
งบประมาณรายจา่ย 

7.5-3 

22. จํานวนผู้เข้าใช้บรกิาร
เว็บไซต์ และอาคาร
สํานักหอสมุด 

1. ระบบ Access 
control 

2 การประชุม 
   คณะกรรมการ 
   บริหารประจาํ   
   สํานักหอสมดุ 

ราย 3 เดือน งานระบบ
คอมพิวเตอร ์

ข้อมูลสถิติการใช้ของผู้ใช้เพื่อการ
ออกแบบบริการให้เหมาะสม 

7.5-4 

 

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

สารสนเทศ) ประโยชน์ของสารสนเทศ 

สารสนเทศภายใน 
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม 

พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์         
(งานท่ีได้ดําเนินการตาม
โครงการและการพัฒนา/
ปรับปรุงงานของฝ่าย/งาน/
หน่วย) 

 

 
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด  
โดยหัวหน้าฝ่ายเป็น
ผู้รายงาน 

 
1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี ราย
เดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและการพัฒนา
และปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ ในฝ่าย 

3. การเรียนรู้ในการบริหารงานและการพัฒนางาน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ 

2. รายงานผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ์  

การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด   

1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี ราย 6 
เดือน 

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและการพัฒนา
และปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ ในฝ่าย 

3. รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

ระบบ e-Project 
 

สามารถติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ มีการดําเนินงานตามแผนท่ี
ได้กําหนดไว้ ได้ทุกเวลา  โดยตรวจสอบได้จากระบบตามสี
ท่ีแสดงไว้ 
สีเหลือง มีการขอใช้งบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
สีเขียว  มีการเบิกจ่ายเงินทุกกระบวนการ และรายงานผล
การดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว  โดยงานนโยบายและแผน
เป็นผู้ตรวจสอบ 
สีแดง แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการดําเนินการใดๆ ต้ังแต่ไม่มี
การขอใช้เงิน ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีการรายงานเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

4. รายงานการใช้งบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี  

ระบบ e-Budget  1. ทําให้ทราบการเคลื่อนไหวของการขอใช้งบประมาณ
จากฝ่าย/งาน/หน่วย   

2. การปฏิบัติงานด้านการขอใช้งบประมาณและการ
เบิกจ่ายของงานนโยบายและแผน และงานการเงิน 
การคลังและพัสดุ แล้วแต่จะดูรายงานเป็นประจําวัน
หรือตามท่ีกําหนด 

3. ทําให้สามารถบริหารจัดการงานงบประมาณและ
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

5. รายงานการดําเนินงานตาม
โครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ระบบ e-Project 
 

1. ฝ่าย/งาน/หน่วย/ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถใช้
ระบบในการรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการ
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

2. สํานักหอสมุดได้ทราบและนําผลการดําเนินงานตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  มาใช้ในการ
พัฒนางานและปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

6. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หนังสือราชการ/email ทําให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
และปรับปรุงผลการดําเนินงานในเวลาอันเหมาะสม 
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สารสนเทศ ช่องทาง/เครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศ) ประโยชน์ของสารสนเทศ 

7. รายงานผลการดําเนินงาน    
ตามกิจกรรมประจํา (สถิติการ 
ใช้บริการต่างๆ)  

e-Current Statistics เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานประจําปี และรายงานผล
การดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

8. ข้อมูลสถิติการยืม-คืน ข้อมูลการ
ใช้ฐานข้อมูล CMUL OPAC 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ข้อมูลการใช้สารสนเทศเพื่อดําเนินการส่งเสริมการใช้และ
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงเป็นข้อมูลสําหรับพัฒนา 
Collection 

9. ข้อมูลการเข้าใช้บริการ ณ 
อาคารสํานักหอสมุด 

ระบบ Access Control ข้อมูลสถิติการใช้ของผู้ใช้เพื่อการออกแบบบริการให้เหมาะสม

สารสนเทศภายนอก 
1. ข้อมูลจากแฟลตฟอร์มการวัด

ปริมาณการใช้สารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์และฐานข้อมูล  

 
Google Analytics, 
Google PageSpeed 
Tools, Google Search 
Console 

 
ข้อมูลการใช้หลากหลายรูปแบบ และประสิทธิภาพการ
เข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักหอสมุด เพ่ือใช้
ในการพัฒนา Digital Collection 

2. ข้อมูลด้านบริหารจัดการ CMU MIS ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ 
 

  

4.2 การจัดการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        สํานักหอสมุดให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสํานักหอสมุดไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผนการจัดการความรู้ และกํากับดูแล
ให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน  โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสําคัญ เป็นหลักในการ
กําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งประยุกต์มาจากการจัดการความรู้ ของกพร. ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการเรียนรู้  เพ่ือช่วยให้กระบวนการ
จัดการความรู้ครบถ้วนมากข้ึน และใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการปรับปรุง/พัฒนาให้ได้ผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย  ทั้งน้ี มีการรวบรวม ถ่ายทอด และแบ่งปัน
ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติ และ
พุธสุนทรียเสวนา มีการสกัดและรวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ KM Corner 
นอกจากการจัดการความรู้เพ่ือรักษาองค์ความรู้ภายใน
ของสํานักหอสมุดแล้ว ในบทบาทของการเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภาคเหนือ 
สํานักหอสมุดยังคํานึงถึงการจัดการความรู้เพ่ือรักษา
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง 
เช่น ความรู้เก่ียวกับอาหารพ้ืนบ้านล้านนา  เพลง
ล้านนา  ภาพล้านนาในอดีต เป็นต้น ผู้สนใจสามารถ
เข้าถึงความรู้ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สํานักหอสมุด 
รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนได้ใช้ความรู้ที่
จัดเก็บไปต่อยอด เพ่ือสร้างนวัตกรรมในเรื่องที่สนใจ
ต่อไป ดังรูป 4.2-1 และตาราง 4.2-1 

รูป 4.2-1  กระบวนการจัดการความรู้ 
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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
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

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 

 

 ปี 2560 และ 2561 สํานักหอสมุดได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ 
จากงานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day พัฒนางานประจําสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2560  จํานวน 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จากการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรู้ของส่วนงาน และในปี 2561 CMU-KM Day พัฒนางานประจําสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 2 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศ จากการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน  

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในด้านคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
ในการควบคุมคุณภาพในส่วนของข้อมูล ประกอบด้วย (1) กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการทั้งฝ่ายเน้ือหาและด้าน
เทคนิค (2) กําหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (3) ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมลูและผู้ใช้ระบบ 
(4) กําหนดผู้ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศและแก้ไขข้อมูลประจําวัน และ (5) บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ 
ในส่วนของสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย (1) กําหนดให้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลสารสนเทศเชิง
อิเล็กทรอนิกส์ (2) กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานการจัดทําสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทําฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (3) กําหนดสิทธิการใช้สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (4) บริหารจัดการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ (5) 
เครื่องมือสืบค้นทันสมัย และ (6) มีความรวดเร็วในการสืบค้น 

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
และข้อมูลที่อ่อนไหว โดยมีขั้นตอนดังน้ี (1) มีระบบรักษาความปลอดภัย และการสํารองข้อมูลสารสนเทศ  โดยการ
สํารองข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนดและการนําข้อมูลที่สํารองแล้วฝากไว้ในที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 แห่ง (2) กําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยการ
นําอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จัดเก็บบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (2) กําหนดช้ันความลับของ
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ข้อมูลและสารสนเทศ โดยการกําหนดลําดับช้ันในการเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญและรหัสผา่นในการเข้าถึงของผู้ใช้ในแตล่ะ
กลุ่มและการกําหนดสิทธ์ิการเข้าดูข้อมูล 

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งานและง่ายต่อการ
ใช้งาน ดังขั้นตอนดังน้ี (1) สร้างช่องทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าใช้งานและเข้าถึง
สารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว ออกแบบระบบให้ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบสามารถนําข้อมูลขึ้นระบบ (upload) ด้วยตนเอง 
และรองรับการใช้งานจากภายนอกได้ (2) มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยสนับสนุนการใช้งาน (3) มีระบบ
เครือข่ายหลัก (Backbone) และมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายภายในรองรับ (4) มีเว็บไซต์ที่ออกแบบ
ให้ใช้ได้สะดวกและเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ (responsive web) และมีมาตรฐานสากลในการจัดทําสําหรับเป็น
ช่องทางในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการ (5) มีการพัฒนา application เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
บริการและทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว (6) มีเครื่องมือในการสืบค้นในรูปแบบแพลตฟอร์ม 
พรีเมี่ยม Single search and Discovery Services ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุดเครือข่ายทั่วโลก
ได้จากกล่องเดียว และใช้ประโยชน์จากการยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลก (Worldshare ILL) 
 

