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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามแนวทาง           
CMU – EdPEx เพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานดานตางๆ ของสํานักหอสมุดสูความเปนเลิศท่ียั่งยืน  

 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองดวยเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสํานักหอสมุด  เปนการประเมินตนเอง โดย
การจัดทําโครงรางองคกรและตอบคําถามขอกําหนดโดยรวมของหัวขอในหมวด 1 – หมวด 6 และผลลัพธ             
ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 โดยเนนผลิตภัณฑตาม core process 

 

สํานักหอสมุดหวังเปนอยางยิ่งวาการประเมินตนเองตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักหอสมุดอยางเปนระบบ            
เพ่ือการกาวสูการเปนแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
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โครงรางองคกร   
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

P.1 ลักษณะองคกร : คุณลักษณะท่ีสําคัญของสถาบันคืออะไร 
 

   ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสวนงานอ่ืนตามมาตรา 9(4 และมาตรา 9(2 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 มีฐานะเทียบเทาคณะ  มีหัวหนาสวนงานเรียกวา ผูอํานวยการสํานัก 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  สํานักหอสมุดทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบดวย หองสมุด

กลาง และหองสมุดคณะ/สถาบัน รวมจํานวน 19 แหง  บริหารงานแบบรวมศูนย (centralization  ในดานการ

บริหารจัดการ การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ และการบริการ  

(1 บริการ คือ บริการท่ีจัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาไดเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศ

ตามความตองการ เพ่ือการศึกษา คนควา วิจัย และบริการการเรียนรูตลอดชีวิต บริการตางๆ ท่ีจัดข้ึน สามารถ

แบงได 5 ประเภท คือ บริการสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย บริการการอาน บริการพิเศษ และบริการ

ชุมชน  โดยมีบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัยเปนบริการหลักของหองสมุด และมีบริการการอาน

เปนบริการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการใชบริการสารสนเทศ มีบริการพิเศษและบริการ

วิชาการแกชุมชนเปนบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ิมเติม โดยบริการพิเศษจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

มากข้ึน และจัดใหมีเปน Collection พิเศษ นอกเหนือจากบริการสารสนเทศซ่ึงเปนบริการหลัก นอกจากนี้ จัดให

มีบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยดานบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงบริการ

แตละประเภทอธิบายไดดังนี้ 

(1.1 บริการสารสนเทศ เปนบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปของสื่อสิ่งพิมพและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ไดแก บริการหนังสือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ  บริการขอมูลภาคเหนือ  บริการเอกสารหายาก 

และบริการโสตทัศนวัสด ุ

(1.2 บริการ สารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Support เปนบริการสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมท้ังการ

จัดทําผลงานวิชาการของอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนบริการเครื่องมือสนับสนุน

การวิจัย เชน ฐานขอมูล Scopus เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin   

(1.3 บริการการอาน เปนบริการพ้ืนฐานของหองสมุด เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการใช

ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก บริการยืม-คืน  บริการยืมตอดวยตนเองผานเว็บไซตสํานักหอสมุด  บริการยืมระหวาง

หองสมุด  บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery Services : DD   บริการจองหนังสือ  บริการจัดหาเอกสาร

จากหองสมุดในเครือขายความรวมมือ (บริการ WorldShare ILL  บริการชวยการคนควาและวิจัย  บริการ Extra 

Document Delivery: EDD  บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู  บริการสงเสริมการใชสารสนเทศ  

(1.4 บริการพิเศษ (Special Services เปนบริการท่ีหองสมุดกลางและหองสมุดคณะบางแหงจัด 

บริการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเฉพาะผูรับบริการกลุมใดกลุมหนึ่ง ไดแก  บริการมุมหนังสือคุณธรรม  บริการ

มุมหนังสือ Best Seller  บริการดูหนังฟงเพลง  บริการนักศึกษากลุมพิเศษ  บริการมุมความรูตลาดหลักทรัพย 
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(1.5 บริการวิชาการแกชุมชน เปนบริการ/กิจกรรมท่ีหองสมุดกลาง หองสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย 

ไดจัดข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกหนวยงานภายนอกและชุมชนในทองถ่ิน รวมท้ังการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตแกชุมชน โดยการเปดโอกาสใหคนภายนอกเขามารวมกิจกรรมนั้น ๆ เชน บริการเขาใชหองสมุดสําหรับ

บุคคลภายนอก  บริการฝกอบรมการใชหองสมุดแกหนวยงานภายนอก  กิจกรรมสัปดาหหนังสือแหงป  CMU 

Book Fair  เปนตน 

     (2 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน  เปนแหลงการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการ  

พันธกิจ  (1 จัดหา จัดระบบ อนุรักษบํารุงรักษา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  (2 พัฒนาคลังความรูและเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ  (3 บริการ

วิชาการแกสังคม  (4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

คานิยมหลัก (Core Values  และวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture  คือ CMUL C – 
Collaboration (รวมแรงรวมใจ  M – Morality (ยึดในคุณธรรม   U – User Focus (มุงม่ันบริการ  L – 
Learning (เรียนรูงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหบุคลากรไดใชเปนหลักยึดปฏิบัติในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตามท่ีสํานักหอสมุดกําหนด ไดมาโดยคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และผานการวิพากษโดย
หัวหนางานและบุคลากรสํานักหอสมุด 

สมรรถนะหลัก (Core Competency  ใหสํานักหอสมุดไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศน คือ (CC1  ความ
เชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังเนื้อหาในรูปสิ่งพิมพ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (e-Resources  
และการพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ข้ึนเอง (In-house databases  รวมถึงการจัดการเขาถึงและใช
สารสนเทศใหแกลูกคา  และ (CC2  ความเชี่ยวชาญดานการใหบริการสารสนเทศ เพ่ือสงผานทรัพยากร
สารสนเทศดังกลาวถึงมือลูกคาอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความตองการ  

 

จากวิสัยทัศน พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ตาม CMUL Excellence 
Model (รูป OP-1 เปนทิศทางและเปาหมายท่ีสําคัญขององคกร 4 ดาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับสมรรถนะหลัก
ขององคกร (ความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการสารสนเทศ ซ่ึงนํามาใชเปน
ทิศทางและเปาหมายในการกําหนดกลยุทธ/แผนการสําคัญของแผนยุทธศาสตร ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตาม
การพัฒนา CMUL Excellence Model ผูนําระดับสูงไดสงเสริมและสนับสนุนใหใชคานิยมหลักและวัฒนธรรม
องคกร CMUL เปนตัวขับเคลื่อนและใชวงจรคุณภาพ PDCA เปนเครื่องมือการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการตางๆ อยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป OP-1 CMUL Excellence Model 
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     (3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

ตาราง OP-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
จํานวนบุคลากรรวม 124 คน  ณ 31 กรกฎาคม 2562 

1. จําแนกตามเพศ 1.1 ชาย    32 คน   ( 25.81%  
1.2 หญิง    92 คน  ( 74.19%  

2. จําแนกตามกลุม 2.1 กลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   47 คน   ( 37.90%  
2.2 กลุมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค   52 คน   ( 41.94%  
2.3 กลุมสนับสนุนงานบริหาร   25 คน   ( 20.16%  
2.4 บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ 1 คน ตอ บุคลากรสนับสนุนงานบริการ 
     และงานเทคนิค 1.1 คน  

3. จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3.1 ปริญญาโท   32 คน   ( 25.81%  
3.2 ปริญญาตรี   68 คน   ( 54.84%  
3.3 ต่ํากวาปริญญาตรี   24 คน   ( 19.35%  

4. จําแนกตามอายุ 4.1 นอยกวา 31 ป    17 คน   ( 13.70%  
4.2 31 - 40 ป         29 คน   ( 23.39%  
4.3 41 – 50 ป        18 คน   ( 14.52%  
4.4 มากกวา 50 ป    60 คน   ( 48.39%  

 

     (4 สินทรัพย  

 ประกอบดวย อาคาร 2 หลัง พ้ืนท่ีรวม 15,768 ตารางเมตร  หนังสือในระบบ CMUL OPAC จํานวน 1,146,120 เลม 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสรวม 36 ฐาน ฐานขอมูลสารสนเทศลานนาดิจิทัล ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ   
 

     (5 กฎระเบียบขอบังคับ  

ตาราง OP-2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ดาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ดานบริหารจัดการ - พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 และขอคับวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พรบ.ระเบียบขาราชการ 
   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551  
- หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
  ระบบราชการ (ก.พ.ร.  ไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 

ดานการเงิน - พ.ร.บ.วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และขอบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการ 

- พ.ร.บ.กฎหมายลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
- มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2544 
- มาตรฐานหองสมุดเฉพาะ พ.ศ.2544 
- จรรยาบรรณบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศ พ.ศ.2550 
- มาตรฐานการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (Metadata, AACR II, MARC   
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

     (1 โครงสรางองคกร 

 บริหารงานตามโครงสรางดังรูป โดยยึดหลักการบริหารท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกระดับ 

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อธิการบดี

สํานักหอสมุด

ผูอํานวยการ

คกก.อํานวยการประจําสํานักหอสมุด

คกก.บริหารประจําสํานักหอสมุด

สํานักงานตรวจสอบภายใน

คกก.ตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

คกก.บริหารความเสี่ยง 

คกก.ประกันคุณภาพการศึกษา

รองผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

สํานักงานสํานัก

เลขานุการสํานักหอสมุด

ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

หัวหนาฝาย

ฝายพัฒนาและจัดระบบ

ทรัพยากรสารนิเทศ

หัวหนาฝาย

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หัวหนาฝาย

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ

หัวหนาฝาย

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

หัวหนาฝาย  
      

 รูป OP-2 โครงสรางการบริหารงานองคกร 
 

(2 ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตาราง OP-3 ลูกคาของสํานักหอสมุด 

 สํานักหอสมุดไดกําหนดกลุมลูกคาออกเปน 6 กลุม โดยนําขอมูลสารสนเทศของผูใชบริการจากระบบ

ควบคุมการเขา-ออกของสํานักหอสมุด และกลุมประชากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาพิจารณากําหนดกลุม 

และไดสํารวจความตองการของลูกคาแตละกลุมไดผลดังตาราง  

ลูกคา 
ผลิตภัณฑ/บริการท่ีสง

มอบ 
ความตองการเฉพาะกลุม ความตองการท่ีสอดคลองกัน 

C1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. บริการการอาน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

1. จัดหาทรัพยากรท่ีหลากหลาย
สาขาวิชาและทันสมัย 

2. เพ่ิมสิทธ์ิการยืมโดยขยายจํานวน
วันท่ีใหยืมหนังสือ 

1. ขยายเวลาเปดบริการ 
2. ขยายเวลาเปดบริการ

หองสมุดในวันเสาร-อาทิตย
ใหนานกวาเดิม  

3. บุคลากรมี service mind 
เต็มใจใหบริการ 

4. บริการพ้ืนท่ีสําหรับคนควา
กลุมและเพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอาน
มากข้ึน 

5. พ้ืนท่ีบริการท่ีมีบรรยากาศ
การเรยีนรูท่ีดี มโีตะเกาอ้ี
ใหม เครื่องคอมพิวเตอรใหม
ใหบริการ   

6. เพ่ิมจุดใหบริการปลั๊กไฟ 

C2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1. บริการการอาน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการสนับสนุนการ
วิจัย  
4. บริการพิเศษ 

1. จัดหาทรัพยากรท่ีหลากหลาย
สาขาวิชาและทันสมัยท้ังรูปแบบ
สิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส เชน 
หนังสือภาษาไทย วิทยานิพนธ 
ฐานขอมูล เปนตน 

2. สื่อแนะนําวิธีการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเขาใจไดงาย 

3. ปรับปรุงความรวดเร็วของ
เครือขายอินเทอรเน็ต 

C3 อาจารย/นักวิจัย 1. บริการการอาน  
2. บริการสารสนเทศ   

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสืออางอิงท่ีมีความ
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ลูกคา 
ผลิตภัณฑ/บริการท่ีสง

มอบ 
ความตองการเฉพาะกลุม ความตองการท่ีสอดคลองกัน 

3. บริการสนับสนุนการ
วิจัย  
4. บริการพิเศษ 

ทันสมัยในรูปแบบสิ่งพิมพหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

2. จัดหาฐานขอมลูเพ่ือการวิจัยเพ่ิม
มากข้ึน  

3. บริการเชิงรุก 

7. หองนํ้าสะอาด และใช
สะดวกสบาย 

8. เพ่ิมขอมูลบริการท่ีดี มี
คุณภาพผาน SMS 

9. บริการหองคนควาสวน
บุคคล 

10. ระบบยืมหนังสือดวย
ตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ 

11. เพ่ิมแสงสวาง ควบคุม
อุณหภูมิ และ
เครื่องปรับอากาศให
เหมาะสม  

 
 

C4 บุคลากรสายปฏิบัติการ 1. บริการการอาน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 

1. ปรับปรุงบริการ World Share 
ILL ใหรวดเร็วยิ่งข้ึน และมี
สถานะท่ีสามารถติดตามได 

C5 นักศึกษาเกา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

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

1. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี
สามารถเขาถึงไดจากภายนอก
เครือขายมหาวิทยาลยั 

2. จัดหาทรัพยากรท่ีหลากหลาย
สาขาวิชาและทันสมัย 

C6 บุคคลท่ัวไป 1. บริการการอาน  
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการพิเศษ 
4. บริการชุมชน 

1. จัดหาทรัพยากรท่ีหลากหลาย
สาขาวิชาและทันสมัย 

2. จัดหาฐานขอมลูใหมากข้ึน 
3. จํานวนหนังสืออานนอกเวลา 
4. แนะนําวิธีการคนหาหนังสือ การ

เขาใชหองสมุด 
5. เพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

(3 ผูสงมอบและคูความรวมมือ   

ตาราง OP-4 ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
บทบาทในระบบงานและ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ชองทางการสื่อสาร 

ผูสงมอบ 
1. บริษัท/หางราน 

 
สงมอบทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุครภุัณฑ
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการท่ี
ไดมาตรฐานและตรงตามเวลาท่ีกําหนด/
บริการท่ีดีหลังการขาย 
 

 
1 หนังสือราชการ  
2  โทรศัพท  
3  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
4 การประชุม  
5 การเขาพบผูบริหารและ  
    หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6 ประกาศของสํานักหอสมดุ   
7 เว็บไซตของสํานักหอสมุด  
8 สื่อสังคมออนไลน  
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ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
บทบาทในระบบงานและ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ชองทางการสื่อสาร 

คูความรวมมือ 
1. ขายงาน/เครือขายหองสมดุ/สมาคม

หองสมุด 
1.1 ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลยัสวน

ภูมิภาค 
1.2 หองสมุดมหาวิทยาลยัสวนกลาง 
1.3 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
1.4 เครือขายความรวมมือพัฒนา

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
(ThaiLIS  

1.5 เครือขายหองสมุดโลก (Online 
Computer Library Center-
OCLC  

1.6 เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลยั
อาเซียน (AUNILO: Libraries of 
ASEAN University Network  

 
1. เปนสมาชิกขายงาน/เครือขายโดยการตอ

อายุสมาชิกทุกป 
2. การเปนภาคีในการบอกรับ/จัดซื้อ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. การใชทรัพยากรรวมกันผานการยมืระหวาง

หองสมุด 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. ขอตกลงความรวมมือเพ่ือพัฒนาบริการ

หองสมุด 
6. การแลกเปลี่ยนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานรวมกัน 

 
1 การประชุม  
2  หนังสือราชการ  
3 จดหมายขาว  
4 พบปะโดยตรง  
5 เว็บไซต  
6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
7 ประกาศของสํานักหอสมดุ 

2. หนวยงานภายใน 
   2.1 สํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. ระบบสารสนเทศท่ีพรอมใชงาน 
2. ฐานขอมูล IT Account ของบุคลากร 
    และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สําหรับ 
    การพิสูจนตัวตนท่ีไดรับการปรบัปรุงให 
    ท่ีมีขอมูลทันสมัย 
3. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเสถียร 
4. การพัฒนา CMU IR, Scholars@CMU, 
CMU Expertise 

1 โทรศัพท  
2 หนังสือราชการ  
3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
4 การประชุม 

  2.2 สํานักทะเบียนและประมวลผล 1. ระเบียนสมาชิกนักศึกษาใหมท่ี 
    สมบูรณและครบถวน 
2. ขอมูลนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเรจ็ 
    การศึกษาครบถวนและทันตอเวลา 
3. ฐานขอมูลทะเบียนการศึกษาท่ีเปน 
    ปจจุบันและสามารถตรวจสอบ 
    หน้ีสินของนักศึกษาไดทันเวลากอน 
    การลงทะเบียนและการระงับใชบัตร 
    กรณีท่ีนักศึกษาแจงบัตรหาย 

1 โทรศัพท  
2 หนังสือราชการ  
3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
4 การประชุม 

  2.3 กองบริหารงานบุคคล 1. ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติและ 
    สารสนเทศบุคคล (CMU-HR เปนปจจุบัน  
    ถูกตองและครบถวน 
2. กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ถูกตอง  
    ครบถวนและคนหางาย 
3. การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง  
    การโอนยาย และการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานบุคลากร ถูกตองและเปนไป 
    ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. การพัฒนาทักษะและวิชาชีพแกบุคลากร 

1 โทรศัพท  
2 หนังสือราชการ  
3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
บทบาทในระบบงานและ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ชองทางการสื่อสาร 

    มอียางตอเน่ือง 
5. การกําหนดและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
    เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
3.1 มูลนิธิโครงการหลวง 

 
 

การพัฒนาเอกสารฉบับเต็มใหอยูในรูป 
digital object และการทํารายการเพ่ือการ
สืบคนและการใชเอกสารลงในระบบ CMUL 
OPAC 

1 โทรศัพท  
2 หนังสือราชการ  
3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  

3.2 หนวยงานอ่ืน ๆ 1. บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ/อุปกรณ 
    ท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา 
    ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
2. การใหบริการวิชาการแกสังคม 

1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
2 หนังสือราชการ 
3 โทรศัพท  
4 สื่อสังคมออนไลน  

 

P.2 สภาวการณขององคกร : สภาวการณเชิงกลยุทธของสถาบันเปนอยางไร 

   ก. สภาพดานการแขงขัน 

     (1 ลําดับในการแขงขัน  

ไมมีการจัดอันดับหองสมุดมหาวิทยาลัยในระดับโลกและประเทศไทย และดวยรูปแบบงานบริหารหองสมุด

สํานักหอสมุดไดกําหนดประเด็นการแขงขันตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดโดยวิธีเทียบเคียง (Benchmarking  ดานทรัพยากร

สารสนเทศ/ การบริการ และการพัฒนาบุคลากร 
 

    (2 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

 การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี สรางโอกาสในการพัฒนาบริการสารสนเทศใน          

ยุคดิจิทัล และการเขาถึงแบบเปด (Open access โดยความรวมมือการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาบริการและ

การลดงบประมาณ 
 

     (3 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  

 ในปงบประมาณ 2561 ไดใชวิธีเทียบเคียง (Benchmarking  ดานทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และ          

การพัฒนาบุคลากร กับ 3 สถาบัน ดังนี้  (1 หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการยอมรับในการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และติดอันดับ

มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศดานความเปนนานาชาติ จัดอันดับโดย QS World University Rankings (2 

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับวามีความแข็งแกรงในสาขา

สังคมศาสตร และ (3 ศูนยบรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับโดย Time Higher Education (THE  อีกท้ัง 

เพ่ือเทียบเคียงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ตาราง OP-5 ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

Key Area 
ความทาทายเชิงกลยทุธ 

(Strategic Challenges  
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  
(Strategic Advantages  

โอกาสเชิงกลยุทธ  
(Strategic Opportunities  

1. ดานทรัพยากร 
    สารสนเทศและ 
    บริการ 

SC1 การพัฒนานกัศึกษาใหมีทักษะการ 
      สืบคนสารสนเทศและสามารถใชใน 
      การเรียนรูอยางยั่งยืน 
SC2 การใชทรัพยากรสารสนเทศอยาง 
      คุมคา 
SC3 การสรางโอกาสในการพัฒนาบริการ 
      สารสนเทศในยุคดิจิทัลและการเขาถึง 
      แบบเปด (Open Access  
SC4 การจัดบริการสารสนเทศสนับสนุน 
      การวจิัย (Research Support ใหแก 
      อาจารย/นักวิจยั/นักศึกษาระดับ 
      บัณฑิตศึกษา  
 

SA1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 
      เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
      มหาวิทยาลัย    
SA2 จํานวนการใชบริการหองสมุด 
       ดิจิทัลผานเวบ็ไซตสํานักหอสมุด 
       มีจํานวนมากกวาผูใชที่อาคาร 
       สํานักหอสมุด  
 

SO1 ประเทศไทยมีแผนพัฒนา 
       เศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2559- 
       2563 และพัฒนาใหม ี High  
       Speed Internet ทั่วประเทศ 
       ภายใน 3 ป 
SO2 มีสถาบันและองคกรวิชาชพีที ่
       สนับสนุนการเขาถึงสารสนเทศ 
       อยางเสรี (Open Access   
       publication เชน OA 2020  
       เปนตน 
SO3 นักศึกษาในปจจุบันเปนผูใชใน 
       ยุค Digital Native 

2. ดานการ 
    ปฏิบัติการ 

SC5 การขับเคล่ือนดานลานนาสรางสรรค 
      ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

SA3 สํานักหอสมุดมีแหลงขอมูลดาน 
      ลานนาทั้งส่ิงพิมพจํานวนมาก และ 
      ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเอง 

SO4 มหาวิทยาลัยกาํหนดกลยุทธ 
      สําคัญดานการพัฒนาคลัง 
      สารสนเทศดานลานนา อาหาร  
      และพลังงาน เปน Single  
      Database 

3. ดานความ 
    รับผิดชอบตอ 
    สังคม 

SC6 การสรางจิตสํานกึใหนักศึกษาและ 
      บุคลากรมีความรับผิดชอบตอสังคม 
SC7 การเผยแพรความรูที่เปนประโยชนตอ 
      ชุมชน 

SA4 สํานักหอสมุดเปนหองสมุดที่ใหญ 
       ที่สุดในภาคเหนือ มีทรัพยากร 
       สารสนเทศส่ิงพิมพ สารสนเทศ 
       ดิจิทัล และบริการ e-Services  
       ผานเว็บไซต 

4. ดานบุคลากร SC8: การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ 
       ทักษะที่จําเปนในการปฏบิัติงานและ 
       ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 

 

 

 

   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

       สวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน 

 สํานักหอสมุดปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ โดยการใช (1 วงจรเดมม่ิง (PDCA  (2 SIPOC 

Model ในการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน (3 การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและ

ตัดสินใจ (MIS  มาเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของงานไดตามเวลาท่ีตองการ (real time  (4 การ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปจากฝายตางๆ ประจําเดือนในท่ีประชุมกรรมการบริหาร 

และการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด รอบ 6 เดือน  เพ่ือ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และไดขอเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินงาน   
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หมวด 1  
การนําองคกร 

 

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง  
   ผูนําระดับสูงของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และ
หัวหนาฝาย ซ่ึงเปนทีมบริหารและคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด ทําหนาท่ีพัฒนาสํานักหอสมุดให
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายของสํานักหอสมุด ผูนําระดับสูงไดดําเนินการนําองคกร โดยผานระบบการ
นําองคกรของสํานักหอสมุด  ดังรูป 1.1-1  
 

 
  

    รูป 1.1-1 ระบบการนําองคกร 
 

1.1ก วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
1.1ก(1 วิสัยทัศนและคานิยม 

ผูนําระดับสูง (คณะกรรมการบริหารฯ ได ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ ในไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน และการมีสวนรวมในการ
ทบทวนโดยการวิพากษจากหัวหนางานและบุคลากรในตําแหนงงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวม
และเขาใจเปาหมายขององคกรรวมกัน  อันสงผลตอการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  ภายใตความรวมแรงรวมใจตาม
คานิยมหลัก (CMUL Core Values  และในเดือนกรกฎาคม มีการถายทอดแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการประจําป 
รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนางานและบุคลากรวิพากษแผน ในการทบทวนไดคํานึงถึงแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและนโยบายของมหาวิทยาลัย ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวน
เสีย และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในตาราง 1.1-1 
  ตาราง 1.1-1 ระบบการนําองคกร 

กระบวนการ การดําเนินงาน ชวงเวลา ผูดําเนินการ 
กําหนดทิศทาง นโยบาย 
เปาหมาย 

ทบทวนและพิจารณาวิสยัทัศน 
พันธกิจ คานิยม   ความทาทาย
เชิงกลยุทธ ความไดเปรยีบเชิงกล
ยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ  

เมษายน-มิถุนายน ผูบริหาร  
คณะกรรมการบรหิารฯ  
งานนโยบายและแผน และ
บุคลากร 

สื่อสาร ถายทอดแผนกล
ยุทธ/แผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับเปาหมาย 

1. สื่อสารทางเดียว และสองทาง 
2. ประเมินประสิทธิผลการสื่อสาร 

กรกฎาคม ผูบริหาร  
คณะกรรมการบรหิารฯ  
งานนโยบายและแผน และ
บุคลากร 



หมวด 1 - 2 
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กระบวนการ การดําเนินงาน ชวงเวลา ผูดําเนินการ 
นําแผนลงสูการปฏบัิต ิ 1. จัดทําโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร 
2. ติดตาม ทบทวนผลการ
ดําเนินงานผานการประชุมและ
ระบบ e-Project, e-Budget ราย 
3 เดือน/6 เดือน และ 1 ป 
3. รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 
4. วิเคราะหและปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน 

กรกฎาคม – สิงหาคม ผูบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารฯ  
งานนโยบายและแผน 
ฝาย/งานท่ีเก่ียวของ 

สรางสิ่งแวดลอมเพ่ือสราง
แรงจูงใจและความผูกพัน 

1. คาตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน 
2. โอกาสในการพัฒนาความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
ทํางาน 
4. ความกาวหนาทางสายอาชีพ 
5. การใหรางวัลประจําป 

ตลอดป ผูบริหาร 
คณะกรรมการสวัสดิการ 
ฝาย/งานท่ีเก่ียวของ  

เรียนรูและพัฒนา 1. Learning โดยใช KM 
พัฒนา 
2. พัฒนากระบวนการทํางานโดย
ใช SIPOC 

ตลอดป ผูบริหาร 
คณะกรรมการจัดการความรู 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 
ฝาย/งานท่ีเก่ียวของ 
 

 

1.1ก(2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ผูนําระดับสูงไดยึดคานิยมหลักในการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการ ซ่ึงสอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนาสูความเปนเลิศ 4 ดาน (รูป OP-1 เพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากร ท้ังดานความรวมแรง
รวมใจ (C - Collaboration  การยึดในคุณธรรม (M – Morality ความมุงม่ันในดานการใหบริการ (U – 
User Focus  และการเรียนรูงานอยางตอเนื่อง (L - Learning  ดังตาราง 1.1-2 
 

ตาราง 1.1-2 วิธีปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงตอคานิยมหลัก 

เปาหมายการพัฒนา การปฏิบัติตน/กิจกรรม 
คานิยมหลัก 

C M U L 
Collection 
Development  
Excellence 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระยะ 
5 ป (2560-2564  

 / /  

2. จัดงบประมาณในจดัซื้อหนังสือฉบับพิมพเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 60%   /  
3. ของบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการบอกรับฐานขอมลู

อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกสาขาวิชาและ
สอดคลองกับความตองการของคณะ/สถาบันวิจัย    

  /  

4. ขยายแหลงทรัพยากรสารสนเทศใหกับลูกคา โดยผานระบบการสืบคน
ระดับสากลจากกลองเดยีว (WorldCat Discovery Services  

  /  

5. ใหความสําคญักับการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ตองการ และมีการใชอยางคุมคา ดวยการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลักและตัวช้ีวัดโครงการ 

  /  
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เปาหมายการพัฒนา การปฏิบัติตน/กิจกรรม 
คานิยมหลัก 

C M U L 
6. สนับสนุนการมีทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา อาจารย/

นักวิจัย และบุคลากร โดยจดัหาหนังสือ โปรแกรมฝกภาษาอังกฤษ 
และสงเสรมิการใชภาษาอังกฤษ 

   / 

7. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมตามยุทธศาสตรเชิงรุกและ
ยุทธศาสตรตามพันธกิจ 

  /  

8. สรางโอกาสในการเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศโดย (1) พัฒนา
และบอกรับเครื่องมือเพ่ือการเขาถึง เชน CMUL OPAC WorldCat 
Discovery Services เปนตน (2) ทบทวนและปรับการจัดคอลเล็กช่ัน
ของทรัพยากรสารสนเทศ เชน ทบทวนเกณฑการจัดหนังสืออางอิง 
การยกเลิกคอลเล็กช่ันสิ่งพิมพรัฐบาล เปนตน โดยจดัรวมกับหนังสือ
ท่ัวไปเพ่ือใหสามารถเขาถึงและใชไดอยางเกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  /  

9. สนับสนุนงบประมาณสาํหรับจดัหาสิ่งพิมพและพัฒนาฐานขอมลู
ลานนา (In-house databases  อยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตรเชิงรุกลานนาสรางสรรคตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 
5 ป (พ.ศ.2560-2561  

  /  

10. สรางความรวมมือกับหองสมดุมหาวิทยาลัย ผานขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลยัสวนภมูิภาค (PULINET และภาคี PULINET+4 (จุฬาฯ 
มหิดล ธรรมศาสตร เกษตรศาสตร เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายตอ สกอ. 
ในการยกเลิกรูปแบบการบอกรับฐานขอมูล ScienceDirect ท่ีไมเปน
ธรรมและหารูปแบบการบอกรับใหมท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการประหยัด
งบประมาณของรัฐในภาพรวม และ PULINET Plus (PULINET + 
หองสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐสวนกลาง 10 แหง เพ่ือการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกันและการประหยดังบประมาณ) 

/ / /  

11. สรางภาคีความรวมมือในการบอกรับฐานขอมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ 

/ / /  

Service Excellence 1. มุงใหบริการเปนเลิศ โดยกําหนดใหมีการพัฒนานวัตกรรมบริการ/
บริการใหม อยางนอยปละ 5 นวัตกรรม/บริการใหม และจัดบริการ
สารสนเทศสนับสนุนการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ  

/  / / 

2. ปรับปรุงอาคารหองสมุดและพ้ืนท่ีใหบริการใหเปนหองสมุดสมัยใหม    /  
3. เปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัตจิากระบบปจจุบันเปนระบบท่ีใช 

Cloud Technology และพัฒนาบนพ้ืนฐานการ Sharing 
Resources 

/  / / 

4. เปดใหบริการการอาน ณ อาคารหองสมุด ใหกับลูกคากลุมเปาหมาย
หลักและลูกคาบุคคลภายนอก 