ตาราง 4.2-2 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 เลือกซอฟต์แวร์ท่ีได้มาตรฐาน
ถูกกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

1.2 เป็นท่ีนิยมใช้ของห้องสมุดต่างๆ 
1.3 ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

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 มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้
งานแบบ 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 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ืองสามารถทํางานได้ตามที่คาดหวัง โดยจะมีการดําเนินการตรวจสอบ Windows Update การตรวจสอบ
มัลแวร์ เป็นกิจกรรมหลัก และการตรวจสอบรายการอ่ืนเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของตัว
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ซอฟต์แวร์ได้ ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดคุณภาพสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความ
น่าเช่ือถือ ความมั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย ตามตาราง 4.2-2 
 สํานักหอสมุดมีการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน วิธีการแก้ไข และการป้องกันของระบบฮาร์ดแวร์ 
ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยมีงานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักและกําหนดให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานต้องมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการระบบเครือข่าย และบริหารจัดการข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้
อยู่ในภาวะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4.2-3 
 
 

ตาราง 4.2-3 ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีการป้องกันและแก้ไข การวัดผล 

1. ระบบฮาร์ดแวร์ 
1.1 เครือข่ายชาํรุด 
     ไม่สามารถใชง้านได้ 

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) สํารองและสามารถนํามา
ทดแทนได้ทันที 

สัดส่วนของจํานวนเหตุการณ์
ท่ีแก้ไขทันท่วงทีตามเวลาท่ี
กําหนด ต่อ จํานวน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

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  
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หมวด 5   
บุคลากร  

  
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
  

สํานักหอสมุดได้กําหนดให้การพัฒนาบุคลากรไว้ในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาสํานักหอสมุด
อย่างย่ังยืน (CMUL Excellence Model) (รูป OP-1) เพ่ือให้การพัฒนาสํานักหอสมุดสําเร็จตามเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ จึงได้ดําเนินการวางแผนบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนยุทธศาสตร์ (รูป 2.1-1) โดยในการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับระบบงานตาม Core Process, Support 
Process และ Management Process (รูป 6.1-2) รวมถึงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด ซึ่งมี
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นกลไกสําคัญในการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากําลัง เพ่ือให้มี
อัตรากําลังเพียงพอที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (การขาดแคลนงบประมาณและกําลังคนที่จะได้รับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลอัตรากําลังที่มีอยู่
ในปัจจุบัน อัตราเกษียณ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ ที่ ทั นสมัยมาเป็น ตัวช่วยในการวางแผน
อัตรากําลังในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากน้ี มีการใช้วิธีจ้าง
เหมาโดยใช้ระเบียบพัสดุฯ (เจ้าหน้าที่เชคเกอร์) เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีความสามารถและประหยัดงบประมาณ และใช้
วิธีจ้างเหมาใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (การทําความ
สะอาด) เพ่ือทดแทนกําลังคน (ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ
และไม่ได้ตําแหน่งกลับคืน) ภายใต้กรอบอัตรากําลังสาย
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อสาย
สนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค ไม่เกิน 1 : 1 ตาม
กระบวนการวางแผนอัตรากําลัง (รูป 5.1-1)    
 

ในด้านขีดความสามารถ  สํานักหอสมุดใช้ (1) ระบบ Competency Based Management ในการ
ประเมินความจําเป็นด้านขีดความสามารถของบุคลากร โดยพิจารณาจากระดับค่าความคาดหวังสมรรถนะตาม
สมรรถนะหลัก (Core competency) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และตามสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติงาน (Functional competency) โดยใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  (2) แผนพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดพัฒนาบุคลากรตาม 3 
แผนย่อย คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทั้งทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และทักษะด้านการ
บริหารงาน  การพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักของสํานักหอสมุด (CMUL Core values)  และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career path)   

 
 เมื่อมีอัตรากําลังใหม่ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  สํานักหอสมุดได้ดําเนินการสรรหา ว่าจ้าง 

บรรจุบุคลากรใหม่ ตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และดําเนินการเพ่ือให้ได้บุคลากรใหม่ที่
มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามกระบวนการ ดังน้ี (1) คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาความต้องการอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ของสํานักหอสมุด  และนําข้อมูลมากําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเพ่ิมเติม  รวมทั้งกําหนดให้มีการ

 
รูป 5.1-1 กระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 

ทบทวนอัตรากาํลัง

วเิคราะห์ความ
ต้องการอ ัตรากาํลัง

กาํหนดแนวทางการ
วางแผนอัตรากาํลัง

บริหารอ ัตรากาํลัง
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แสดงหลักฐานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งผลการทดสอบต้องมีอายุนับจากการสอบไม่เกิน 2 ปี  และกําหนดคะแนนตามตําแหน่ง แบ่งเป็น (ก) 
ตําแหน่งที่รับต้ังแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักการเงิน
และบัญชี และพนักงานปฏิบัติงาน (ข) ตําแหน่งที่รับต้ังแต่วุฒิ ปวช.ปวส. ปวท. ขึ้นไป ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคลากรมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยังกําหนด
คะแนนการสอบข้อเขียน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  และได้คะแนน
รวมทุกวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ถึงจะผ่านเกณฑ์เข้ามาสอบสัมภาษณ์ (2) กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนการสัมภาษณ์ 
โดยนํา Core  competency และ Functional  competency มาใช้เป็นหลักในการกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนให้เหมาะสมกับตําแหน่งและภาระงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ  (3) จัดทําประกาศรับสมัคร โดยแจ้ง
อัตราค่าจ้าง รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่กําหนด คะแนน
ภาษาอังกฤษขั้นตํ่า คะแนนข้อเขียนขั้นตํ่า วิธีการคัดเลือก  (4) ดําเนินการคัดเลือกตามความเหมาะสมและสอบ
สัมภาษณ์ และเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งแล้ว จึงเริ่มทดลองงาน โดยผู้บริหารที่เก่ียวข้องและหน่วยการ
เจ้าหน้าที่จะมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มตามจํานวนการคัดเลือกแต่ละคร้ัง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  

  

  การจัดระบบและบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานบรรลุผล  สํานักหอสมุดให้ความสําคัญกับการปฏิบัติให้
บรรลุผล โดย (1) มีการมอบหมายงานและจัดทําข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ให้แก่หัวหน้าและบุคลากรทุก
คน  โดยกําหนด TOR ของแต่ละตําแหน่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง งานพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจํา เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามรอบการประเมินในระบบ CMU MIS 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (2) มีระบบในการส่งเสริมให้บุคลากรนําผลงานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําปี ไป
นําเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือให้ผลงานที่ได้
พัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําปี เช่ือมโยงไปยังแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยให้เสนอหัวข้อพร้อมเรื่องย่อผ่านฝ่ายฯ และฝ่ายนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณา และผลงานที่ผ่านการพิจารณา หัวหน้างาน/ฝ่าย รอง
ผู้อํานวยการที่เก่ียวข้อง และผู้อํานวยการ เป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็น เพ่ือให้ผลงานออกไปเผยแพร่อย่างมี
คุณภาพ  โดยในปี 2561 เป็นปีแรกที่มีบุคลากรได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
และมีจํานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอจํานวน 4 ผลงาน (7.1-2) (3) ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดย
ฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีบุคลากรแต่ละคนในงานท่ีสังกัดฝ่ายที่รับผิดชอบ โดยให้รายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่ เป็นประโยชน์ในระหว่างการดําเนินโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับวิธีการ/
กระบวนการในการปฏิบั ติงานให้ ได้ เป้าหมายของโครงการ (4) ประเมินผลการปฏิบั ติงาน  (JA : Job 
achievement) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงานตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR ที่กําหนด สําหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และให้ค่าตอบแทน 
มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  สําหรับบุคลากรท่ีมีผลการประเมินตาม
สมรรถนะตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะได้รับการพัฒนาโดยเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย  และ
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรนั้นๆ และมี
การติดตามพัฒนาการของแต่ละบุคคล หากบุคคลใดได้รับผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานติดต่อกัน 6 รอบ
การประเมิน อาจถูกพิจารณาเลิกจ้าง  (5) ทบทวนการมอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและหน่วยการเจ้าหน้าที่ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือ
จากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบดังกล่าว และส่งผลให้สํานักหอสมุดบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด และบุคลากร
ได้รับความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดการพัฒนาจากการได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เป็นนักวิชาชีพ
เดียวกัน จากการนําเสนอผลงานบุคลากรสํานักหอสมุดได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเน่ืองทุกปี และทําให้มี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/หน่วยงานอ่ืน ขอความอนุเคราะห์ผลงานไปใช้จํานวนมากขึ้นถึงปัจจุบันมีจํานวน 16 
ผลงาน ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/หน่วยงานอ่ืนขอนําไปใช้ จํานวน 10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  ทําให้ผล
งานเป็นประโยชน์ในวงกว้างและส่งผลให้บุคลากรมีผลงานที่สามารถนํามาใช้ในการกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้นต่อไป  

  
  
          
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รูป 5.1-2 ระบบการบริหารงานบุคคล     
  

สํานักหอสมุดมีวิธีการดําเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ดังน้ี (1) ผู้นําระดับสูงและหัวหน้า
งานที่เก่ียวข้องวิเคราะห์ภาระงานในงานที่มีผู้เกษียณอายุงานและงานท่ีต้องการอัตรากําลังเพ่ิมเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือขออัตรากําลังล่วงหน้า 3 ปี ตามรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2) ผู้นําระดับสูงวิเคราะห์กําลังคนและ
สภาวะการณ์ปัจจุบันทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือให้สามารถรองรับปัญหาการขาดแคลนกําลังคนจากการ
ไม่ได้รับคืนอัตราเกษียณจากตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจํา รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับ
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในอนาคต  โดยปรับรูปแบบการให้บริการ ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัย เป็นการเชิง
รุกไปยังสถาบันวิจัย และปรับปรุงการทํางานใหม่ในหน่วยงานในฝ่ายเดียวกัน  โดยมีการมอบหมายภาระงานข้าม
หน่วยงานในฝ่ายเดียวกัน   ใช้วิธีจ้างเหมาโดยใช้ระเบียบพัสดุแทนการจ้างพนักงานส่วนงานเพ่ิม  เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเกล่ียอัตรากําลังไปทํางานในงานที่ขาดแคลน  และการประหยัด
งบประมาณ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ โดยมี
คะแนนงานเชิงพัฒนาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้บุคลากรอ่ืนสามารถเข้าใจงานผ่านคู่มือและ
ทํางานทดแทนกันได้  และทําให้ผู้เขียนคู่มือได้มีความเข้าใจในงานของตนเองมากข้ึน (4) สนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/
ดูงาน/สัมมนา รวมถึงนําเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
งาน (5) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ดังรูป 4.2-1 เพ่ือพัฒนา
สํานักหอสมุดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
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สํานักหอสมุดได้จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับการทํางานของบุคลากร   โดยผู้นํา
ระดับสูง งานบริหารทั่วไป งานระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ทํางานให้มีสุขภาวะ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของ
บุคลากร  ในทุกปี มีการรับฟังเสียงจากบุคลากรผ่านการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการรับ
บริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานสํานักและงานระบบคอมพิวเตอร์และงานโสตทัศนวัสดุ เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ผลลัพธ์ 7.3-1) และนําผลการ
ประเมินในส่วนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแจ้งงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบได้เรียนรู้และแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาร่วมกัน และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือทราบและให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป  นอกจากน้ี ได้ดําเนินการตอบกลับในส่วนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง
บุคลากรผ่าน CMU e-Document  และในด้านการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทํางาน ได้นําข้อมูล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภาระงานของบุคลากรมาพิจารณาการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่ทันสมัยและจําเป็นต่อการทํางานและการให้บริการ และมีการใช้ระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร  ดังแสดงในตาราง 5.1-1    
  
ตาราง 5.1-1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน    

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  ผู้รับผิดชอบ  
1. สถานท่ีทํางานมีสุขภาวะและการมีสุขภาพท่ีดี   

1.1 จัดห้องออกกําลังกาย และเคร่ืองออกกําลังกาย  

    งานบริหารท่ัวไป  

1.2 ตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับบุคลากร  
1.3 จัดการทําความสะอาด และบํารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจํา  
1.4 ติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ/เคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสม   
1.5 จัดห้องพยาบาล อุปกรณ์ และยาสามัญ ให้บริการ  
1.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดี เช่น CMU Walk together เป็นต้น 
2. ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน   

2.1 มีกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันการโจรกรรม และป้องกันเหตุร้ายท่ีจะอาจเกิดข้ึน  

- งานบริหารท่ัวไป 
- คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
สํานักหอสมุด  
- เจ้าหน้าท่ีป้องกันอัคคีภัยภายใน
สํานักหอสมุด  
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  
- งานระบบคอมพิวเตอร์  
- หน่วยอาคารสถานท่ี  

2.2 มีระบบการควบคุมการเข้า-ออกโดยใช้การทาบบัตรในทางเข้าออกท้ังหมด  
     เพ่ือตรวจสอบการเข้าออกอาคารทั้งในเวลาและนอกเวลา  
2.3 จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคภัียและแผ่นดินไหวในสํานักหอสมุด เป็นประจําทุกปี  
2.4 มีระบบสํารองกระแสไฟฟ้า และระบบสํารองน้ําประปา   
2.5 มีอุปกรณ์ดับเพลิง ท้ังในรูปแบบของสปริงเกิลดับเพลิง และถังดับเพลิงท่ีมองเห็นง่าย 
     ท่ัวทุกจุดในอาคาร  
2.6 มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟและสัญญาณเตือนภัย  
2.7 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเวรรักษาการณ์เป็นประจําทุกเดือน และหมายเลขโทรศัพท์ 
     ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และจ้างรปภ.มาดูแลความปลอดภัยในช่วง 
     กลางคืนและช่วงกลางวันในวันหยุด 
3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน/การพัฒนาตนเองของบุคลากร   
3.1 พ้ืนท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร  2 จุด บริเวณใต้ถุนอาคารและบริเวณตรงข้ามอาคาร 
     สํานักหอสมุด 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ  
- งานบริหารท่ัวไป   
- งานระบบคอมพิวเตอร์  

  
3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีทันสมัย จัดให้มีอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีทันสมัย  
      สําหรับการทํางาน ประกอบด้วย เคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์  
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สภาพแวดล้อมในการทํางาน  ผู้รับผิดชอบ  
      โทรสาร และอุปกรณ์เคร่ืองเขียน   
3.3  จัดหาและติดต้ังโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกงาน 
3.4  ระบบการทํางานท่ีสะดวก เช่น ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณและ 
      การเงิน (e-Budget) ระบบการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  (e-Project),  
      e-Meeting, ระบบสารสนเทศด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น การจองรถ การจอง 
      ห้องประชุม เป็นต้น ผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบ VPN    
  

บุคลากรทุกกลุม่ของสํานักหอสมุดได้รับสิทธแิละสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ี ได้มี
การเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุดเป็นผูร้ับผิดชอบและดําเนินการ
ในด้านการเงิน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามตาราง 5.1-2   
  
ตาราง 5.1-2 สวัสดิการและสิทธปิระโยชนส์ําหรบับคุลากร  

สิทธิประโยชน์  ข้อมูลการให้สิทธิปะโยชน์  การวัดผลกรดําเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ  
1. ตรวจสุขภาพประจําปี    ปีละ 1 คร้ัง  

การสํารวจความพึงพอใจ  

 หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  
2. เสื้อทีมสําหรับกิจกรรมส่วนรวม
    ของสํานักหอสมุด  

 ตามความเหมาะสมของกิจกรรม    หน่วยพัสดุฯ + 
 คณะกรรมการจัด 
 กิจกรรม  

3. มอบกระเช้าของขวัญ แจกัน 
   ดอกไม้  

 กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรง 
 เข้ารับการรักษา หรือคลอดบุตร   

 คณะกรรมการ 
 สวัสดิการสํานักหอสมุด  

4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   สงเคราะห์  

 กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรง 
 เสียชีวิต  

5. เงินกู้สวัสดิการ  - เงินกู้สามัญ                     
- เงินกู้ฉุกเฉิน  

6. ประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ  
   เพ่ือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  