 / /  

5. สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศโดยจดักิจกรรมเสรมิสรางทักษะ
การแสวงหาสารสนเทศใหแกกลุมเปาหมายหลัก (นักศึกษา อาจารย/
นักวิจัย และสงเสรมิการใชทรัพยากรสารสนเทศ อยางหลากหลาย
รูปแบบ 

  /  

6. สรางโอกาสในการเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศโดยการจดัทําสือ่
การเรยีนรู/สื่อประชาสัมพันธ 

  /  

7. จัดสัปดาหหนังสือแหงปท่ียิ่งใหญท่ีสุดในภาคเหนือ CMU Book Fair / / /  
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เปาหมายการพัฒนา การปฏิบัติตน/กิจกรรม 
คานิยมหลัก 

C M U L 
 8. จัดใหรางวัลแกบุคคลท่ีทําความดี เชน การเก็บทรัพยสินแลวนํามาคืน

เจาของ  
 /   

Staff Excellence 1.  พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามคานิยมหลักจนเปนวัฒนธรรมองคกร  /   

2. พัฒนาระบบการรับเขาเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมคีุณสมบัตแิละความรู 
ความสามารถเฉพาะตําแหนง 

  /  

3. พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองให
สอดคลองกับเปาหมาย 

   / 

4.  สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหนําผลงานท่ีพัฒนาไปนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการท้ังในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพ่ือเผยแพรผลงานในวงกวาง 

  / 
 

/ 
 

5. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหขอตําแหนงชํานาญการและเช่ียวชาญ
เพ่ือความกาวหนาทางสายอาชีพ 

 /   

6.  จัดใหมีรางวัลบุคลากรดีท่ีปฏิบัตติามคานิยมหลักขององคกร ประมาณ 
10 รางวัลตอป 

 /   

Management 
Excellence 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  /   

2. เปนผูนําท่ีดีและปฏิบัตติามคานิยมหลัก  /   

3. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจัดประเมินความพึงพอใจ
ดานการบริหารงาน โดยนําเอาหลกัธรรมาภิบาลมาเปนประเด็นในการ
ประเมินดานการบริหาร 

 /   

4. นําเกณฑ CMU-EdPEx มาใชในการพัฒนาการบรหิารจดัการ
สํานักหอสมุด และลงนามคาํรับรองตัวช้ีวัดดานการประกันคุณภาพ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

/  /  

5. ใหความสําคญักับพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
และนําการจัดการความรูมาใชเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปน
ระบบ 

/   / 

6. เปนผูนําและแบบอยางในการสรางสภาพแวดลอมความเปนลานนา 
โดยแตงกายและจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา 

/    

 
 

1.1ก(3 การสรางสถาบันท่ีประสบความสําเร็จ 
 สํานักหอสมุดคํานึงถึงการสรางสถาบันท่ีประสบความสําเร็จโดยใหความสําคัญในประเด็นดังนี้ 

1. สรางสภาพแวดลอม 
1.1. พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใชแนวทาง SIPOC (S – Stakeholder: ผูมี

สวนไดสวนเสีย/ I – Input: ปจจัยนําเขา/ P – Process: กระบวนการ/ O - Output: ชิ้นงาน/บริการ/ C – 
Customer: ผูใชบริการ มาใชในการ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Work Processes เพ่ือให
กระบวนการทํางานท่ีมีคุณคาตอผูใชบริการ 

1.2. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงค กําหนดไวในคานิยมหลัก CMUL (C – 
COLLABORATION: รวมแรงรวมใจ/ M – MORALITY: ยึดในคุณธรรม/ U – USER FOCUS: มุงม่ันบริการ/ L - 
LEARNING: เรียนรูงานอยางตอเนื่อง ปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของบุคลากรตาม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดไว 
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1.3. สรางสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยใหความสําคัญในการจัดสถานท่ีทํางานท่ีมีสุขภาวะและ
การมีสุขภาพท่ีดี จัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเปนเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน การสราง
บรรยากาศการทํางานอยางมีความสุข ตลอดจนการใหความสําคัญตอความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพยสิน  
การเรียนรูงาน และมีผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย ดังตาราง 5.1-1 และจัดสวัสดิการดังตาราง 5.1-4  

1.4. สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยการนําผลงานท่ีพัฒนาไปนําเสนอบนเวทีท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดบัประเทศ และระดับนานาชาตโิดยจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการไปนําเสนอ โดย
พัฒนาและตรวจผลงานอยางมีระบบ ใหความสําคัญกับการประเมินโดยใชผลการปฏิบัติงานเปนหลัก 
(Performance และ ผูใดท่ีมีผลงานดีเดนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดจะพิจารณาใหความดีความชอบใน
อัตราการเลื่อนข้ึนเงินเดือน คาตอบแทนสูงกวาระดับดีมาก (พิเศษ)   

2. สรางระบบงานในการพัฒนานวัตกรรม ท้ังนวัตกรรมดานบริการ/ดานสนับสนุนงานเทคนิคและงาน
บริหาร โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลักดานบริการท่ีเปนเลิศ “จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม”  
และมีการทํางานในรูปคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกฝาย ทําหนาท่ีขับเคลื่อนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
โดยกําหนดหัวขอนวัตกรรมจากความตองการของผูใชบริการ หรือประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีพบจากการใหบริการ
ผูใช รวมถึงความตองการและปญหาจากการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน  

 

1.1ข การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคการ 
1.1ข(1 การส่ือสาร 

ผูนําระดับสูงไดส่ือสารและถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก กลยุทธ และตัวช้ีวัดกลยุทธสู
บุคลากร/ลูกคา ผูสงมอบและคูความรวมมือผานวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลายท้ังการสื่อสารทางเดียวและการ
สื่อสารสองทาง (ตาราง 1.1-3 การถายทอดใหบุคลากรรับทราบวา ตนเองมีหนาท่ีและความสําคัญตอองคกร
อยางไร เพ่ือใหบุคลากรทุกคนเขาใจและทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุเปาหมายขององคกร จากการ
สื่อสาร ทําใหผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธไดตามเปาหมายและสูงกวาเปาหมายทุกป  

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดกําหนดประเด็นการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และตัวชี้วัดกลยุทธ 
ใหเปนสวนหนึ่งในการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารงานเปนประจําทุกป  
 

ตาราง 1.1-3 ชองทางการถายทอดและส่ือสารท่ีสําคัญ 
เรื่องที่สื่อสาร/รอง

ผูอํานวยการ 
กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร 

รูปแบบการสื่อสาร 
ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

2 ทาง 1 ทาง 

วิสัยทัศน พันธกิจ  
คานิยมหลัก 
กลยุทธ ตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด 

ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด 

/  3 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานกัหอสมุด 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานกัหอสมุด 
 

/  2 คร้ัง/เดือน ผูอํานวยการ 

วิสัยทัศน พันธกิจ         
คานิยมหลัก 
ผลการดําเนินงาน 
ขาวบริการ/กิจกรรม 
ขาวประชาสัมพันธ 

บุคลากร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม /  ตามที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ 

ประชุมถายทอดแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏบิัติการ
ประจําป 

/  1 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ 

ประชุมบุคลากรประจาํป /  1 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ 
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เรื่องที่สื่อสาร/รอง
ผูอํานวยการ 

กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร 
รูปแบบการสื่อสาร 

ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 
2 ทาง 1 ทาง 

ประชุมบุคลากรในฝาย/งาน /  ตามที่หัวหนา
ฝาย/หัวหนา
งานกําหนด 

หัวหนาฝาย/หัวหนา
งาน 

อบรมเสริมสรางคานิยมหลัก
ของสํานักหอสมุด CMUL 

/  1 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ 

รายงานประจาํป  / 1 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ/ 
หัวหนาฝาย 
 

เว็บไซต  / ตอเนื่อง รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ/
หัวหนาฝาย 

Facebook, Line, e-mail /  ตอเนื่อง 

วิสัยทัศน พันธกิจ  
คานิยมหลัก 
ผลการดําเนินงาน 
ขาวบริการ/กิจกรรม 
ขาวประชาสัมพันธ 

ลูกคา 
C1: นักศึกษาปริญญาตรี   
C2: นักศึกษา 
     บัณฑิตศึกษา   
C3: อาจารย/นักวิจัย   
C4: บุคลากรสาย  
      ปฏิบัติการ   
C5: นักศึกษาเกา 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
C6: บุคคลทั่วไป 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูสงมอบ/คูความรวมมือ 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม /  ตามรอบการ
บรรจุ 

ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ/
หัวหนาฝาย 

รายงานประจาํป  / 1 คร้ัง/ป 
 

ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ/
หัวหนาฝาย 

Facebook, Line, e-mail /  ตอเนื่อง รองผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการ/
หัวหนาฝาย 

SMS  / ตอเนื่อง 

เว็บไซต  / ตอเนื่อง 
โปสเตอร/แผนปลิว  / ตอเนื่อง 

พบปะและประชุมรวมกบัราน
จําหนายหนังสือ/ตัวแทน
จําหนายฐานขอมูล 

/  1 คร้ัง/ป ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/
หัวหนาฝายพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ/
หัวหนาฝายหองสมุด
คณะ 3 สาขาวิชา 

วิธีการประเมินประสิทธิผลการส่ือสารและการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และตัวช้ีวัดกลยุทธ 
ของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการสื่อสารและการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และตัวชี้วัดกลยุทธ 
เพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางการบริหารงานและเปาหมายการพัฒนาสํานักหอสมุด โดยไดกําหนดชองทางและ
วิธีการท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมเพ่ือการสื่อสารไปยังแตละกลุมเปาหมาย ดังตาราง 1.1-3 ตลอดจนใหความ
ตระหนักถึงการมีสวนรวมของบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบและคูความรวมมือในการผลักดันใหการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร ท้ังนี้ การกําหนดความถ่ีในการสื่อสารข้ึนอยูกับลักษณะการ
ดําเนินงานแตละกระบวนการของฝาย/งาน โดยมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังนี้ 

1. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอดานการบริหารงานของสํานักหอสมุด 
2. ประเมินจากการเสนอโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด โดยผูบริหารพิจารณาความ

สอดคลองของโครงการจากฝาย/งาน ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ของสํานักหอสมุด ซ่ึงทํา
ใหเห็นวาหัวหนาทุกระดับและบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการมีความเขาใจในแผนยุทธศาสตรท่ีไดรับการถายทอด 
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3.  ผลการดําเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนซ่ึงผลการดําเนินงาน
สะทอนใหเห็นวา บุคลากรสํานักหอสมุดมีความเขาใจในการดําเนินงาน สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามโครงการท่ี
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรได  

4.  ดูประสิทธิผลจากการรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
1.1ข(2 การมุงเนนการปฏิบัติ 
 ผูนําระดับสูงใชหลัก PDCA เปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน กําหนดคา
เปาหมาย และติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทุก
เดือน โดยหัวหนาฝายเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เม่ือมีตัวชี้วัดใดไมบรรลุ
เปาหมาย คณะกรรมการบริหารฯ ซ่ึงเปนผูนําระดับสูง จะดําเนินการพิจารณาผานท่ีประชุม โดยใหหัวหนาฝาย
และหัวหนางานท่ีเก่ียวของเปน ผูวิเคราะหสาเหตุและสื่อสารไปยังฝาย/งานท่ีรับผิดชอบเพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานใหดีข้ึน  
 นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน คณะกรรมการจัดการความรู คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม คณะทํางาน
สื่อสารองคกร คณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการสนับสนุนการวิจัย เปนตน  
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม  
1.2ก. การกํากับดูแลองคการ  
1.2ก(1  การกํากับดูแล 

ผูนําระดับสูง นําโดยผูอํานวยการ มีการกํากับดูแลอยางมีความรับผิดชอบ ผานการกํากับดูแลภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตาราง OP-2 ผูนําระดับสูงบริหารงาน
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด โดยไดมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุดตามตัวชี้วัดสําคัญตาง ๆ รายงานดานการเงินและโครงการสําคัญ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุด 3 ครั้ง/ป และในรายงานประจําปท่ีเผยแพรสูสาธารณชน  การกํากับดูแลการ
บริหารงานภายในสํานักหอสมุด มีลําดับข้ันของการกํากับดูแลดังรูป OP-3 โดยใชหลักธรรมาภิบาลดังตาราง 1.2-1 
จาก “หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร. ท่ีไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555  ประกอบดวย 4 หลักการ
สําคัญ และ 10 หลักการยอย มาใชเปนหลักในการบริหารจัดการ  
 

ตาราง 1.2-1 การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

1. หลักประสิทธิภาพ  
    (Efficiency  

1.1.  การจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากร 
1.2.  ผู นําระดับสูงมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานผานการประชุม  

 คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดทุกเดือน ตามแผนกลยุทธและการพัฒนาตามพันธกิจ 
1.3.  ผูนําระดับสูงนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมาใช เชน ระบบฐานขอมูลงาน

งบประมาณและการเงิน (CMUL e-Budget มาใช เพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินท่ีมีความถูกตอง 
แมนยํา เช่ือถือได และไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  ทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ และนําระบบฐานขอมูลการจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร (e-Project เพ่ือ
จัดทําโครงการ ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ และระบบฐานขอมูลแหลง
เงินงบประมาณ (e-Revenue  เพ่ือใชในการจัดเก็บแหลงเงินรายไดใหสามารถติดตามและ
ตรวจสอบรายรับจริงของสํานักหอสมุด 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

2. หลักประสิทธิผล  
    (Effective  

2.1 ผูนําระดับสูงไดจดัทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-
2564 โดย กําหนดเปาประสงคและทิศทางในการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติการประจําป มีการถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏบัิติ  

2.2 มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธใน
ขอท่ี 2.1  

2.3 มีระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ (1 มีการติดตามและรายงานผล
ตามพันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเปนประจํา
ทุกเดือน (2 มีการติดตามประเมนิผลสัมฤทธ์ิของโครงการทุก 6 เดอืน  (3 การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ และตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักหอสมุด (4 ใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน (ขอ 
1.2 ไดแบบ Real-time 

2.4 การรายงานผลการนําองคความรูจากการอบรมพัฒนาไปใชงาน 
3. หลักตอบสนอง  
    (Responsive  

3.1 ผูนําระดับสูงสนองตอบความตองการของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย  
3.1.1  จัดบริการใหตามขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคาผาน 
ระบบออนไลน เชน ระบบ CMUL e-Book Recommendations เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัย
พิจารณาคัดเลือกหนังสือใหมท่ีตองการใหหองสมุดจดัซื้อ การพัฒนาหลักสตูรการเรยีน
ออนไลน (Online Course เพ่ือใหผูใชบริการสามารถศึกษาเรียนรูการใชเครื่องมือในการ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจยัไดทุกท่ีทุกเวลา เปนตน 
3.1.2  เพ่ิมชองทางในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเปนการตอบสนองการเขาถึงและใช
ทรัพยากรสารสนเทศ ผาน Smart Devices ไดทุกท่ีทุกเวลา  
3.1.3  พัฒนาเครื่องมือ/ปรับปรุงรูปแบบของการใหบริการผูใชในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-
Services เชน บริการยืมตอดวยตนเอง (Renew Online บริการชวยการคนควาดวย
ชองทาง Social Media เปนตน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ/ 
    สามารถตรวจสอบได  
    (Accountability  

6.1 ผูนําระดับสูงรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงาน ตอเปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564  และตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานหลัก 12 ตัวช้ีวัด  

6.2 ผูนําระดับสูงรับผิดชอบในการนําขอเสนอแนะของบุคลากรและลูกคาไปดําเนินการอยางเปน
ระบบ โดยมีการนําหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสาํนักหอสมดุ และแจงใหผูท่ี
เก่ียวของนําไปดําเนินการตอไป 