 กรณีเกิดเหตุเสียชีวิตและ ทุพลภาพ   คณะกรรมการจัด 
 กิจกรรม  

 

บุคลากรทุกกลุม่ของสํานักหอสมุดได้รับสิทธแิละสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ี ได้มี
การเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุดเป็นผูร้ับผิดชอบและดําเนินการ
ในด้านการเงิน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามตาราง 5.1-2   
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร   

   สํานักหอสมุดโดยผู้นําระดับสูงมุ่งมั่นในการบริหารบุคคลเพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
โดยมีวิธีการสร้างความผูกพันอย่างหลากหลาย ตามตาราง 1.1-1 โดยใช้ค่านิยมหลัก CMUL  (C – COLLABORATION:           
ร่วมแรงร่วมใจ/M – MORALITY: ยึดในคุณธรรม/ U – USER FOCUS: มุ่งมั่นบริการ/L - LEARNING: เรียนรู้งาน
อย่างต่อเน่ือง) เป็นหลักในการขับเคลื่อนการทํางานตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้ภายใต้ค่านิยมหลักใน
แต่ละข้อ และจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักรองรับเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก เช่น  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรในช่วงสิ้นปี  เพ่ือสร้างความร่วมแรงร่วมใจ และยึดในคุณธรรม การทํางานในรูป
คณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการทํางานอย่างมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม การอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างให้บุคลากรประพฤติตนตามค่านิยมหลัก เป็นต้น มีการจัดระบบและบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงาน      
. 
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บรรลุผลอย่างเป็นระบบดังที่กล่าวไว้ใน 5.1  มีการ
สร้างสภาพแวดล้อมพร้อมในการทํางาน เพ่ือสนับสนุน
การทํางานอย่างมีความสุข ตามตาราง 5.1-1 และ
สวัสดิการตามตาราง 5.1-2  
 

สํานักหอสมุดมีวิธีการสนับสนุนให้บุคลากรมี
ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร เพ่ือรักษาคนดีและคนเก่ง  โดย (1) ให้รางวัล 
ได้แก่ (1.1) บุคลากรดีประจําปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
สนับสนุนงานห้องสมุด และกลุ่มลูกจ้างประจํา การให้
ค วามสํ าคัญ ของบุ คลากรที่ เป็ นแรงขั บ เคลื่ อน
ความสําเร็จขององค์กร โดยได้จัดมอบรางวัลบุคลากรดี
ที่มีผลงานดีเด่นเฉพาะด้าน ได้แก่ รางวัลผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ดีเย่ียม รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
รางวัลผู้มีความรับผิดชอบดีเย่ียม และรางวัลผู้มีจิตบริการ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก (1.2) รางวัลผู้ทําผลงานดีในการร่วมกิจกรรมสําคัญๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ                
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น (2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่บุคลากรไปนําเสนอผลงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างเพียงพอ (3) ให้ความสําคัญกับการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
(Performance) และเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกับการให้ความสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน จึงให้ความสําคัญกับ
ผลงานที่โดดเด่นในรอบการประเมิน เช่น มีผลงานพัฒนาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ จึงจัดให้
ความดีความชอบในอัตราการเลื่อนขึ้นเงินดือน ค่าตอบแทนสูงกว่าระดับดีมาก  นอกจากน้ี ให้ความสําคัญกับ
บุคลากรเกษียณอายุงาน เช่น จัดพิธีมุทิตาจิตและมอบของระลึกให้ผู้เกษียณอายุงาน เพ่ือแสดงความช่ืนชมยินดีแก่
บุคลากรที่เกษียณอายุ เชิญมาร่วมงานสําคัญของสํานักหอสมุด เป็นต้น  วิธีการทั้งหมดเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
ทําให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุขและทุ่มเท อันจะส่งผลให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร  

 

สํานักหอสมุดดําเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อสํานักหอสมุด โดยเริ่มจากการสํารวจหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ทําให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและลําดับสําคัญของปัจจัยต่างๆ หลังจากน้ัน
จัดทําข้อคําถามตามปัจจัย เพ่ือให้ทราบระดับความผูกพันของบุคลากร และนําผลการประเมินมาใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผน และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรขององค์กรให้มากขึ้นและย่ังยืนต่อไป (รูป 7.3-2) 
 

สํานักหอสมุดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามเป้าหมายการพัฒนาสํานักหอสมุดสู่ความเป็นเลิศ (รูป 2.1-
1) โดยอาศัยความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของสํานักหอสมุด  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยมีแผนย่อยของแผนพัฒนาบุคลากร    
3 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้นํา ดังน้ี (1) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  และทักษะด้านการบริหารงาน ในส่วนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการบริหารงานในอนาคต        
ให้ความสําคัญกับการส่งหัวหน้างานทุกระดับและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกหมวด EdPEx ไปอบรมที่
มหาวิทยาลัยจัดและหน่วยงานอ่ืนจัด  (2) การพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักของสํานักหอสมุด (CMUL Core 
values)  และ (3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career path)  โดยใช้วิธีการจัดอบรม/บรรยาย 
ส่งบุคลากรไปอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด  การศึกษาดูงานเชิงลึกเฉพาะด้าน ณ ห้องสมุด

รูป 5.2-1 กระบวนการสร้างความผูกพัน 
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มหาวิทยาลัยในประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่ามีผลงานโดดเด่นในด้านที่เลือกไปศึกษาดูงาน  การส่งเสริมสนับสนุน
การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการจากผลงานที่พัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา การเป็นวิทยากรทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองและมอบรางวัลเมื่อได้รับการทดสอบและได้ระดับ
คะแนนตามที่กําหนด และการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ Intensive  Course ให้แก่บุคลากรระดับหัวหน้า และ
มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ดังรูป 4.2-1 

 ในส่วนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรับการบริหารงานในอนาคต ได้ใช้ตําแหน่งงานที่มี
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและมีบทบาท/ภาระงานท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุนพันธกิจหลักที่สําคัญ 
(บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักการเงินและบัญชี  พนักงานปฏิบัติงาน) และได้ใช้
สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional competency) และตําแหน่ง
งานด้านบริหารที่ บุคลากรดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน  เป็นตัวต้ังต้นและแนวทางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กําลังจะก้าวสู่ตําแหน่ง
บริหาร หรือบุคลากรสายบริหารที่กําลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการ
ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร  โดยการส่งไปอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา/ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดให้  โดยเฉพาะ
หลักสูตรการบริหารจัดการตามแนวทาง CMU EdPEx และการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  และที่หน่วยงานอ่ืนจัด 
และให้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเชิงลึกในด้านบริหารจัดการและความรู้ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
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รูป 6.1-1 การออกแบบการให้บริการ และกระบวนการทาํงาน 

หมวด 6  
ระบบปฏิบัติการ 

 

6.1 กระบวนการทํางาน  
สํานักหอสมุดออกแบบกระบวนการหลักในการทํางาน โดยใช้พันธกิจและสมรรถนะหลักขององค์กรเป็น

ตัวต้ังต้นในการออกแบบกระบวนการหลัก (Core process)  เพ่ือให้มีความเช่ือมโยงกันและตอบสนองพันธกิจของ
สํานักหอสมุด  