6.3 มีระบบ e-Budget, e-Project สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินและการดําเนินงานตาม
โครงการไดโดยผูนําระดับสูงและบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการไดแบบ real-time 

5. หลักความเปดเผย/ 
   โปรงใส (Transparency   

7.1 ผูนําระดับสูงจดัใหมีการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรประจําป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัอยางเครงครัด และเนนการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานเปน
หลัก โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและการใหโอกาส
หัวหนางานและหัวหนาฝายไดประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการพิจารณามาเสนอตอ
คณะกรรมการฯ การดําเนินการเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดจากแบบกรอก 
JA และพฤติกรรมการทํางาน  

7.2 มีการรายงานทางการเงินตอมหาวิทยาลัยทุกเดือน และรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด  

7.3 มีการดําเนินการจดัซื้อ จัดจาง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Bidding ไดแก การประมลูจาง
เหมาทําความสะอาดสํานักหอสมดุ การจัดซื้อจดัจางโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ 

7.4 การเปดเผยขอมลูของสวนงานทางอินเทอรเน็ต เชน วิสัยทัศน พันธกิจ รายงานประจําป สถิติ
การใหบริการ เปนตน 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

6. หลักนิติธรรม  
   (Rule of Law  

สํานักหอสมุดบรหิารงานภายใต กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากน้ัน 
สํานักหอสมุดมีการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการใชหองสมุด เพ่ือเปนขอปฏิบัติใน
การใหบริการโดยคํานึงถึงสิทธิของผูรับบริการ 

7. หลักความเสมอภาค  
   (Equity  

7.1 เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามาใชบริการการอานของหองสมดุและสมัครเปนสมาชิก
ประเภทบุคคลภายนอกได  

7.2 ผูนําระดับสูงสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนใหเขารวมอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของตนเอง  

7.3 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น/แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันในการ
ปฏิบัติงาน/การแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนางาน 

8. หลักการกระจายอํานาจ  
   (Decentralization   

8.1 ผูอํานวยการมีการกระจายอํานาจโดยมีคําสั่งมอบหมายใหรองผูอํานวยการและผูชวย
ผูอํานวยการสั่งการและปฏิบัติการแทนในดานตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย และมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏบัิติราชการแทน เมื่อติดราชการ 
8.2 มีการมอบหมายงาน/อํานาจใหผูบริหารระดับตาง ๆ รับผดิชอบ 

9. หลักการมสีวนรวม   
   (Participation  

9.1 การมีสวนรวมของผูบรหิาร/บุคลากร ในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเกณฑการ
ประเมิน 

9.2 มีการเชิญผูทรงคณุวุฒิภายนอกเปนกรรมการอํานวยการ จํานวน 3 ทาน  
9.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือใหผูแทนจากฝาย/งาน มีสวนรวมในการบริหาร

และดําเนินงาน เชน คณะกรรมการจัดซื้อฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน เปนตน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ   
   (Consensus Oriented  
 

มีการบรหิารจดัการโดยมุงเนนฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิดซึ่งกันและกัน 
มีขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียตุิ
ไมไดในประเด็นท่ีสาํคัญ เชน มติของท่ีประชุมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญของสํานักหอสมดุ 
ตองมาจากฉันทามตจิากคณะกรรมการบรหิารประจําสํานักหอสมุด/คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ตาง ๆ  ท่ีรับผิดชอบ เปนตน 

 

1.2ก(2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการบริหารงานของผูนําระดับสูง ตลอดจนการสนับสนุนการทํางานดานบริหารของหนวยงานใน

สํานักงานสํานักไดมีการจัดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานเปนประจําทุกป โดยไดนําเอา
หลักธรรมาภิบาลมากําหนดประเด็นขอคําถามใหครอบคลุมท้ัง 10 หลัก และผูอํานวยการรับการประเมินการ
บริหารงานในตําแหนงตามรอบการประเมิน 2 ครั้ง (รับการประเมินครึ่งวาระและปลายวาระของการดํารง
ตําแหนง ซ่ึงกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และไดใหความสําคัญตอผลการประเมินโดยเฉพาะขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไดนํามาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานและสรางความเขาใจในประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือการถายทอด
เปาหมายการพัฒนาสํานักหอสมุด รวมถึงนํามาเปนขอมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ/แผนปฏิบัติงาน
ประจําป  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ  ผูอํานวยการเปน             
ผูประเมินผลการปฏิบัติงานผานระบบ TOR/JA ตามรอบการประเมินของมหาวิทยาลัย สําหรับหัวหนาฝาย 
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานผานระบบ TOR/JA เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน 
1.2ข. พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1.2ข(1  การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน  

ผูนําระดับสูงมุงม่ันตอการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม ตามคานิยมหลัก            
“ยึดในคุณธรรม” Morality โดยการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และจริยธรรม และเนน
ย้ําวาในการดําเนินการใด ๆ ใหยึดตามหลักกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
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การเบิกจายงบประมาณไดมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจาย อํานาจการเบิกจายใหเปนไปตาม
ระเบียบการเงิน มีการนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment มาใช อีกท้ัง สํานักหอสมุดไดรับการตรวจสอบทางดานการเงินจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และสํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน (สตง.  อยางนอยปละ 1 ครั้ง และให
ความสําคัญกับขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบประจําปในการพัฒนาระบบการเงิน การคลังและพัสดุ โดยมี
การถายทอดและเรียนรูรวมกันกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป   
1.2ข(2  พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการสรางพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและจริยธรรมของการ
ปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรและลูกคาประพฤติตนอยางมีจริยธรรม มีการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานหรือการกระทําท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยกําหนดกระบวนการและผูรับผิดชอบ 
ดังตาราง 1.2-2 และหากพบวามีการกระทําท่ีผิดกฎหมาย จริยธรรม ผูนําระดับสูงจะลงโทษทางวินัยและตักเตือน
เปนการสวนตัว  หากเกิดกรณีของลูกคาท่ีทําผิดกฎหมายและจริยธรรมในหองสมุด ผูท่ีเก่ียวของดําเนินการเก็บ
หลักฐานและสงใหงานวินัยนักศึกษาหรือตํารวจเพ่ือจัดการตอไป 

 

ตาราง 1.2-2  การสรางพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและจริยธรรมของการปฏิบัติงาน 
ผลกระทบท่ี 
อาจเกิดขึ้น 

กระบวนการ/การดําเนินงานเพ่ือปองกัน 
หรือลดผลกระทบ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 
1.1 การละเมดิลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ใหความสําคญักับการใชซอฟตแวรสําเร็จรปูเพ่ือการปฏิบัติงานใหกับ
ทุกฝาย/งาน เชน ซอรฟแวร Adobe จํานวน 40 Licenses ซึ่ง
สามารถใชงาน Adobe Creative Cloud และ Adobe Application 
เชน Photoshop, Light room, Premiere Pro, InDesign, Acrobat 
Pro เปนตน 

งานระบบคอมพิวเตอร 

1.2 การทุจริต/
คอรัปช่ัน 

งบประมาณมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจายและ
อํานาจการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบการเงิน 

ผูบริหาร งานการเงิน การ
คลัง และพัสดุ งาน
นโยบายและแผน และ
ฝาย/งานท่ีเก่ียวของ 

นําการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment มาใช  
ไดรับการตรวจสอบทางดานการเงินจากสํานักงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย และสํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน (สตง. อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

1.3 การละเมดิ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

สงเสริมใหบุคลากรสํานักหอสมุดท่ีเสนอขอทุนวิจัยตระหนักถึง
พันธกรณี ในการทําวิจัย ตามขอตกลงท่ีทําไว กับหนวยงานท่ีสนับสนุน
การวิจัย และตอหนวยงาน ท่ีตนสงักัด มีการจัดทําขอตกลงในการรบั
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตดิตามตรวจสอบการดาํเนินการวิจัยผานการ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจยั 

คณะกรรมการสงเสรมิการ
วิจัย 
งานนโยบายและแผน 

2. ดานบริการขององคกร 
2.1 การละเมดิลิขสิทธ์ิ
ทางปญญา 

จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการใชขอมูล การใหบริการ
ขอมูล การใชงานลิขสิทธ์ิท่ีเปนธรรมสําหรับบรรณารักษและหองสมดุ 
ตลอดจนกฎหมาย/พระราชบัญญตัิท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหาร งานบริหารท่ัวไป  

จัดอบรมและใหคําแนะนําในดานการใชขอมูลและการอางอิงท่ีมาของ
ขอมูลอยางเปนสากลใหกับลูกคาโดยเฉพาะลูกคากลุมเปาหมายหลัก 
คือ นักศึกษา/อาจารย/นักวิจัย 

ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 



หมวด 1 - 11 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

ผลกระทบท่ี 
อาจเกิดขึ้น 

กระบวนการ/การดําเนินงานเพ่ือปองกัน 
หรือลดผลกระทบ 

ผูรับผิดชอบ 

กําหนดนโยบายและจัดทําแนวปฏบัิติตาง ๆ ในการใหบริการหองสมดุ 
เชน แนวปฏิบัติการใหบริการยมืระหวางหองสมุด (WorldShare 
Interlibrary Loan  

ผูบริหาร และฝาย/งานท่ี
เก่ียวของดานการบริการ 

จัดซื้อฐานขอมูล Turnitin ซึ่งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให นักศึกษา/อาจารย/
นักวิจัย ไดนําไปใช 

ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2.2 การสงเสรมิ
จริยธรรม 

1. จัดใหรางวัลแกบุคคลท่ีทําความดี เชน การเก็บทรัพยสินแลวนํามา
คืนเจาของ เปนตน 
2. จัดรางวัลบุคลากรดีใหแกบุคลากรประจาํป  

ผูบริหาร ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

 

1.2ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ  
1.2ค(1  ความผาสุกของสังคม 

ในดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากสํานักหอสมุดจะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยแลวนั้น ยังคํานึงถึงเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีไมเปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ อีกท้ัง คํานึงถึงระบบสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจของ
หนวยงาน โดยไดดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library  
ในการใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

ตาราง 1.2-3 ความรับผิดชอบตอสังคม  
ดาน เกณฑ การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. โครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.1 มีการออกแบบ กอสราง 
หรือปรับปรุงกรอบอาคารให
เอ้ือตอการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

1.1 มีการออกแบบตามโครงการ
ปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุด ให
ประหยดัพลังงาน 
1.2 ผลักดันการใชพลังงานแสงอาทิตย
มาใชในอาคาร 

งานบริหารท่ัวไป 

 

1.2 มีการติดตั้งหรือปรับปรุง 
ระบบปรับอากาศ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ
แบบใชนํ้าเย็น (Chiller อาคาร
สํานักหอสมุดหลังเดิม ท่ีชํารดุและ
เสื่อมสภาพจากการใชงาน จากสถิติ
การใชไฟฟา และนํ้า เมื่อเทียบกับสถิติ
จากกอนและหลังเปลีย่น พบวาการใช
ไฟฟาลดลง และการใชนํ้าลดลง จาก
การรั่วซึมของระบบเดมิ 

งานบริหารท่ัวไป 

1.3 มีการติดตั้งหรือปรับปรุง 
ระบบไฟฟาแสงสวาง ให
ประหยดัพลังงาน 

มีการตดิตั้งหลอดไฟ LED ตาม
โครงการอนุรักษพลังงานของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

งานบริหารท่ัวไป 

1.4 มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ/หรือ 
เทคโนโลยีอีน ๆ เพ่ือสนับสนุน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(CMU e-Document มาใช อยางเต็ม
รูปแบบตั้งแตป 2559  

ทุกฝาย/งาน 

2. การจัดการทรัพยากรและ
พลังงาน 

2.1 มีการรณรงค
ประชาสมัพันธใหบุคลากรและ

ประชาสมัพันธมาตรการประหยดั
ไฟฟา และนํ้าของสํานักหอสมดุและ
มหาวิทยาลยัผานชองทาง 

งานบริหารท่ัวไป 



หมวด 1 - 12 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

ดาน เกณฑ การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ผูรับบริการ ลดปรมิาณขยะ 
ใชไฟฟาและนํ้าอยางประหยัด 

ตาง ๆ ไดแก Facebook บอรด
ประชาสมัพันธ โปสเตอร เปนตน 

 มีการจัดซื้อ/จดัจาง สินคาและ
บริการ โดยพิจารณาถึงการ
อนุรักษพลังงานและ
ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม 
เชน การใชวัสดุรไีซเคลิ การ
เลือกใชอุปกรณโดยพิจารณา
จากฉลากประหยดัพลังงาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หรือเลือกใชบริการจาก
ผูประกอบการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

จัดซื้อสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
เลือกใชบริการจากผูประกอบการท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐานดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

งานการเงิน การคลัง 
และพัสดุ และฝาย/
งานท่ีเก่ียวของ 

มีการบํารุงรักษา 
(Maintenance เครื่องจักร 
อุปกรณอยางเหมาะสม 

บํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา ระบบลิฟต ระบบเครือ่ง
กําเนิดไฟฟา และเครื่องสํารองไฟฟา 
เปนประจาํทุกป เพ่ือการใชงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

งานบริหารท่ัวไป 

สงเสริมใหมีการประเมินการ
ปลอยกาซเรือนกระจกหรือ
คารบอนฟุตพริ้นท  (Carbon 
Footprint เพ่ือกําหนด
เปาหมายใน การลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก 
และขยายผลไปสูกิจกรรมการ
ชดเชยคารบอนในอนาคต 
ตามความเหมาะสม 

1. มีการลางครบีคอยลเย็นระบบปรับ
อากาศเปนประจําปละ 2 ครั้ง 
2. เปลี่ยนแผนกรองอากาศเครื่องฟอก
อากาศ 

งานบริหารท่ัวไป 

การจัดการขยะ หองสมุดสี
เขียวจะตองมีการจัดการขยะท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ
เพ่ือควบคุมปริมาณขยะและ
อันตรายท่ีจะสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของผูปฏิบัติงานหรือ
ผูรับบริการตอสิ่งแวดลอม 
และตอชุมชน รอบขาง โดย
หองสมุดสีเขียวจะตองเลือก
วิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม 
ลดปรมิาณขยะ (Reduce 
การใชซ้ํา (Reuse การ นํา
ของเสียกลับมาใชใหม 
(Recycle มีการตรวจสอบ 
ความถูกตองในการคัดแยก

1. จัดวางถังขยะ โดยแยกประเภทตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และตดิปาย
โปสเตอรชนิดของขยะ  
2. จัดสถานท่ีรวบรวมขยะท่ีสามารถ
นํามาใชใหม (Recycle ได เชน ขวด
พลาสติก กระดาษ เปนตน ณ บริเวณ
ช้ันใตดิน อาคารเดมิ 
3. นําขยะเปยกไปท้ิงยังสถานท่ีท่ี
กําหนด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขาสู
กระบวนการผลติพลังงานทดแทน
ตอไป 

งานบริหารท่ัวไป 
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ดาน เกณฑ การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
และบันทึกปรมิาณขยะ มีพ้ืนท่ี
รวบรวม ขยะกอนสงกําจัด
และวิธีการกําจัดขยะท่ี
เหมาะสมสําหรบัขยะแตละ
ประเภท 

 การจัดการมลพิษทางอากาศ 
หองสมุดสีเขียวจะตองมีการ
จัดการสิ่งเจือปนในอากาศ 
เชน ฝุนละออง ไรฝุน เช้ือรา 
เช้ือแบคทีเรีย สารเคมีควัน
บุหรี่ เปนตน รวมท้ังการ
จัดการสภาพแวดลอมภายใน
อาคารใหสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย มีสภาพอากาศท่ีดี 
อากาศถายเทสะดวก เพ่ือให
เกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในการ
ทํางาน 

1. มีการติดแผนกรองอากาศระบบ
เครื่องปรับอากาศเพ่ือกรองฝุนละออง 
2. มีการลางครบีคอยลเย็นระบบปรับ
อากาศเปนประจําปละ 2 ครั้ง 
 

งานบริหารท่ัวไป 

 

1.2ค(2  การสนับสนุนชุมชน       
 ดานการสนับสนุนชุมชนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนท่ีสําคัญ สํานักหอสมุดไดนําสมรรถนะหลัก
ขององคกร (CC1  ความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ (CC2  ความเชี่ยวชาญดานการ
ใหบริการสารสนเทศ ไปใชในการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ผานกิจกรรม ไดแก (1 การเผยแพรความรูและผลงาน
สูชุมชน เชน การประชุมวิชาการของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” (WUNCA  เปนตน (2 การจัดงาน 
CMU Book Fair โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุมชนมหาวิทยาลัยและชุมชนภาคเหนือตอนบนใหเปนสังคมการ
อานไปสูสังคมแหงการเรียนรู (3  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใหบริการชุมชน ไดแก ผูใชภายนอกท่ีมาใช
บริการหองสมุด (4) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ”  
มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูดานการอนุรักษและบํารุงรักษาสิ่งพิมพ เอกสารมรดก ใหมีอายุการใชงานท่ียืน
ยาว และ (5 กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยรวมมือกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จัดกิจกรรมรับ
บริจาค ณ สํานักหอสมุด 

ตาราง 1.2-4 การสนับสนุนชุมชนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนท่ีสําคัญ  

กิจกรรม ชุมชน วิธีการกําหนดชุมชน 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1.  การเผยแพร
ผลงานสูชุมชน  

หองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค และ
คูความรวมมือ 
 

กําหนดชุมชนโดย 
พิจารณาเลือกการประชุม/การ
อบรม/การเสวนาวิชาการ 
ทางดานบรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตรและ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับงาน
หองสมุดและเทคโนโลยี 

1. ศึกษาหัวขอการประชุมและ
รายละเอียดของกิจกรรม 
2. พิจารณาเสนอหัวขอ/
ประเด็นความรู เขารวม
กิจกรรม 
3. นําเสนอผลงานในการ
ประชุม/การอบรม/การเสวนา
วิชาการ แกชุมชนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

ผูบริหาร 
คณะกรรมการ
พัฒนานวัตกรรม 
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
และบุคลากร 
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กิจกรรม ชุมชน วิธีการกําหนดชุมชน 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2.  งาน CMU Book 
Fair 

ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และชุมชนภาคเหนือตอนบน 

 

1. เลือกจากกลุมผูใชบริการ/
ลูกคาหลักของสํานักหอสมุด 
ไดแก นักศึกษา อาจารย 
นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือ
เปดโอกาสใหอาจารย 
นักวิชาการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทราบ
แหลงจัดพิมพหนังสือ เอกสาร
วิชาการใหม ๆ ท้ังยังสามารถ
เลือกหนังสือ ตําราวิชาการ
เพ่ือประโยชนในการเรียนการ
สอน หรือแนะนําใหหองสมุด
ส่ังซ้ือเพ่ือใชประโยชนตอไปได 
เปนการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนในดานวิชาการ 

1. วางแผนการจัดงาน CMU 
Book Fair 
2. เชิญชวนรานคา/สํานักพิมพ 
รวมจําหนายหนังสือ 
3. ประชาสัมพันธการจัดงาน 
4. ดําเนินงาน CMU Book 
Fair ในเดือนกุมภาพันธ 2562 
โดยมีกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบดวย 
4.1 การจัดจําหนายหนังสือ
และส่ือการศึกษาท่ีหลากหลาย
ใหชุมชนไดเลือกซ้ือในราคา
พิเศษ 
4.2 กิจกรรมนักเขียนพบผูอาน
และกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู 
4.3 การจําหนายอาหารและ
ของท่ีระลึก 
5. ประเมินและสรุปผลการจัด
งาน  

คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดงาน 
CMU Book Fair 

2. เลือกจากกลุมลูกคา
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก 
ประชาชนท่ัวไป และ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียง  
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนใน
ชุมชนภาคเหนือตอนบนไดมี
โอกาสโอกาสพบหนังสือ 
ส่ิงพิมพใหม ๆ ไดคัดเลือกดวย
ตนเองเพ่ือประโยชนใน
การศึกษา การทํางาน และ
สรางแรงบันดาลใจในการ
เริ่มตนเปนนักเขียนและนัก
อานท่ีดี กอใหเกิดแนวคิดใน
การเขียน ไดพัฒนาทักษะงาน
เขียนของตนใหดียิ่งขึ้น จาก
การไดรับประสบการณตรง
จากนักเขียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจน
ความรูสึกในการรักการอาน 

3. การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือใหบริการชุมชน 
ไดแก ผูใชภายนอก
ท่ีมาใชบริการ
หองสมุด  

ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และชุมชนภาคเหนือตอนบน 
 

ผูใชบริการท่ีเปน
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจ
สํานักหอสมุด 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีมีเน้ือหาจรรโลงสังคม ไมมี
เน้ือหาท่ีไมเหมาะสมหรืออาจ
กอใหเกิดผลกระทบในแงลบ 

ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

4. กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การอนุรักษและ
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ  

ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และชุมชนภาคเหนือตอนบน 

 

เลือกชุมชนท่ีเปน
สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานอื่นในการเผยแพร
ความรู ความเช่ียวชาญการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรม 

ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
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กิจกรรม ชุมชน วิธีการกําหนดชุมชน 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

(CC1 (ดานการอนุรักษ สู
ชุมชนท่ีมีเอกสารสําคัญท่ีตอง
อนุรักษ สงวนรักษาใน
ภาคเหนือ เพ่ือเผยแพรความรู
ดานการอนุรักษและ
บํารุงรักษาส่ิงพิมพ ใหมีอายุ
การใชงานท่ียืนยาว อีกท้ัง 
สามารถนําความรูท่ีไดไปใชใน
การปฏิบัติงานและไปประกอบ
อาชีพอยางยั่งยืน 

3. ดําเนินกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ในระยะเวลา
ท่ีกําหนด (เดือนพฤษภาคม  
4. ประเมินและสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

5. กิจกรรมบริจาค
โลหิตรวมกับธนาคาร
เลือด โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม 

ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และชุมชนภายนอก 
 

1. นักศึกษา อาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
2. ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช
บริการหองสมุด 

1. ประสานงานกับธนาคาร
เลือด โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม 
2. ประชาสัมพันธวัน เวลา 
และสถานทีในการรับบริจาค
โลหิต 
3. จัดกิจกรรมรับบริจาค ทุก
วันพฤหัสบดีของเดือน ณ 
บริเวณชั้น 1 อาคาร
สํานักหอสมุด 
4. การบริจาคเลือด ณ 
สํานักหอสมุด ไดปริมาณเลือด
ในแตละเดือนมากท่ีสุดใน
มหาวิทยาลัยโดยไดรับโลจาก
คณะแพทยศาสตร ติดตอกัน 3 
ป 

ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนดังขางตน สํานักหอสมุดไดประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการประเมิน
ความพึงพอใจจากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความคาดหวัง และความตองการผานแบบสอบถามและการสัมภาษณ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมลูกคาทุกกลุม เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในปตอไป   
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หมวด 2 
กลยุทธ 

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ 
2.1ก กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
2.1ก(1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ  
 สํานักหอสมุดไดมีการทบทวนวิสัยทัศนจากเดิม “ศูนยการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู
อยางยั่งยืน” มาเปน “ศูนยการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการ” และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีวางไว 
จึงไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิมมาเปนแผนยุทธศาสตรฉบับใหม  

ในป 2561 เพ่ือใหเปาหมายมีความชัดเจนและตรงกับพันธกิจของสํานักหอสมุดในการเปนแหลงเรียนรู
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ จึงไดกําหนด
วิสัยทัศนใหม “เปนแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการ” และมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
หลักเพ่ิมเติมเพ่ือใหตอบเปาหมายเชิงยุทธศาสตรทุกดาน โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธของสํานักหอสมุดไดมาจาก
กระบวนการบริหารอยางมีสวนรวม ตั้งแตคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดไดนําขอมูลผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559 เสียงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564  ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากฝายตาง ๆ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาส
เชิงกลยุทธ และสมรรถนะหลักขององคกร มากําหนดเปาหมายสูความเปนเลิศ 4 ดาน (รูป OP-1 โดยไดมีการ

ทบทวนวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน
ยิ่งข้ึนและกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จตามเปน
เปาหมายยุทธศาสตรท่ีสําคัญทุกดาน วิพากษแผนโดย
หัวหนาฝาย/บุคลากรหลัก (Key Person และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด เพ่ือใหไดขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและให
ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ดําเนินการถอดแผนยุทธศาสตร
ออกมาเปนแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือนําแผนฯ  ลงสูการ
ปฏิบัติ โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ปรับปรุงกระบวนการและผลการดําเนินงาน และใชคานิยม
หลักและวัฒนธรรมองคกรเปนพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามแผนไปสูเปาหมาย 

จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ ดังรูป 2.1-1 
สํานักหอสมุดไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีตอบ
โ จ ท ย แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564  ดังรูป 2.1-2  ในไตรมาสท่ี 3 
(เดือนมิถุนายน ของแตละป คณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด ไดนําผลการ
ดําเนินงานในรอบครึ่งปแรกมาทบทวน 

รูป 2.1-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ และ 
การถายทอดแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ 

 

รูป 2.1-2  Roadmap แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด 
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กลยุทธ เปาหมายตัวชี้วัด รวมถึงการปรับตัวชี้วัดเพ่ือใหผลการดําเนินงานสามารถตอบเปาหมายตามวิสัยทัศนของ
สํานักหอสมุด 
ตารางท่ี 2.1-1 ขอมูลนําเขาประกอบการวางแผนกลยุทธ 

ขอมูลจากบริบทภายนอก ขอมูลจากบริบทภายใน 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
2. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564   
3. เสียงจากลูกคาภายนอกและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. ขอคิดเห็นจากการรับฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
5. ขอมูลจากแพลตฟอรมการวัดปริมาณการใชสารสนเทศผาน

เว็บไซตและฐานขอมูล 

1. ผลการดําเนินตามยุทธศาสตร ระยะ 5 ป                 (พ.ศ.
2555-2559  

2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักหอสมุด 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงาน 
4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการ

ประจําสํานักหอสมุด  
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษแผนฯ ของ

บุคลากรสํานักหอสมุด 

     
รูป 2.1-3  กระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร 

2.1ก(2 นวัตกรรม 
สํานักหอสมุดไดนํา แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564 แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด 

สมรรถนะหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธ ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลอดจนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ปญหาจากการบริการหองสมุด มาประกอบการพิจารณาสรางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจในดานการ
จัดการ และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1-2 กลยุทธและการสรางนวัตกรรม 
ประเด็น SA SC SO CC นวัตกรรม ผูดําเนินการ 

1. แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564  
3. แผนยุทธศาสตร
สํานักหอสมุด 
4. ความตองการของลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสีย  
5. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/
ปญหาจากการบริการ 

SA1, 
SA2, 
SA4 

SC1, 
SC4 

SO2 CC2 Online Article Service & Tracking 
System ระบบบริการคําขอบทความ
อิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรม และฝาย/งาน
ท่ีเกี่ยวของ 

SA1, 
SA2, 
SA4 

SC1, 
SC4 

SO2, 
SO3 

CC2 Online Library Courses หลักสูตรการรู
สารสนเทศออนไลน 

SA1, 
SA2, 
SA3,  
SA4 

SC1, 
SC4, 
SC7 

SO2, 
SO3, 
SO4 

CC2 CMUL Smart Research Service 
แนวทางสูความเปนเลิศทางการวิจัย  
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ประเด็น SA SC SO CC นวัตกรรม ผูดําเนินการ 
SA1, 
SA2, 
SA3, 
SA4 

SC3 SO1 CC1 โปรแกรมนําเขาขอมูลผลงานวิชาการสู 
CMU IR แบบอัตโนมัติ 

SA1  SO1 CC2 ระบบสมัครสมาชิกหองสมุด 
 

2.1ข วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
2.1ข(1  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (เปาหมายเชิงยุทธศาสตร โดย
รวมกันพิจารณาความเปนไปไดในการท่ีแผนกลยุทธ/วัตถุประสงคฯ ใหสอดรับกับแนวทางการพัฒนาสูความเปน
เลิศ 4 ดาน ดังรูป OP-1 โดยสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคกร ความไดเปรียบเชิง 
กลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ มารวมพิจารณาวางแผนใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ผูมีสวนได 
สวนเสีย ผูสงมอบและคูความรวมมือ โดยคํานึงถึงพันธกิจ ตัวชี้วัด/เปาหมาย และทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร  

 

 
รูป 2.1-4  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ตารางท่ี 2.1-3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด 
 

แนวทางการพัฒนา 
สูความเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ (เปาหมายเชงิยุทธศาสตร  SA SC SO CC 

Collection Development 
Excellence 

คลังความรูสนับสนุนการผลิตบณัฑิตและการวิจัย 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการ เขาถึงได

อยางมีประสิทธภิาพ สนับสนุนการเรียนรูและการวจิัย และมี
การใชอยางคุมคา 

2. เปนแหลงเรียนรูลานนาที่สนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

SA2 
SA4 

SC1 
SC3 
SC4 
SC5 
SC6 
SC7 

SO1 
SO2 
SO4 

CC1 

Service Excellence บริการที่เปนเลิศ  
บริการที่มีคุณภาพและเสริมสรางการเรียนรูและการวิจัย 

SA1 
SA2 

SC2 
SC3 
SC4 
SC7 
SC8 

SO1 CC2 

Staff  
Excellence 

บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เปนองคกรที่สามารถปรับตัวไดทันตอความเปล่ียนแปลง 

 SC9   

Management Excellence 
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2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  
2.2ก การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ 
2.2ก(1 แผนปฏิบัติการ  
 การนําแผนไปสูการปฏิบัติเริ่มจากการแปลงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจําป โดยผาน
ชองทางการประชุมบุคลากรตั้งแตหัวหนาฝาย/งาน บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร และ
บุคลากรสายหลักของสํานักงานสํานัก รวมถึงเจาหนาท่ีสํานักงานท่ีเก่ียวของ โดยไดจัดใหมีการถายทอดแผนฯ 
ในชวงเดือนกรกฎาคมของทุกป เพ่ือใหบุคลากรเขาใจเปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานสําคัญ และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก อันจะสงผลตอการเขียนโครงการ/กิจกรรมรองรับไดตรงกับแผนฯ ดังตาราง 2.2-1 
จากนั้นไดจัดทําแผนปฏิบัติการโดยเริ่มจาก (1 ฝาย/งานไดระดมสมองคิดและนําเสนอโครงการผานระบบ  
e-Project (2 ผูบริหารพิจารณาโครงการและงบประมาณโดยการมีสวนรวมของบุคลากร (3  ผูบริหารพิจารณา
เรียงลําดับความสําคัญเพ่ือจัดสรรงบประมาณ (4 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และดําเนินการตามโครงการ/
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูป 2.1-5  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2.2ก(2 การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติเริ่มจากการแปลงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจําปโดยทุก
ฝาย/งานไดเสนอโครงการ/กิจกรรมรองรับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานสําคัญ เม่ือโครงการและ
ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป งานนโยบายและแผนจะมีหนาท่ีดําเนินการติดตามการ
ดําเนินงานทุกไตรมาสและรายป เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารติดตามตัวชี้วัด และวางแผนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
การในปนั้น และปตอไป  
2.2ข การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 