สํานักหอสมุดกําหนดกระบวนการหลัก (Core process) จํานวน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย                
(1) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (2) กระบวนการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  และ                
(3) กระบวนการบริการสารสนเทศ  กระบวนการสนับสนุน (Support process) จํานวน 3 กระบวนการ ได้แก่ 
(1) กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) กระบวนการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และ (3) กระบวนการด้าน
อาคารสถานท่ี และ กระบวนการจัดการ (Management process) ได้แก่ (1) กระบวนการนําองค์กร (2) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (3) กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า (4) กระบวนการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(5) กระบวนการมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีการออกแบบกระบวนการทํางานตามรูป 6.1-1 โดยผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละ
กระบวนการ จะนําข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้าผ่านวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า ตามตาราง 
3.1-1 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญและปัจจัยอ่ืนๆ ที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของลูกค้า  การเปล่ียนแปลงมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  การเผยแพร่
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน มาพิจารณาจัดทําและทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการทํางาน
ทุกปี  จากน้ันจึงออกแบบการบริการ และกระบวนการทํางานทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญ ดังรูป 6.1-2 โดยคํานึงถึงปัจจัยนําเข้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่สําคัญ ตามแนวคิดของ SIPOC 
model ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานต่างๆ เป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญ 
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการจะดําเนินการ 
ดังน้ี (1) กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน (2) 
กําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามกระบวนการ 
(Process KPI) (3) นํากระบวนการไปปฏิบั ติให้
บรรลุวัตถุประสงค์/ข้อกําหนดที่สําคัญ (4) ติดตาม 
ตรวจสอบตัวช้ีวัดกระบวนการทุกเดือน รายไตรมาส 
และราย  6  เดื อน  (5) ทบทวนและปรับปรุ ง
กระบวนการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (6) เก็บ
รวบรวมแนวทาง/วิธีการท่ีปรับปรุงแล้วและจัดเก็บ
เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน นําไปสู่การพัฒนางานต่อไป 
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 ในการออกแบบกระบวนการหลัก สํานักหอสมุดได้คํานึงถึงข้อกําหนดที่สําคัญในการออกแบบกระบวนการ
เพ่ือพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ ตามตาราง 6.1-1 
 

ตาราง 6.1-1 ข้อกําหนดทีส่าํคัญของกระบวนการหลัก 
กระบวนการ/ผู้รับผิดชอบ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด 
CP1 
กระบวนการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ 
จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
2) หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

 

1. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

2. ใช้เสียงของลูกค้า (VOC) มาออกแบบและปรับปรุง
กระบวนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการ
ดําเนนิงานในปัจจุบัน 

4. การปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน ต้องได้ตามมาตรฐาน
หรือสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดทําโดยคณะทํางานการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุดข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

5. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนา
สํานักหอสมุดตามยุทธศาสตร์ 

6. มีการอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมให้บริการ  

7. มีการสํารวจและคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการใช้
น้อย เพ่ือจัด Collection ให้เหมาะสม 

1. ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดซ้ือสอดคลอ้ง
กับหลักสตูรการเรยีนการสอน 

2. ร้อยละการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ร้อยละของจาํนวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีการใช้หลังจาก
การจัดซ้ือในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

4. จํานวนฐานข้อมลูสารสนเทศ
ล้านนา 

 
 

CP2 
กระบวนการจัดระบบ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ 
จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
2) หัวหน้างานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศโดยยึดมาตรฐานสากลใน
การลงรายการและมาตรฐานสากลในการจัดเก็บและ
สืบค้นสารสนเทศ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
มาตรฐานสากล เพ่ือให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันอ่ืนได้ 
(Sharing)  

2. ให้ความสําคัญกับการจัดระบบการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบเข้าถึงอย่างเสรี (Open access)  

1. ระยะเวลาในการจดัระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. จํานวนระเบียนบรรณานุกรม
ในฐานข้อมลู  CMUL OPAC 
ท่ีได้รับการปรับปรุง 

CP3 
กระบวนการบริการ
สารสนเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1) หัวหน้าฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2) หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
คณะ 3 สาขาวิชา 
3) หัวหน้างานบริการ

1. จัดบริการให้ครบ 5 ประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในโครงร่าง
องค์กร เพ่ือส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ
และมีการพัฒนาบริการหลักท่ีสําคัญ คือ บริการสารสนเทศ
และบริการสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักหอสมุด 

2. ใช้เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) มาออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการบริการทุกประเภท 

3. มีการกําหนดกฎและระเบียบการให้บริการให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 

1. ร้อยละของจาํนวนข้อร้องเรียน
ท่ีได้รับการแก้ไข 

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน 
และรางวัลท่ีได้รับ 

3. จํานวนคําขอใช้และให้บรกิาร 
CMU WorldShare ILL 

4. จํานวนการใช้งาน WorldCat 
Discovery Services 

5. จํานวนบริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย 

6. จํานวนนวัตกรรมบริการ/
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รูป 6.1-2 ระบบงานของสํานักหอสมุด 

กระบวนการ/ผู้รับผิดชอบ ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด 
สารนิเทศ 
4) หัวหน้างานห้องสมุดคณะ 
3 สาขาวิชา 

บริการใหม่ท่ีเพิ่มขึน้
7. ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

ท่ีมีต่อการใช้บริการของ
สํานักหอสมุด 

  

สํานักหอสมุดมีการจัดการด้านนวัตกรรม โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักหอสมุดเป็นตัวต้ังต้น และได้นําเสียงของลูกค้า และกําหนดให้พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนบริการหลัก 
(บริการสารสนเทศและบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย) รวมถึงเครื่องมือในการทดสอบและส่ือการสอนทักษะ
การแสวงหาสารสนเทศเป็นลําดับแรก และใช้การทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยตัวแทนจากทุกฝ่ายในรูปของ
คณะกรรมการ และความรู้ความสามารถของทีมทํางาน โดยทํางานภายใต้ค่านิยมหลัก Collaboration (ร่วมแรง
ร่วมใจ)   มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้วยบุคลากรเองเปรียบเทียบกับการใช้บริการการพัฒนาจาก
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก (Outsourcing)  ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการใช้บริการจาก
ภายนอก  การดําเนินงานท่ีผ่านมา ได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดจํานวนนวัตกรรมที่เกิดในแต่ละปี ต้ังแต่แผนยุทธศาสตร์ 
2555-2559 และแผนยุทธศาสตร์ 2560-2564 สํานักหอสมุดได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี (รูป 7.1-6) ใน
ด้านการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมส่วนใหญ่ไม่ใช้งบประมาณ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ 

สํานักหอสมุดมีระบบการควบคุมต้นทุน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ ดังน้ี 
 1. วางแผน/ดําเนินการด้านเครื่องมือสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน การนําระบบ
สารสนเทศการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) เพ่ือให้สามารถควบคุม
ต้นทุน ติดตามการดําเนินงานการใช้งบประมาณตามโครงการของฝ่าย/งาน แบบ real-time และการจัดทํา
โครงการตามยุทธศาสตร์และควบคุมโครงการให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ และการจัดการแหล่ง
รายได้ที่รับจริงตามปีงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวเป็นระบบที่เช่ือมโยงทั้ง 3 ด้าน เพ่ือการใช้ข้อมูลจากระบบแต่ละระบบให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน
ตามแผนงานประจําและโครงการผลักดันกลยุทธ์ได้สําเร็จ โดยแสวงหาความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้นําระบบท่ีสามารถควบคุมต้นทุนทั้ง 3 ระบบดังกล่าวมาใช้ส่งผลให้สํานักหอสมุด
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 2. บอกรับ Single Search & Discovery Services (WorldCat) อย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถขยายแหล่ง
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ไปสู่การสืบค้นจากห้องสมุดทั่วโลกมากว่า 78,000 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 

3. การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

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

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

4. การจัดการผู้ส่ง
มอบท่ีมีผลการ
ดําเนินงานไม่ดี 

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

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

      

ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นปัจจัย
สําคัญหลักอีกหน่ึงปัจจัยที่สํานักหอสมุดเล็งให้ความสําคัญต่อบุคลากร รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เก่ียวข้อง โดยมี
กระบวนการด้านความปลอดภัยที่มีการติดตามและปรับปรุง ทั้งในเรื่องสถานที่และบริเวณโดยรอบ และการใช้งาน
จากอุปกรณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ นอกเหนือจากสถิติการเกิดอุบัติการด้านความปลอดภัยที่ตํ่าน้ัน สํานักหอสมุดมีการ
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บันทึกจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และทุกครั้งที่มีอุบัติการเกิดขึ้น 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 งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

2. ห้องเครือข่ายหลักของสํานักหอสมุด 
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 

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) มีบุคลากรดูแลตลอดเวลา  
2) แสดงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีหน้าห้อง

อยู่เวรรักษาการณ์แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

หน่วยอาคารสถานท่ี 
 

5. ลูกค้า 
5.1 มีระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้าออก

ภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง 
1) มีระบบสํารองไฟฟ้ากรณีไฟดับ 
2) จ้างเหมาบํารุงรักษาประตู  
    Access Control  
3) เจ้าหน้าท่ีเช็คเกอร์ประจําตลอดเวลา 

หน่วยอาคารสถานท่ี 
ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

5.2 ติดต้ังกล้องวงจรปิดท้ังภายนอกและภายใน
อาคาร 

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

งานระบบคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
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การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
5.3 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง

กําหนดการซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยทุกปี 

1) มีการกําหนดจุดวางถังดับเพลิง  
    ตามมาตรฐานสากล 
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
    อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 
    สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ตาม 
    เวลาท่ีกําหนด 

หน่วยอาคารสถานท่ี 

5.4 จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับอบรมด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยา
สามัญประจําบ้าน 

งานบริการสารนเิทศ 

5.5 มีแนวปฏิบัติการรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายใน
ห้องสมุด 

มีการแนวปฏิบัติ และกําหนด
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

งานบริการสารนเิทศ 

 
 

 
 
 
 

ในด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  สํานักหอสมุดได้มีการจัดเตรียมความพร้อม โดยเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการจัดการของสํานักมาตลอด โดยมีความมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้า
สามารถทํางานได้ตลอดเวลาด้วยระบบไฟฉุกเฉินที่สามารถดําเนินการได้ 4 ช่ัวโมง หากไม่มีการจ่ายไฟฟ้า มีการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจําปี อาทิ การซ้อมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติในด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ที่ยังมี
อยู่ในแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสํานักอีกต่อหน่ึง เช่นเดียวกับการเตรียมการด้านความปลอดภัย ที่มี
อุบัติการเกิดขึ้น จะมีการสอบสวนเหตุการณ์น้ันอย่างถี่ถ้วนตามกระบวนการของ root-cause-analysis และนําไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยรายการด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินแสดงดังตาราง 6.2-2 
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7.1-3 จํานวนคําขอใช้และให้บริการ 
CMU WorldShare ILL 
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7.1-4 จํานวนการใช้งาน WorldCat Discovery 
Services

 การใช้งานค้นหา (คร้ัง)  จํานวนผู้ใช้งาน (Sessions) 

หมวด 7 
ผลลัพธ ์

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 
 สํานักหอสมุดได้ตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมกระบวนการทํางานที่สําคัญด้วยตัวช้ีวัดต่างๆ เพ่ือ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ปรากฏผลลัพธ์ในด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ดังแสดงใน 7.1-1 ถึง 7.1-6 
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7.1-2 จํานวนการนําเสนอผลงาน และรางวัลท่ีได้รับ
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7.1-6 จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้น
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7.1-1 ร้อยละการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมขึ้น
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7.1-5 จํานวนบริการสนับสนุนการวิจัย
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7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
(1) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการ  

บริการสนับสนุนการวิจัยเป็นบริการหลักประเภทหน่ึง ได้มีการจัดบริการ/กิจกรรมใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัย โดยมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการต้ังเป้าหมายไว้ที่การใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ที่มี
ตัวเลขเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังแสดงในรูป 7.1-1 

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลด้านการพัฒนางานตามแผนฯ แสดงในรปู 7.1-2 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 7.1-1 จํานวนหน่วยงาน/คนที่มาศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2556 2557 2558 2559 2560 

ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน 
หน่วยงานภายในประเทศ 12 671 13 419 10 303 8 202 9 225 
หน่วยงานต่างประเทศ 5 28 8 179 7 162 5 81 7 97 

รวม 17 699 21 598 17 465 13 283 16 322 
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   
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นอกจากน้ี ยังมีผลลัพธ์ด้านมาตรการประหยัด
งบประมาณและการขาดแคลนกําลังคน สํานักหอสมุดจึง
ได้จํากัดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (ส่วน
งาน) เพ่ิม และได้มีการปรับกระบวนการทํางานและการ
เกลี่ยอัตรากําลังไปในส่วนที่ขาดแคลนกําลังคน  
 

 

 

 

7.1 ค ผลลัพธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดได้มีแผนงานสําคัญหน่ึงรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ด้านการประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้ดําเนินการจัดต้ังภาคีในการบอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้ดําเนินการจัดต้ังภาคีความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูล EndNote 
ดําเนินการในนามประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้สมาชิกภาคี จํานวน 15 สถาบัน 
ส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมของทุกสถาบัน จํานวนประมาณ 2,000,000 บาท และจัดต้ังภาคี
จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน จํานวน 6 สถาบัน (มช. มวล. มสธ. ม.แม่โจ้ ม.อุบล ม.บูรพา) ทําให้สามารถใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันอ่ืนซื้อในลักษณะ Sharing ตลอดไป จํานวน 1,632 รายการ และวารสาร จํานวน 1,000 
รายการ ฟรี 1 ปี นอกจากน้ีในปี 2557 เป็นต้นมา สํานักหอสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการ CMU Digital 
University  ทําให้สามารถจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มพรีเมี่ยม WorldCat Discovery Services  
และเป็นสมาชิกความร่วมมือ OCLC โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สามารถขยายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้กับลูกค้า            
ค้นสารสนเทศได้มากกว่า 78,000 แห่งทั่วโลก วารสารมากกว่า 13,000,000 ช่ือ บทความวารสารมากกว่า 
1,500,000,000 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 และรับฟังเสียงของลูกค้าตลอดปีการศึกษา  2560 จากการรับฟัง
เสียงลูก พบว่าผู้ใช้ร้อยละ 84.20 มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักหอสมุด และพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.21) มีลูกค้าบางส่วน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม  แต่มีข้อเสนอแนะ ความต้องการ 
และข้อร้องเรียน นอกจากน้ันยังไม่พบว่ามีผู้ลูกค้าคนใด ไม่พึงพอใจในการใช้บริการสํานักหอสมุดโดยภาพรวม   
         เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นใน
ทุกด้าน และทุกกลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในด้านสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก  
(รูป 7.2-3) แต่ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเพ่ิมขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผู้ให้บริการและสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังรูป  

21 
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7.1-7 จํานวนพนง.มหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) 
ท่ีลดลง
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
สํานักหอสมุดได้จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับบุคลากร ทั้งด้านสถานที่ทํางาน ความปลอดภัย 

และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งเพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นอกเหนือจาก
ที่บุคลากรได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในด้านการเงิน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และ 
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามตาราง 5.1-1 เพ่ือเป็นการวัดผลการดําเนินการ สํานักหอสมุดจึงจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานเป็นประจําทุกปี 
โดยกําหนดค่าเป้าหมายภาพรวมความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน ค่าเฉล่ีย 3.90  
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ปริญญาตรี บัณฑิต อาจารย์นักวิจัย

7.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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ปีการศึกษา 2560

7.2-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จําแนกตามมิติท่ีประเมิน

A = ด้านทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องมือสืบค้น B = ด้านบริการ
C = ด้านผู้ให้บริการ   D = ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

4.12 4.11
4.21 4.18 4.21 

3.8

4

4.2

4.4
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7.2-1 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของห้องสมุดในภาพรวม

ผล

เป้าหมาย
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สําหรับผลการประเมิน ประจําปี 2560 พบว่า 
บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.87 โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ด้านที่ มีค่ าเฉลี่ยสู งสุด  คือ  การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางาน ค่าเฉลี่ย 3.91 อัน
เน่ืองมาจากโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้มี
ระดับอุณภูมิที่เหมาสมสําหรับการปฏิบัติงาน รองลงมา
คือ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (การจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปีฌาปนกิจสงเคราะห์ การกู้ยืมเงิน 
การเยี่ยมไข้ การสนับสนุนกีฬา) ค่าเฉลี่ย 3.87 พบว่า 

ระดับความพึงพอใจลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากผลกระทบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบประกันสังคมเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้ประกันตน 

 

สํานักหอสมุดจัดทําแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อสํานักหอสมุดปีละ 1 ครั้ง เพ่ือวัดระดับความ
ผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มบุคลากรตามพันธกิจ พร้อมทั้งกําหนดให้บุคลากรเรียงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความผุกพันบุคลากร ซึ่งเป็นวิธีการได้มาซึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผูกพัน ได้ผลตามตาราง ดังน้ี 

ลําดับความสําคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อสาํนักหอสมุด 
อันดับ 1 เพื่อนรว่มงาน 
อันดับ 2 ผู้บังคับบัญชา 
อันดับ 3 ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
อันดับ 4 เงินเดอืนและค่าตอบแทน 
อันดับ 5 สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
อันดับ 6 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
อันดับ 7 การพัฒนาความรู้และทักษะดา้นวิชาการ/วิชาชีพ 
อันดับ 8 สวัสดิการ 