สํานักหอสมุดใชตัวชี้วัดกลยุทธเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยการ
ติดตาม/ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทุกเดือน โดยหัวหนา
ฝายเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน อีกท้ัง งานนโยบายและแผนมีหนาท่ีในการติดตามผลการดําเนินงานผาน
ระบบการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด (e-Project และระบบบริหารงานงบประมาณ
และการเงินของสํานักหอสมุด (e-Budget ทุกเวลา เม่ือมีตัวชี้วัดกลยุทธใดมีปญหา หรือหากเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินใด ผูบริหารท่ีกํากับดูแลและฝายท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามเก่ียวของจะรวมกันพิจารณาวิเคราะห
สาเหตุและระดมสมองเพ่ือการปรับและเสริมแผนปฏิบัติการใหผลการดําเนินงานดีข้ึน และนํารายงานผูอํานวยการ
และนําเขาในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป

การมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารและบุคลากร 
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ตาราง 2.2-1  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนงานสําคัญ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564  
 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพัฒนาบุคลากร 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลอง

กับความตองการ เขาถึงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนรู

และการวิจัย และมีการใชอยางคุมคา 

1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระยะ 
5 ป (2560-2564  

2. พัฒนา Collection (จัดหา/พัฒนาฐานขอมูล Inhouse ใหสอดคลอง
กับความตองการและหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัย และสนับสนุน
ยุทธศาสตรเชิงรุก 

3. เพ่ือพัฒนา/จัดหาหนังสือโปรแกรมฝกภาษาอังกฤษ และสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา อาจารย/นักวิจัย 
และบุคลากร  

4. ขยายแหลงทรัพยากรสารสนเทศใหกับลูกคา โดยใชระบบการสืบคน
ระดับสากลจากกลองเดียว (WorldCat  

5. สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศโดยเสริมสราง พัฒนาทักษะการ
แสดงสารสนเทศใหแกกลุมเปาหมายหลัก (นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย 
และสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดการใชอยางคุมคา 

6. พัฒนาเครื่องมือ/โปรแกรมสนับสนุนการจัดหาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 

7. สรางความรวมมือกับหองสมุดมหาวิทยาลัย ผานขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET และภาคี  เพ่ือผลักดันเชิง
นโยบายตอสกอ. เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐในภาพรวม 

8. สรางภาคีความรวมมือในการบอกรับฐานขอมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ 

9. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 

10. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษา  

11. พัฒนาฐานขอมูลเฉพาะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
12. พัฒนาฐานขอมูลลานนาตามมาตรฐานสากล 
13. ศึกษาความคุมคาของการใชทรัพยากรสารสนเทศ  
14. ควบคุมคุณภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงส่ิงพิมพ 

1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
ท่ีมีตอทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด 

2. รอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ี
จัดซ้ือสอดคลองกับหลักสูตรการเรียน
การสอน 

3. รอยละของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีการใชหลังจากการ
จัดซ้ือในปงบประมาณท่ีผานมา 

4. รอยละการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

5. รอยละความพึงพอใจในการใช
เครื่องมือสืบคน 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานท้ัง
ทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  และทักษะดานการ
บริหารงาน   

2. พัฒนาบุคลากรตามคานิยมหลักของ
สํานักหอสมุด (CMUL Core values   

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางสาย
อาชีพ (Career path   
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพัฒนาบุคลากร 
2. เปนแหลงเรียนรูลานนาท่ีสนับสนุน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

16. จัดหาส่ิงพิมพและพัฒนาฐานขอมูลลานนา (inhouse databases  
อยางเพียงพอตามมาตรฐานฐานสากลเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุก
ลานนาสรางสรรคตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-
2561  

17. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศลานนา 
18. เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงสารสนเทศลานนา 
19. สงเสริมการใชสารสนเทศลานนา 

6. จํานวนฐานขอมูลทองถิ่นภาคเหนือ 
7. รอยละความพึงพอใจดานทรัพยากร

และการเขาถึงสารสนเทศลานนา 
 

 

3. บริการท่ีมีคุณภาพและเสริมสรางการ
เรียนรูและการวิจัย 

20. พัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม อยางนอยปละ 5 นวัตกรรม/
บริการใหม  

21. จัดบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ  
22. ปรับปรุงอาคารหองสมุดและพ้ืนท่ีใหบริการใหเปนหองสมุดสมัยใหม  
23. เปล่ียนระบบหองสมุดอัตโนมัติจากระบบปจจุบันเปนระบบท่ีใช Cloud 

technology และพัฒนาบนพ้ืนฐานการ Sharing resources   
24. จัดสัปดาหหนังสือแหงปท่ียิ่งใหญท่ีสุดในภาคเหนือ 
25. พัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม 
26. พัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัย 
27. พัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศดวย การจัดกิจกรรมฝกอบรมและ

พัฒนาส่ือ 
28. พัฒนากิจกรรมการสงเสริมการอานและการใช  
29. เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศสูชุมชน 

8. จํานวนบริการใหม/นวัตกรรมบริการ 
9. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

สนับสนุนการวิจัย  
10. รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ  

การแกไข 
11. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการท่ี

มีตอบริการของสํานักหอสมุด 
 

4. เปนองคกรท่ีสามารถปรับตัวไดทัน
ตอความเปล่ียนแปลง 

30. พัฒนาบุคลากรใหมีคานิยมหลัก (CMUL ของสํานักหอสมุด ใหมี
ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ใหมีความกาวหนาทางสายอาชีพและใหสามารถรองรับการบริหารงาน
ในอนาคต  

31. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหนําผลงานท่ีพัฒนาไปนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการท้ังในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

32. พัฒนาระบบการรับเขาเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและความรู 
ความสามารถเฉพาะตําแหนง 

33. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรขอตําแหนงชํานาญการและเช่ียวชาญ 

12. รอยละของการบรรลุผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตร
สํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-
2564  
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนงานสําคัญ ตัวชี้วัดหลัก แผนพัฒนาบุคลากร 
34. นําเกณฑ CMU-EdPEx มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ

สํานักหอสมุด และลงนามคํารับรองตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

35. ใชการจัดการความรูเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง
และเปนระบบ เพ่ือรักษาองคความรูขององคกรและพัฒนาคน/พัฒนางาน 

36. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  
37. พัฒนา/จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการเปนหองสมุด

สมัยใหม 
38. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
39. พัฒนาทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษแกบุคลากรใหเพียงพอตอการ

ใชงาน 
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หมวด 3 ลูกคา 
 

3.1  เสียงของลูกคา  
3.1ก การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
 สํานักหอสมุดไดกําหนดกลุมลูกคาจากผูใชบริการโดยคํานึงถึงความครอบคลุมตามพันธกิจของ
สํานักหอสมุด และนําขอมูลสารสนเทศของผูใชบริการท่ีผานระบบควบคุมการเขา-ออกของสํานักหอสมุดมา
ประกอบการพิจารณากําหนดกลุม ดังนี้ (1 กลุมประชากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก นักศึกษาทุกระดับ 
อาจารย และบุคลากร (2 กลุมนักศึกษาเกา และ (3 กลุมบุคคลท่ัวไป โดยสามารถแบงลูกคาออกเปน 6 กลุม 
ไดแก C1: นักศึกษาปริญญาตรี  C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  C3: อาจารย/นักวิจัย  C4: บุคลากรสายปฏิบัติการ 
C5: นักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม C6: บุคคลท่ัวไป 

   

 สํานักหอสมุดไดนําผลสํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคาจากการดําเนินงาน เชน การ
ประเมินความพึงพอใจ การสนทนากลุม (focus group การสัมภาษณ เปนตน มาพัฒนาบริการใหตอบสนองตอ
เสียงของลูกคาตามท่ีปรากฏในโครงรางองคกร เพ่ือสงมอบบริการตามความตองการของลูกคาแตละกลุม 

 
รูป 3.1-1 การกําหนดกลุมลูกคาของสํานกัหอสมุด  

 
 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา สํานักหอสมุดไดนํา SIPOC Model มาใชเพ่ือการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ เพ่ือใหไดสารสนเทศจากลูกคาทุกกลุมสําหรับนํามาปรับปรุงและพัฒนาบริการของสํานักหอสมุดให
สอดคลองและตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดจากการรับฟงเสียงลูกคา ไดแก ความ
ตองการ ความคาดหวัง ความคิดเห็น ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน จากลูกคาขางตน 
โดยมีผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการดําเนินการดานมุงเนนลูกคาตามแนวทาง CMU-
EdPEx เปนผูรับผิดชอบหลักในการวางแผนและดําเนินการรับฟงเสียงลูกคาโดยใชชองทางและวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีตองการ และนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการวางแผนการออกแบบบริการ และปรับปรงุพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือสงมอบบริการท่ี
เปนเลิศและตรงความตองการใหแกลูกคาทุกกลุม อันจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา  
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รูป 3.1-2 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา   

 

ในดานวิธีการและชองทางในการรับฟงเสียงลูกคานั้น สํานักหอสมุดมีวิธีการรับฟงท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยีท่ีใชงานบนเว็บไซต ดังตาราง 3.1-1 ซ่ึงผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของจะ
นําขอมูลท่ีไดจากการรับฟงเสียงลูกคามาวิเคราะหเพ่ือใหไดสารสนเทศในการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ ตลอดจน
การออกแบบบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละกลุม และเพ่ือการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
อีกดวย 

 

ตาราง 3.1-1 วิธีการรับฟงเสียงของลูกคา และการนําไปใชประโยชน  

ลูกคา 
วิธีการ/ชองทางการรับฟง

เสียงของลูกคา 
ความถ่ี สารสนเทศท่ีตองการ 

การนําสารสนเทศไปใช
ประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

C1-C6 Suggestions & Reponses 
Box (การประเมินออนไลน  

ทุกวัน ความพึงพอใจ/ความตองการ/
ความคาดหวัง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ท่ี
สะทอนความคิดเห็นท่ีแทจริง
ข อ ง ผู ใ ช บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ป น
ประโยชนตอการพัฒนาการ
บริการ   

ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการใหบริการ /การ
ออกแบบบริการ 

ฝายบริการฯ + ฝาย
ห อ งส มุ ดคณะ  3 
กลุมสาขาวิชา C1-C6 การประเมินความพึงพอใจ ปละ 2 ครั้ง 

C1-C6 การประเมินความพึงพอใจการ
เขารวมกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจัย/การสงเสริมการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ/การ
สงเสริมการอาน 

รายกิจกรรม 

C1-C6 e-Mail ทุกวัน ความพึงพอใจ/ความตองการ/
ความคาดหวัง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ท่ี
สะทอนความคิดเห็นท่ีแทจริง
ข อ ง ผู ใ ช บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ป น
ประโยชนตอการพัฒนาการ
บริการ  
 

ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการใหบริการ /การ
ออกแบบบริการ 

ฝายบริการฯ + ฝาย
ห อ งส มุ ดคณะ  3 
กลุมสาขาวิชา 

C1-C6 กลองรับความคิดเห็น ทุกวัน 
C1-C6 Facebook ทุกวัน 
C1-C4 กิจกรรมสัญจร 

- พบปะผูใชบริการผาน
กิจกรรม 

รายกิจกรรม 

C1-C6 โทรศัพท  ทุกวัน 
C1-C6 การพูดคุยอยางไมเปนทางการ

ผานบริการตอบคําถาม 
ทุกวัน 

C2-C3 การสนทนากลุม (focus 
group  

รายกิจกรรม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูใชบริการ 

ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการใหบริการ /การ
ออกแบบบริการ 

 

C1: นักศึกษาปริญญาตรี C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา C3: อาจารย/นักวิจัย  C4: บุคลากรสายปฏบัิติการ   
C5: นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม  C6: บุคคลท่ัวไป  
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3.1ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
3.1ข(1 ความพึงพอใจและความผูกพัน 
  สํานักหอสมุดมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของลูกคา โดยดําเนินการประเมินในระบบออนไลนป
การศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือรับฟงเสียงลูกคาทุกกลุม ซ่ึงมีฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศเปนฐาน รวมกับฝายหองสมุด
คณะ 3 สาขา และคณะกรรมการดําเนินการดานมุงเนนลูกคาตามแนวทาง CMU-EdPEx ในการกําหนดแนวทางการ
ประเมิน โดยผานการใหความเห็น/ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด และมอบหมายใหฝาย
บริการฯ รับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจของหองสมุดกลาง และฝายหองสมุดคณะ 3 สาขาวิชา ประเมินความ
พึงพอใจของหองสมุดโดยแยกเปนรายคณะ ตามชวงเวลาท่ีกําหนดในตาราง 3.1-1 โดยประเมิน 4 มิติ เพ่ือให
ครอบคลุมการดําเนินงานในดานตอไปนี้ ไดแก 1 ดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึงทรัพยากร 2 ดานบริการ 
3 ดานผูใหบริการ และ 4 ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  (รูปหมวด 7.2-3 และแตละหองสมุดจะ นําขอมูล
จากการประเมินไปใชวิเคราะหกระบวนการทํางานและพัฒนาการบริการ  

 
 

รูป 3.1-3  กระบวนการประเมินความพึงพอใจ 

 
3.1ข(2 ความพึงพอใจเม่ือเทียบกับคูแขง 

สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในป 2561 จากหนวยงานคูเทียบ ไดแก 
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล  หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และศูนยบรรณสารและ
สื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเปรียบเทียบใน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดาน
การใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ทุกดาน และมีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับท่ี 3 รองจาก หอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล  และศูนยบรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังผลลัพธ 7.2-2 และ
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในป 2561 ของผูใชบริการสํานักหอสมุด มช. จําแนกตามมิติท่ีประเมินพบวา ความพึง
พอใจดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดกวาดานอ่ืน ดังผลลัพธ 7.2-5  
การประเมินความผูกพันลูกคา 
 ในป 2561 สํานักหอสมุดไดนําขอมูลจากระบบควบคุมการเขา – ออกสํานักหอสมุด (Access control) 
มาวิเคราะหการเขาใชบริการภายในอาคารสํานักหอสมุดของผูใชบริการ อีกท้ัง เปรียบเทียบจํานวนลูกคาเดิมและ
ลูกคาใหม แสดงผลดังรูป 7.2-6 และ 7.2-8  

นอกจากนี้ ยังนําระบบ Activity Database (ACTDB มา ใชในการจัดเก็บขอมูลและประเมินความผูกพัน
ของลูกคาผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักหอสมุด เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับฟงการบรรยายให
ความรู กิจกรรมจิตอาสา เปนตน โดยระบบแสดงจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมโดยจําแนกเปนลูกคาเดิมและลูกคา
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ใหม และแสดงรายชื่อของลูกคาท่ีมีจํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรม 10 อันดับแรก ดังตัวอยางรูป 3.1-4 ซ่ึงใน
ปการ 2561 พบวา กิจกรรมท่ีจัดโดยงานบริการสารนิเทศ มีลูกคาใหมใหความสนใจเขารวมมากกวาลูกคาเดิม 
และในสวนของกิจกรรมฝกอบรมทักษะการแสวงหาสารสนเทศและกิจกรรมจิตอาสา นั้นมีลูกคาเดิมใหความสนใจ
มากกวาลูกคาใหม ดังรูป 7.2-9 
 