 

 

3.78

4.28

4.34

3.77

3.73

3.78

3.95

3.66

4.26

4.21

3.9

3.72

3.86

3.94

3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4

ท่านมีความม่ันคงและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง

ท่านมีความภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ทํางานกับสํานักหอสมุด

ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสํานักหอสมุดและตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานกับสํานักหอสมุดเพ่ือเห็น
ความสําเร็จของการดําเนินงานร่วมกัน

ท่านมีความพึงพอใจกับรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการตามสิทธิท่ีท่านพึงได้รับจาก
สํานักหอสมุด

ท่านสามารถพูดคุย ถกเถียง แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสานงานกันระหว่างบุคคลและ
ระหว่างทีมอย่างสร้างสรรค์ และอย่างเปิดเผย

ท่านพึงพอใจต่อกิจกรรมภายในท่ีสํานักหอสมุดจัด

ระดับความผูกพันโดยรวม

7.3.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสํานักหอสมุด

2560 2559

3.94 3.95 3.93 3.87 

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 2557  2558  2559  2560 

7.3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทํางานในภาพรวม
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7.3-3 จํานวนบุคลากรแยกตามกลุ่ม

 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการฯ 

กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร

1 1 1 
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7.3-4 จํานวนบุคลากรที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ
ในแต่ละปี

 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ  กลุ่มสนับสนุนงานบริการฯ 

กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร
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7.3-5 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนําเสนอใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ 

ในปี 2560 ระดับค่าเฉล่ียคะแนนความผูกพันโดยรวม เท่ากับ 3.94 ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากค่าเฉล่ีย
คะแนนความมั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองของบุคลากรมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 3.66 เป็น
ผลกระทบจากการที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่บรรจุในตําแหน่งตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สํานักงาน พนักงานช่าง พนักงานบริการทั่วไป และพนักงานบริการฝีมือ ปัจจุบันยังไม่สามารถขอกําหนด
ตําแหน่งให้สูงขึ้นได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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รูป 7.5-1 สัดส่วนรายได้ท่ีได้รับจริงของสํานักหอสมุด 
(ล้านบาท) 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

79.00 79.40 

76.40 

 70.00
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 80.00

 85.00

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

7.4-1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน

23.35 24.36 24.10 

7.77 6.59 6.98 

 -
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 10.00
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 20.00
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รูป 7.5-3 จํานวนงบประมาณเงินรายได้ต่อเงินคงเหลือ
(ล้านบาท) 

2,589,874 
3,005,780 

2,574,593 
2,785,124 

507,986 651,027 660,465 618,401 
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รูป 7.5-4 จํานวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ และอาคาร
สํานักหอสมุด

96.23 97.26 97.85 98.42 
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7.4-2 ร้อยละของตัวชี้วัด และโครงการท่ีสําเร็จตามเป้าหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

สํานักหอสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources) ทั้งหมด            
จากมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย Digital University ทําให้สํานักหอสมุดสามารถจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวนมากขึ้น รวมทั้งมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ แสดงในรูป 7.5-1 ถึง 7.5-4 
รวมท้ังจํานวนลูกค้าของสํานักหอสมุดผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือเข้าใช้ห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล แสดงในรูป 7.5-5 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ข้อมูลจากสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ซึ่งตอบสนองกลยุทธ์หลักของสํานักหอสมุดที่ผลักดันสื่อ
สารสนเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยเมื่อวิเคราะห์การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์น้ัน การใช้ฐานข้อมูลล้านนามาเป็น
อันดับที่หน่ึง รองลงมาคอื การสนับสนุนงานวิจัย 
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7.5-2 จํานวนเงินท่ีสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด
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 แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายใน ตามโอกาสในการพัฒนา (OFIs) ปีการศึกษา 2559  
 

โอกาสในการพัฒนา (OFIs) ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุง/พัฒนา  
หมวดท่ี 1 การนําองค์กร 
1. ไม่พบวิธีการท่ีผู้นําระดับสูงใช้ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้าแต่

ละกลุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงผลการตัดสินใจท่ีสําคัญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
สํานักฯ และจูงใจให้บุคลากรและลูกค้ามีส่วนส่งเสริมให้การดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดดีย่ิงข้ึน  

ได้กําหนดไว้ในหน้าหมวด 1 หน้า 2 และในตาราง 
1.1-1 วิธีการปฏิบัติตนของผู้นําระดับสูงต่อ
ค่านิยมหลัก 

2. ไม่พบการประเมินประสิทธิผลของช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ท่ีองค์กรใช้เพ่ือนําไปปฏิบัติ อันอาจเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสํานักฯ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 

3. ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบในเร่ืองการมุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ
สํานักฯ การนํา BSC มาใช้ทําให้เกิดกรอบแนวคิดท่ีสมดุลในการสร้างกลยุทธ์ แต่
ยังไม่พบการทําให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติ การตรวจติดตามสมรรถนะ และ
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน  หากผู้บริหารสามารถต่อยอดการใช้ BSC ให้
ครอบคลุมการมุ่งเน้นการปฏิบัติและการติดตามกํากับความก้าวหน้าโดยอาศัย
ตัวชี้วัดหลักได้ ก็จะทําให้องค์กรบรรลุต่อพันธกิจได้ดีย่ิงข้ึน 

ปรับวิธีการดําเนินการในหมวด 1 หน้า 5-6 ในส่วน
ของการทํางานให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุผล 

4. ไม่พบแนวทางท่ีผู้บ ริหารระดับสูงใช้ ในการกํากับ ดูแลองค์กรให้ เกิด  
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ ถูก
กฎหมายและจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง 

ปรับวิธีการปฏิบัติตนของผู้นําระดับสูงตาม
เป้าหมาย  การพัฒนา 5 ด้าน และในหมวด 1 
หน้า 5 การส่งเสริมการพฤติกรรมปฏิบัติตาม
กฎหมายและหน้าท่ี 

5. ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการคัดเลือก ประเมิน และ
ทบทวนชุมชนท่ีสําคัญท่ีสํานักฯ ต้องการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง 
กระบวนการท่ียกมาเป็นกระบวนการตาม PDCA ท่ัวไป แต่ไม่สามารถบอกได้
ว่า ชุมชนใดเป็นชุมชนท่ีสําคัญ จะทําให้เกิดความผาสุกแก่ชุมชนได้อย่างไร 
และสํานักหอสมุดได้ใช้ความสามารถหลักของตนไปสนับสนุนชุมชนได้อย่างไร 

ปรากฏในหมวด 1 หน้า 8 การสนับสนุนชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งชุมชนท่ีสําคัญ 

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ 
1. มีกระบวนการจัดทํากลยุทธ์ แต่กระบวนการดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิผล

เพียงพอท่ีจะนําพาสถาบันให้พัฒนาสู่ความเป็นผู้นํา 1-3 ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ได้แสดงว่ากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
พิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร ตัดสินใจ
อย่างไรว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์จะเป็นความเสี่ยงท่ีสํานักฯ พร้อมจะนําไป
ดําเนินการต่อ กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ไม่ได้กล่าวถึงการตัดสินใจเร่ือง
ระบบงานท่ีสําคัญ และไม่พบหลักฐานของการใช้ BSC ในหมวดท่ี 1 การนํา
องค์กรในการจัดทํากลยุทธ์  

ได้กําหนดไว้ในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน
บริหารจัดการ ข้อท่ี 4 ในตาราง 2.2-1 และ
เชื่อมโยงไปยังหมวด 5 ข้อ 5.1 การจัดระบบและ
บริหารงานบุคลากรให้บรรลุผล และเชื่อมโยงไป
ยังข้อ 5.2 วิธีการสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานท่ี
โดดเด่นและสร้างความผูกพันและมีแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับ 

2. มีการระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แต่ไม่ได้ระบุตัวชี้วัดและตารางเวลาท่ีจะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการท่ีหลากหลายในสํานักฯ 

ได้ดําเนินการไว้ในหมวด 2 ตารางท่ี 2.2-1 และ
การเรียงลําดับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จัดเรียง
ตามยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด 

3. มีการยกตัวอย่างบางแผนปฏิบัติการในปี 60 แต่ไม่ได้นําเสนอแผนปฏิบัติการ
ท้ังระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญในปี 59 และไม่ได้แสดงให้ม่ันใจว่าการ
ถ่ายทอดแผนนี้ไปยังบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และผลลัพธ์จะมีความก้าวหน้าและย่ังยืน สํานักฯ 
ไม่ได้แสดงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน ไม่ได้
กล่าวถึงแผนด้านบุคลากรท่ีสําคัญท่ีจะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การได้มาซ่ึงตัวชี้วัด การคาดการณ์ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

ได้ดําเนินการไว้ในหมวด 2 ตารางท่ี 2.2-1 ข้อ 4 
ซ่ึงข้อนี้จะเชื่อมโยงไปหมวด 5 ข้อ 5.1 และ 5.2 
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โอกาสในการพัฒนา (OFIs) ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุง/พัฒนา  
การเทียบเคียงสมรรถนะกับคู่แข่ง และการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

หมวดท่ี 3 ลูกค้า 
1. ไม่พบการประเมินประสิทธิผลของวิธีรับฟังเสียง วิธีประเมินความพึงพอใจ/

ความไม่พึงพอใจ ไม่พบการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างความ
ผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียท่ีสําคัญครอบคลุมทุกกลุ่ม และไม่พบ
วิธีการในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าของคู่เทียบ  

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ 

2. ไม่พบแนวทางในการประเมินระบบจัดการข้อร้องเรียนท่ีใช้ว่ามีประสิทธิผล
และทันท่วงที ท่ีจะทําให้ความเชื่อม่ันของลูกค้ากลับคืนมา รวมท้ังเสริมสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพัน 

มีระบบจัดการข้อร้องเรียน และมีระบบการตอบ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ร้องเรียนสามารถตอบ
กลับว่าพอใจ/ไม่พอใจ ปรากฏใน หมวด 3 หน้า 6 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
1. ไม่พบระบบและกลไกที่สําคัญในการคัดเลือกและกําหนดตัวชี้วัด อันจะ

นําไปสู่กระบวนการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลท่ีสําคัญท่ีจะนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจบริหารองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ แม้จะมีการวัดผลการ
ดําเนินการตาม  drivers (key areas) แต่ไม่ชัด เจน ว่าได้ เชื่ อมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อย่างไร เพ่ือนําไปสู่การตรวจสอบความก้าวหน้า
การบรรลุวิสัยทัศน์  

ปรากฏในตารางท่ี 4.1-1 ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคญั 

2. ไม่พบวิธีการทบทวนผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ค่าเทียบเคียง และการ
สรุปผลการประเมินความสําเร็จ และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของแผนงานต่าง ๆ และไม่ได้กล่าวถึงวิธีการในการปรับปรุงผล
การดําเนินงาน การคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคต การจัดลําดับ
ความสําคัญของเร่ืองท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

ปรากฏในตารางท่ี 4.1-1 ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคญั ในตารางมีการทบทวนโดยใช้
เคร่ืองมือและช่องทาง กําหนดผู้รับผิดชอบ และ
ความถ่ีของการทบทวนและประเมินความสําเร็จ 
และได้แจ้งผลการติดตาม ทําให้ทราบว่าการ
ติดตามนั้นๆ ดีอย่างไร 

หมวดท่ี 5 บุคลากร 
1. ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินขีดความสามารถและความต้องการ

อัตรากําลัง และไม่พบการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรให้พร้อมรับ
ต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีกําลังเปลี่ยนไป 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์กรกําลังเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และ
มีบุคลากรส่วนหนึ่งกําลังจะเกษียณอายุ หากจัดให้มีวิธีการประเมินขีด
ความสามารถและอัตรากําลังท่ีมีประสิทธิผลแล้ว จะทําให้องค์กรสามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดีย่ิงข้ึน และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้
เร็วข้ึน  

ปรากฏในหมวด 5 หน้า 1  
ข้อ 5.1 ด้านขีดความสามารถ 

2. ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้องค์กร
เกิดผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่น อาทิ วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่
ชัดเจนว่ามีวิธีการได้มาซ่ึงปัจจัยท่ีขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร การวัด
ความผูกพันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และการให้สิ่งจูงใจแกบุ่คลากร 

ปรากฏในหมวด 5 ข้อ 5.2 

3. ยังไม่พบระบบในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผู้นําสู่ความ
เป็นเลิศ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
ย่ังยืน รวมถึงไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งและ
การพัฒนาผู้นําในทุกระดับ เพ่ือเตรียมการรองรับการบริหารงานในอนาคต 

ปรากฏในหมวด 5 ข้อ 5.2 และเชื่อมโยงไปยัง
หมวด 4 ข้อ 4.2 

หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 
1. การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน เพราะไม่ได้แสดงตัววัดหรือ

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าได้นําเอากระบวนการที่
ออกแบบแล้ว ไปใช้ได้จริงแล้วได้ผลอย่างไร บรรลุผลสัมฤทธ์ิหรือไม่ ต้นทุน
เป็นอย่างไร และไม่ได้แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิม

ปรากฏในหมวด 6 ข้อ 6.1 โดยปรับการออกแบบ
บริการ และกระบวนการทํางาน 
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โอกาสในการพัฒนา (OFIs) ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุง/พัฒนา  
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน  

2. แม้จะมีนวัตกรรมของสํานักหอสมุดออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ applications 
แต่ก็ไม่ได้แสดงวิธีท่ีเป็นระบบในการจัดการนวัตกรรม เช่น การวิเคราะห์ 
การตัดสินใจว่าจะพัฒนานวัตกรรมใด จะใช้โอกาสเชิง กลยุทธ์ใด การ
พิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงท่ีน่าลงทุน และการเตรียมทรัพยากร
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น 

ปรากฏในหมวด 6 ข้อ 6.1 หน้า 6-3 

3. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยยังไม่ครอบคลุมการป้องกันความ
เสี่ยงท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การลักทรัพย์ ปัญหาจากผู้มีความบกพร่องทางจิต 
และปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย และยังไม่พบการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถฟ้ืนฟูได้ในเวลาท่ีเหมาะสม ทําให้ไม่
อาจม่ันใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล และสามารถส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

ยังไม่ได้ดําเนินการให้ครอบคลุมตาม ข้อ 3 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 
1. ผลลัพธ์ในบางเร่ืองมีแนวโน้มท่ีด้อยลง อาทิ การยืมคืนในระบบ CMUL OPAC 

ในขณะท่ีจํานวนหนังสือมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต่การยืมคืนกลับมีแนวโน้มลดลง 
(7.1-1) จํานวนผู้ ใช้งาน WorldCat Discovery (7.1-5) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการของห้องสมุดโดยภาพรวม (7.2-1)  

- 

2. ผลลัพธ์ในบางเร่ืองยังเป็นรองคู่เทียบ อาทิ จํานวนระเบียนในฐานข้อมูลท่ี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้พัฒนาข้ึน (7.1-3) 

- 

3. การแสดงผลลัพธ์ในบางเร่ืองยังขาดการจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการที่สําคัญ 
อาทิ ผลลัพธ์ด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (7.1 ก) ควรมีการจําแนกตามกลุ่ม
ลูกค้า และการวิเคราะห์การใช้งานผ่านเว็บไซต์ ควรมีการแสดงผลว่าลูกค้า
กลุ่มใดเป็นผู้ใช้บริการ 

ยังไม่ได้ดําเนนิการ 

4. ไม่พบค่าเป้าหมายของผลลัพธ์ในบางเร่ือง เช่น ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (7.1) 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (7.3) และด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
(7.4) เป็นต้น 

- 

5. ไม่พบผลลัพธ์ท่ีสําคัญ เช่น 7.1 ก ผลลัพธ์ท่ีสําคัญท่ีตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าตามท่ีปรากฏในโครงร่างองค์กร 7.2 ก ผลลัพธ์
ด้านความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 7.3 ก (1) ผลลัพธ์ด้านอัตรา
กาลังและขีดความสามารถของบุคลากร 7.3 ก (2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศ
การทํางาน 7.4 ก (1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรและลูกค้า 7.4 ก (3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมายและข้อบังคับ 7.4 ก (4) 
ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 7.4 ก (5) ผลลัพธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 7.4 ข ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (ไม่ได้
แสดงผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสํานักฯ) 

- 

6. ไม่พบตัวชี้วัดท่ีสําคัญ (KPI) ท่ีจะนําองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ได้ มีการปรับและเพิ่มตัวชี้วัดแล้ว 
 