 
 

รูป 3.1-4  ตัวอยางการแสดงผลการประเมินความผูกพันของลูกคาในระบบ Activity Database 

 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 
3.2ก หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนและกลุมลูกคาอ่ืน 
3.2ก(1 หลักสูตรและบริการ 

สํานักหอสมุดไดใชวิธีการศึกษาความตองการของลูกคาโดยนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการ

การรับฟงเสียงลูกคา การสนทนากลุม (focus group  การประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ และชองทางการรับ

ฟงเสียงลูกคาชองทางอ่ืน ๆ มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ การบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาทุกกลุม โดยการใหบริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ จัดสิ่ง

อํานวยความสะดวก สรางบรรยากาศในการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนใหลูกคาสามารถเขาถึงและใชทรัพยากร

สารสนเทศตามความตองการ เพ่ือใชในการศึกษาคนควา วิจัย และการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนใหความสําคัญ

ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของลูกคา ดังแสดงในตาราง 3.2-1 

3.2ก(2 การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

 สํานักหอสมุดนําสารสนเทศความตองการของลูกคาและบริการท่ีกําหนดไวดังโครงรางองคกร มา

สนับสนุนลูกคาผานบริการและชองทางการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดหาทรัพยากรและบริการ ดังตาราง 3.2-1  

ตาราง 3.2-1 บริการ/ชองทางเขาถึง ใชสารสนเทศ และการขอใชบริการเพ่ือสนับสนุนลูกคา 
กลุม

ลูกคา/ผู
มีสวนได
สวนเสีย 

บริการ/ชองทาง
เขาถึง ใช

สารสนเทศ และการ
ขอใชบริการ 

ชวงเวลา 
ความตองการ

ของลูกคา 
ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

C1-C6 1. บริการสารสนเทศ ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

1.1 สารสนเทศส่ิงพิมพ (หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ  

1. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 



หมวด 3 - 5 

 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

กลุม
ลูกคา/ผู
มีสวนได
สวนเสีย 

บริการ/ชองทาง
เขาถึง ใช

สารสนเทศ และการ
ขอใชบริการ 

ชวงเวลา 
ความตองการ

ของลูกคา 
ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

1.2 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (e-Journals,                   
e-Books, e-Newspapers, e-
Magazines  

1.3 คลังปญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(CMU Intellectual Repository- 
CMU IR  

1.4 สารสนเทศทองถิ่นลานนาและ
ภาคเหนือ 

1.5 โสตทัศนวัสดุ (ไมโครฟลม
หนังสือพิมพ CD VCD DVD  

2. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

 

C1-C3 2. บริการสนับสนุน
การวิจัย 

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

2.1 บริการบรรณารักษพบนักวิจัย 
2.2 บริการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ 
2.3 เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย ไดแก 

ฐานขอมูล Turnitin, InCites, 
Scopus, SciFinder 

2.4 เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยท่ี
พัฒนาขึ้น คลังผลงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Scholarly 
Research Report Database  

2.5 หองคนควากลุม/เด่ียว 

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

 

C1-C3 3. บริการการอาน ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

3.1 บริการนําสงเอกสาร (Document 
Delivery Services : D.D.   

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา C1-C6  ดังแสดงในตาราง 

OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

3.2 บริการยืม-คืนหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ 
ณ เคานเตอรยืม-คืน และยืม-คืนดวย
ตนเองดวย Self-check    

3.3 บริการชวยการคนควาและวิจัย   
3.4 บริการยืมระหวางหองสมุด   
3.5 บริการจองหนังสือ   
3.6 บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู   
3.7 บริการสงเสริมการใชสารสนเทศ - ทํา

ใหลูกคามีทักษะการแสวงหาและการ
ใชสารสนเทศเพ่ือการคนควาวิจัยและ
การเรียนรูตลอดชีวิต  

C1-C6 4. บริการพิเศษ ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

4.1 มุมหนังสือคุณธรรม   
4.2 มุมหนังสือ Best Seller   
4.3 ดูหนังฟงเพลง-จัดโปรแกรมฉายหนัง

และฟงเพลง   
4.4 บริการนักศึกษากลุมพิเศษ – 

นักศึกษาพิการไดสิทธิในการยืม
หนังสือ/โสตทัศนวัสดุมากกวา
นักศึกษาปกติ และจัดสงหนังสือ
โสตทัศนวัสดุ ณ หองสมุดคณะ และ
หองพักในมหาวิทยาลัย    

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 



หมวด 3 - 6 

 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

กลุม
ลูกคา/ผู
มีสวนได
สวนเสีย 

บริการ/ชองทาง
เขาถึง ใช

สารสนเทศ และการ
ขอใชบริการ 

ชวงเวลา 
ความตองการ

ของลูกคา 
ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

C1-C6 5. บริการชุมชน   ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

5.1 บุคคลภายนอกสามารถเขาใชบริการ
การอาน การสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนจากเครื่องคอมพิวเตอรของ
สํานักหอสมุดและมีสิทธิยืมหนังสือ
โดยการสมัครเปนสมาชิกหองสมุด 

5.2 ทักษะการแสวงหาและใชสารสนเทศ
จากการใหการฝกอบรม 

5.3 การไดเลือกซ้ือหนังสือท่ีสนใจ/การ
พบปะนักเขียนท่ีชื่นชอบผานการจัด
งาน CMU Book Fair 

5.4 การไดรับความสะดวกในการบริจาค
โลหิตใหกับลูกคาทุกกลุม ณ หองโถง
สํานักหอสมุด เดือนละ 2 ครั้ง มี
จํานวนเลือดท่ีไดรับบริจาคเกินกวา 
1,000 หนวย  ซ่ึงไดรับพระราชทาน
ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และโลขอบคุณจาก
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 6. เครื่องมือการ
สืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

6.1 ระดับสากล (ชื่อ “WorldCat 
Discovery Services”  

6.1.1 แหลงสารสนเทศจากหองสมุดท่ัว
โลกมากกวา 78,000 แหง ทําให
สามารถคนหาสารสนเทศจากกลอง
เดียว (Discovery services 
ประกอบดวย บทความมากกวา 
1,500,000,000 บทความ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 16,000,000 ช่ือ 
วารสาร 13,000,000 ช่ือ   

6.1.2 การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จากกลองเดียวและใชบริการยืม
ระหวางหองสมุด (WorldShare 
Interlibrary Loan จากท่ัวโลก  

6.2 ระดับมหาวิทยาลัย  
6.2.1 OPAC (Online Public access 

catalog  
6.2.2 Thai Digital Collection 

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C3 7. บริการ
อิเล็กทรอนิกส                          
   (e-Services  

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

7.1 การขอใชบริการนําสงเอกสาร 
(Document Delivery Services : 
D.D. ผานแบบฟอรมออนไลน   

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายหองสมุดคณะ 3  



หมวด 3 - 7 

 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

กลุม
ลูกคา/ผู
มีสวนได
สวนเสีย 

บริการ/ชองทาง
เขาถึง ใช

สารสนเทศ และการ
ขอใชบริการ 

ชวงเวลา 
ความตองการ

ของลูกคา 
ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

C1-C6  ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

7.2 บริการยืมตอดวยตนเองผานเว็บไซต 
(Renew Online   

7.3 บริการจองหนังสือบนระบบหองสมุด
อัตโนมัติผานเว็บไซต   

7.4 การขอบริการสงเสริมการใช
สารสนเทศ การลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ผานแบบฟอรม
ออนไลน  

สาขาวิชา 

C1-C3 7. บริการ
อิเล็กทรอนิกส                          
   (e-Services  

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

7.5 การขอใชบริการนําสงเอกสาร 
(Document Delivery Services : 
D.D. ผานแบบฟอรมออนไลน   

7.6 บริการยืมตอดวยตนเองผานเว็บไซต 
(Renew Online   

7.7 บริการจองหนังสือบนระบบหองสมุด
อัตโนมัติผานเว็บไซต   
การขอบริการสงเสริมการใชสารสนเทศ 
การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ผานแบบฟอรมออนไลน  

3. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

4. ฝายหองสมุดคณะ 3  
สาขาวิชา 

C1-C6 8. ฐานขอมูลและ
โปรแกรมสนับสนุน
การบริการ 

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

8.1 สืบคนและอานวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหมผาน 
CMU e-Theses 

8.2 สืบคนและอานงานวิชาการผาน CMU 
e-Research 

8.3 สืบคนและอานขอมูลเครื่องเขินลานนา
ผาน CMU Lanna Lacquerware 

8.4 Quiz Station : ระบบทดสอบการรู
สารสนเทศออนไลน  

8.5 Library Course Online : เรียนรูการ
แสวงหาสารสนเทศและใชเครื่องมือ
สนับสนุนการวิจัย/การอางอิงไดทุกท่ี
ทุกเวลา 

8.6 บริการขาวสาร/กิจกรรมผาน 
Interactive Screen 

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 9. Social 
Media/SMS/e-
Mail/Line/ QR 
Code 

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

9.1 ขาวสารดานบริการ/กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควาและ
วิจัย 

9.2 การแจงเตือนการคืนหนังสือผาน 
SMS 

9.3 บริการการตอบคําถามผาน Line/ 
Facebook  

9.4 การเขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
(e-Books, e-Journals ผาน QR 
Code 

1. ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 



หมวด 3 - 8 

 

รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

กลุม
ลูกคา/ผู
มีสวนได
สวนเสีย 

บริการ/ชองทาง
เขาถึง ใช

สารสนเทศ และการ
ขอใชบริการ 

ชวงเวลา 
ความตองการ

ของลูกคา 
ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

C1-C6 10. เว็บไซต ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

10.1  ขอมูลทรัพยากร  
  สารสนเทศ/บริการ/    
  กิจกรรม/หองสมุด 

10.2  ประกาศจัดซ้ือ-จัดจาง 
10.3  ขาวการรับสมัครงาน  

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายพัฒนาและ
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

3. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

4. งานระบบ
คอมพิวเตอร 

C1-C6 11. ความปลอดภัย
ของนักศึกษาและ
ทรัพยสิน  

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

11.1  มีกลองวงจรปดเพ่ือปองกันการ
โจรกรรม และปองกันเหตุรายท่ีจะ
อาจเกิดขึ้น 

11.2  มีระบบการควบคุมการเขา-ออก 
โดยใชการทาบบัตรในทางเขาออก
ท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบการเขาออก
อาคารท้ังในเวลาและนอกเวลา  

11.3  จัดฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยและ
แผนดินไหวในสํานักหอสมุด เปน
ประจําทุกป  

11.4  มีแผนผังแสดงเสนทางการหนีไฟ
และสัญญาณเตือนภัย  

11.5  การดูแลดานความปลอดภัยของชีวิต
ดานสุขภาพ มีเจาหนาท่ีไดรับการ
อบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตนท่ีฝาย
บริการฯ และมียาสามัญประจําบาน
ใหบริการ 

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานระบบคอมพิวเตอร 
 

C1-C6 12. สรางบรรยากาศ
เพ่ือการเรียนรู 

ทุกวัน ดังแสดงในตาราง 
OP-3 ลูกคาของ
สํานักหอสมุด 

12.1  จัดทําโครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักหอสมุด พรอมครุภัณฑ และ
บริเวณโดยรอบ เพ่ือใหเปนหองสมุด
สมัยใหม รองรับการใชงานการเปน
หองสมุดดิจิทัลและสนับสนุนพ้ืนท่ี
การเรียนรู 

12.2  พัฒนาพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรูให
สอดคลองกับปฏิบัติการใชหองสมุด
ยุคใหม trueLab @ CMU 

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 

2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1: นักศึกษาปริญญาตรี C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา C3: อาจารย/นักวิจัย C4: บุคลากรสายปฏิบัติการ   
C5: นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม C6: บุคคลท่ัวไป 
 

3.2ข(1 การ จัดการความสัมพันธ 
การสรางและจัดการความสัมพันธกับลูกคา สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาแตละ

กลุมเพ่ือสรางภาพลักษณ ความประทับใจ และความผูกพันกับลูกคา ดังนี้ 
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ตาราง 3.2-2 การสรางและจัดการความสัมพันธกับลูกคา 
กลุมลูกคา/
ผูมีสวนได
สวนเสีย 

วิธีการจัดการความสัมพันธ 
ชวงเวลา/
ความถ่ี 

ขอมูลส่ิงสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

C1-C6  
 
 
 
  
 

มีการจัดเก็บขอมูลลูกคาท่ีใหความ
สนใจเขารวมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/การบรรยาย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นโดยใช ระบบ Activity 
Database (ACTDB มาสนับสนุน
การสรางความสัมพันธกับลูกคา  

ทุกครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

มีชองทางอํานวยความสะดวกในการ
เขารวมกิจกรรม 

1. ฝายบรกิาร  
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2. งานบริการสารนิเทศ 

C1-C6  การสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม  

ทุกวัน  ใหรางวัลคนท่ีทําความดีในหองสมุด 
เชน เก็บทรัพยสินมีคาคืนเจาของ 
เปนตน  

ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

C1 จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 
Library WOW  

 
 

ปละ 1 ครั้ง ใหความรูและแนะนําบริการท่ีสําคัญ
ท่ีนักศึกษาควรทราบ เชน บริการ
นําสงเอกสาร บริการ บรรณารักษ
พบนักวิจัย เปนตน 

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C6 กิจกรรมตอบคําถามจากการสืบคน
สารสนเทศ และการใหรางวัล  

รายเดือน จัดกิจกรรมสงเสริมการสืบคน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยการ
ตอบคําถามและมอบรางวัลแกผูรวม
กิจกรรม 

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1-C4 กิจกรรม AMS Library Day ปละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ
หองสมุด คลินิกตอบคําถามและชวย
การคนควา เปดโอกาสใหผูใชบริการ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

งานหองสมุดคณะเทคนิค
การแพทย 

C1 กิจกรรมคนหาสุดยอดนักอาน
หองสมุด 

ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการเก็บสถิติการยืมหนังสือ
จากระบบหองสมุดอัตโนมัติและมอบ
รางวัลใหแกผูใชบริการท่ีมีสถิติการ
ยืมหนังสือมากท่ีสุด 

1. ฝายบริการ  
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2. ฝายหองสมุดคณะ 3 
สาขาวิชา 

C1 กิจกรรมแฟนพันธุแทหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร 

ปละ 1 ครั้ง จัดกจิกรรมรวมสนุกในการตอบ
คําถามเชิงวิชาการของหองสมุดและ
มอบรางวัลในงาน Medical Book 
Day ทุกป 

งานหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร 

C1-C6 กิจกรรมงานสัปดาหหนังสือแหงป 
CMU Book Fair 

ปละ 1 ครั้ง จัดกจิกรรมภายในงาน ประกอบดวย 
1. การจัดจําหนายหนังสือและ
ส่ือการศึกษาท่ีในราคาพิเศษ 
2. กิจกรรมนักเขียนพบผูอานและ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
3. การจําหนายอาหารและของท่ี
ระลึก 

คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดงาน CMU Book Fair 

C1-C6 กิจกรรม Pick Me & Return ตลอดป จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหนังสือเพ่ือ
เพ่ิมสถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศ
โดยนําหนังสือมาจัดแสดงบริเวณท่ี
ผูใชบริการเขาถึงไดงาย  

งานบริการสารนิเทศ 
 

C1: นักศึกษาปริญญาตรี C2: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา C3: อาจารย/นักวิจัย C4: บุคลากรสายปฏิบัติการ   
C5: นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม C6: บุคคลท่ัวไป 
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3.2ข(2 การจัดการ ขอรองเรียน 
การจัดการขอรองเรียน สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ โดยไดใช

กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา ดังรูป 3.1-2 มีผูรับผิดชอบและรับฟงขอรองเรียน/ขอเสนอแนะหลายชองทาง ไดแก 
Suggestions & Reponses Box (การประเมินออนไลน  e-Mail กลองรับความคิดเห็น Facebook กิจกรรมสัญจร 
โทรศัพท และการพูดอยางไมเปนทางการ ดังตาราง 3.1-1 ผูรองเรียน และผูดูแลระบบสามารถเขาถึงไดสะดวกและ
ใชงานไดงาย มีระบบการแจงกลับ (feedback ไปยังผูรองเรียน  และผูรองเรียนสามารถตอบกลับวาพอใจ/ไม
พอใจ มีการตอบสนองในเวลาท่ีเหมาะสมโดยขอรองเรียนใดไมซับซอนสามารถแกไขปรับปรุงได หากไมสามารถ
ปรับปรุงแกไขไดทันทีเนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ เก่ียวของ ผูรับผิดชอบขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ จะดําเนินการแจง
กลับใหผูรองเรียนทราบ ท้ังนี้ขอรองเรียนยังมีการจัดลําดับความสําคัญ (priority  เพ่ือการปรับปรุงดวย  

ในชวงปลายปการศึกษา 2561 สํานักหอสมุดไดมีแนวคิดในการนําระบบจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ 

ITSC VOC System ท่ีพัฒนาข้ึนโดยสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตใชเพ่ือการรับฟงเสียงลูกคา และ

การจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ จากลูกคาทุกกลุมของสํานักหอสมุด ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการกําหนดสิทธิ์ผูดูแล

และผูใชงานระบบ และการสรางความเขาใจในการใชงานระบบของบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน  
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หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 
4.1 การวัด วิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 

สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับกระบวนการวัด วิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ มีการ
ประชุมรวมกันและกําหนดตัวชี้วัดสําคัญท่ีผลักดันใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของสาํนัก ไดใช
วิธีการวัดผลการดําเนินงานโดยการวางแผนกลยุทธ การวัดผล และใชวงจรคุณภาพ เพ่ือใชในการติดตามและ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานและเพ่ือใหบรรลุตามตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก เปาหมายเชิงยุทธศาสตร และ
วิสัยทัศน โดยมีกระบวนการวัดผลการดําเนินงาน ตามรูป 4.1-1 โดยใช   

 

 
 

รูป 4.1-1 ระบบการวัด วิเคราะหและปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 
มีการกําหนดวิธีการเก็บขอมูล รอบระยะเวลาการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และกําหนดผูรับผิดชอบ  

โดยมีเครื่องมือในการติดตาม เชน ระบบ e-Budget, e-Project มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและใหมี
ผลการดําเนินการท่ีดี  ความถ่ี 1 เดือนตอครั้งเปนอยางนอย (สําหรับการติดตามดวยระบบ e-Budget, e-Project 
สามารถติดตามไดทุกเวลา   โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
สํานักหอสมุด ตามตาราง 4.1-1 

 

ตาราง 4.1-1 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัดสําคัญ 
เครื่องมือ/ชองทาง

ติดตาม 
  ความถ่ี ผูรับผิดชอบ ผลการติดตาม ผลลัพธ 

1. รอยละการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมขึ้น 

รายงานสถิติการใช
จากสํานักพิมพ/ 
ท่ีประชุม 

รายเดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

สถิติการใชเพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมทักษะการแสวงหา
สารสนเทศ โดยเฉพาะการใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสวาฐาน
ไหนมีการใชนอยหรือมาก 

7.1-7 

2. รอยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดซ้ือ
สอดคลองกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

3 เดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

ขอมูลการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือพิจารณาความ
สอดคลองของหลักสูตร (ผลลัพธ
ป 62  

 

- 

 

 

 

กาํหนดวิสยัทศัน/์

พนัธกิจ/ยทุธศาสตร/์

ตวัชีว้ดั

วางแผนกลยทุธแ์ละ

แผนการดาํเนินงาน

ติดตามและ

ประเมินผล

วิเคราะหแ์ละทบทวน

กระบวนการ

ปรบัปรุงและพฒันา
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ประจําปการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดสําคัญ 
เครื่องมือ/ชองทาง

ติดตาม 
  ความถ่ี ผูรับผิดชอบ ผลการติดตาม ผลลัพธ 

3. รอยละของจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
การใชหลังจากการจัดซ้ือ
ในปงบประมาณท่ีผานมา 

1. รายงานสถิติ          
การใช/การยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายเดือน งานพัฒนา 
ทรัพยากรสารนิเทศ+ 
งานบริการสารนิเทศ 

ขอมูลสถิติการใช/ยืมทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือนํามาสงเสริมการ
ใชใหมีการใชเพ่ิมมากขึ้น (ผลลัพธ
ป 62  

7.1-23 

4. รอยละความพึงพอใจดาน
ทรัพยากรและการเขาถึง
สารสนเทศลานนา 

การประชุมระดับ
ฝาย/งาน 

 

รายป งานศูนยสนเทศ
ภาคเหนือ 

ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา 
Collection ลานนาและการ
เขาถึง (ผลลัพธป 62  

- 

5. รอยละของจํานวนขอ
รองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายเดือน งานบริการสารนิเทศ ขอมูลพัฒนาบริการและลดขอ
รองเรียน (ผลลัพธป 62  

- 

6. จํานวนการนําเสนอผลงาน 
และรางวัลท่ีไดรับ 

- - ทุกฝาย/งาน 
คณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานกัหอสมุด 

- 7.1-21 

7. จํานวนคําขอใชและ
ใหบริการ CMU 
WorldShare ILL 

ระบบ 
WorldShare ILL 

รายเดือน งานบริการสารนิเทศ 1. ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนา Collection 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

2. ทราบผลการใชเพ่ือปรับปรุง
บริการ 

7.1-20 

8. จํานวนการใชงาน 
WorldCat Discovery 
Services 

WorldCat 
Discovery 
Services 

รายเดือน งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

สถิติการใชเพ่ือพัฒนาการ
จัดบริการใหมีการใชเพ่ิมมากขึ้น
อยางคุมคา 

7.1-7 

9. จํานวนบริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายเดือน งานบริการสารนิเทศ ขอมูลจากการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูนําระดับสูง เพ่ือพัฒนา
บริการสารสนเทศสนับสนุนการ
วิจัย 

7.1-12 

10. จํานวนนวัตกรรมบริการ/
บริการใหมท่ีเพ่ิมขึ้น 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 
 

รายเดือน ประธาน
คณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 

ขอมูลจากการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูนําระดับสูง เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมบริการ/บริการใหม 
เพ่ือใหสอดคลองและตอบ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

7.1-19 

11. ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการท่ีมีตอการใช
บริการของสํานักหอสมุด 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

ราย 6 เดือน ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
+ ฝายงานหองสมุด 
3 กลุมสาขาวิชา 

ผลการประเมินมาปรับปรุงบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องมือ
สืบคน บริการ ผูใหบริการ และ
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

7.2-1 
7.2-2 
7.2-3 
7.2-4 
7.2-5 

12. ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน
ในภาพรวม 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายป หนวยการเจาหนาท่ี ขอมูลสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน เพ่ือ
ปรับสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน 

7.3-4 

 

 

13. ความผูกพันของบุคลากร
ตอสํานักหอสมุด 

การประชุม
คณะกรรมการ

ราย 3 เดือน รองผูอํานวยการ 
หนวยการเจาหนาท่ี 

ขอมูลการพัฒนากระบวนการ
สรางความผูกพันและจัดกิจกรรม

7.3-5 
 



หมวด 4 - 3 

 

 รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดสําคัญ 
เครื่องมือ/ชองทาง

ติดตาม 
  ความถ่ี ผูรับผิดชอบ ผลการติดตาม ผลลัพธ 

บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

เสริมสรางฯ เพ่ือการประเมินใน
รอบปงบประมาณ 

14. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการในแต
ละป 

 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

 - รองผูอํานวยการ 
หนวยการเจาหนาท่ี 

ขอมูลเพ่ือการพัฒนากระบวนการ
สนับสนุนการของตําแหนงทาง
วิชาการ 

7.3-11 

15. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการ
คัดเลือกผลงานนําเสนอใน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

- รองผูอํานวยการ ขอมูลเพ่ือพัฒนาบุคลากร 7.3-10 

16. รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายป รองผูอํานวยการ 
หนวยการเจาหนาท่ี 

ขอมูลเพ่ือการพัฒนาการบริการ
จัดการและการจัดบรรยากาศเพ่ือ
สงเสริมการทํางาน 

7.4-1 

17. รอยละของตัวชี้วัดและ
โครงการท่ีสําเร็จตาม
เปาหมาย 

1. การประชุม
งาน/ 

2. การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด  

รายเดือน ฝาย/งาน + 
งานนโยบายและแผน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

7.4-8 
7.4-9 

18. เปรียบเทียบงบประมาณ
รับกับรายจายจริงเงิน
รายได 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักหอสมุด 

รายป งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ 

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตามโครงการและ
ตัวชี้วัด 

7.5-3 

19. จํานวนผูเขาใชบริการ
เว็บไซต และอาคาร
สํานักหอสมุด 

1. ระบบ Access 
control 

2 การประชุม 
   คณะกรรมการ 
   บริหารประจํา   
   สํานักหอสมุด 

ราย 3 เดือน งานระบบ
คอมพิวเตอร 

ขอมูลสถิติการใชของผูใชเพ่ือการ
ออกแบบบริการใหเหมาะสม 

7.2-6 
7.2-7 

 

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของหัวหนาฝายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดทุกเดือน โดยมีการ
ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีสงผลตอเปาหมาย ตัววัด หากมีตัววัดท่ีผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับเปาหมายจะแจง
ใหผูกํากับดูแลตัววัดไปทบทวนและปรับตัววัดใหสอดคลองกับสถานการณ  

 
 

ตาราง 4.1-2 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการพัฒนาสํานักหอสมุด 

สารสนเทศ 
ชองทาง/เครื่องมือ(ระบบ

สารสนเทศ  
ประโยชนของสารสนเทศ 

สารสนเทศภายใน 

1. รายงานผลการดําเนินงานตาม 

 พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ              
(งานท่ีไดดําเนินการตามโครงการ
และการพัฒนา/ปรับปรุงงานของ
ฝาย/งาน/หนวย  

 
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักหอสมุด  
โดยหัวหนาฝายเปนผูรายงาน 

 
1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป รายเดือน 
2. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําปและการพัฒนาและปรบัปรุง
งานของฝายและหนวยงานตางๆ ในฝาย 



หมวด 4 - 4 

 

 รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

สารสนเทศ 
ชองทาง/เครื่องมือ(ระบบ

สารสนเทศ  
ประโยชนของสารสนเทศ 

 3. การเรียนรูในการบริหารงานและการพัฒนางานระหวาง
คณะกรรมการบริหารฯ 

2. รายงานผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจท่ีผลักดันกลยุทธ  

การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด   

1. สํานักหอสมุดมีการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ราย 6 เดือน 

2. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปและการพัฒนาและปรบัปรุง
งานของฝายและหนวยงานตางๆ ในฝาย 

3. รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

ระบบ e-Project 
 

สามารถติดตามการดําเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
การแตละโครงการ มีการดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไว ได
ทุกเวลา  โดยตรวจสอบไดจากระบบตามสีท่ีแสดงไว 
สีเหลือง มีการขอใชงบประมาณ เบิกจายงบประมาณ 
สีเขียว  มีการเบิกจายเงินทุกกระบวนการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานเรยีบรอยแลว  โดยงานนโยบายและแผนเปนผู
ตรวจสอบ 
สีแดง แสดงใหเห็นวา ไมมีการดําเนินการใดๆ ต้ังแตไมมีการ
ขอใชเงิน ไมมีการเบิกจาย และไมมีการรายงานเม่ือส้ิน
ปงบประมาณ 

4. รายงานการใชงบประมาณและการ
เบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป  

ระบบ e-Budget  1. ทําใหทราบการเคล่ือนไหวของการขอใชงบประมาณจาก
ฝาย/งาน/หนวย   

2. การปฏิบัติงานดานการขอใชงบประมาณและการเบิกจาย
ของงานนโยบายและแผน และงานการเงิน การคลังและ
พัสดุ แลวแตจะดูรายงานเปนประจําวันหรือตามท่ีกําหนด 

3. ทําใหสามารถบริหารจัดการงานงบประมาณและการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

5. รายงานการดําเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ระบบ e-Project 
 

1. ฝาย/งาน/หนวย/ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถใชระบบใน
การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเม่ือส้ิน
ปงบประมาณ 

2. สํานักหอสมุดไดทราบและนําผลการดําเนินงานตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  มาใชในการพัฒนา
งานและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

6. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

หนังสือราชการ/email ทําใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานในเวลาอันเหมาะสม 

7. รายงานผลการดําเนินงาน    ตาม
กิจกรรมประจํา (สถิติการ ใช
บริการตางๆ  

e-Current Statistics เปนขอมูลในการจัดทํารายงานประจําป และรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

8. ขอมูลสถิติการยืม-คืน ขอมูลการใช
ฐานขอมูล CMUL OPAC 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ขอมูลการใชสารสนเทศเพ่ือดําเนินการสงเสริมการใชและเปน
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงเปนขอมูลสําหรับพัฒนา Collection 

9. ขอมูลการเขาใชบริการ ณ อาคาร
สํานักหอสมุด 

ระบบ Access Control ขอมูลสถิติการใชของผูใชเพ่ือการออกแบบบริการใหเหมาะสม 

สารสนเทศภายนอก 
1. ขอมูลจากแฟลตฟอรมการวัดปริมาณ

การใชสารสนเทศผานเว็บไซตและ
ฐานขอมูล  

 
Google Analytics, 
Google PageSpeed Tools, 
Google Search Console 

 
ขอมูลการใชหลากหลายรูปแบบ และประสิทธิภาพการเขาถึง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด เพ่ือใชในการ
พัฒนา Digital Collection 

2. ขอมูลดานบริหารจัดการ CMU MIS ขอมูลเพ่ือใชประกอบการบริหารและการตัดสินใจ 
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4.2 การจัดการความรู  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2ก ความรูขององคกร 

4.2ก(1 การจัดการความรู 
        สํานักหอสมุดดําเนินการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการความรูและรวบรวมองคความรูท่ีมี
อยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสํานักหอสมุดมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารของ
สํานักหอสมุด และคณะกรรมการจัดการองคความรูทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูของทุกฝาย
งาน วางแผนและกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน สรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัด
กิจกรรมสงเสริมการแบงปนความรู สรางพฤติกรรมการเรียนรู โดยนําเปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนงานสําคัญ เปนหลักในการกําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2560-2564 และใชกระบวนการจัดการความรู 5 ข้ันตอน ซ่ึงประยุกตมาจากกระบวนการจัดการความรู ของก
พร. ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การแบงปน และแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรู 
และการเรียนรู รวมถึงการใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการควบคุมกระบวนการจดัการความรู ปรับปรุง/พัฒนาใหได
องคความรูตามเปาหมาย ดังรูป 4.2-1 และตาราง 4.2-1 
 
สํานักหอสมุดจัดใหมีการจัดการความรู ดังนี้  

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามชุมชนนักปฏิบัติ COP จํานวน 8 ชุมชน มีการกําหนดใหบุคลากรท้ังหมดของ
สํานักหอสมุดเปนสมาชิกของชุมชนแนวปฏิบัติ รวมวางแผนการดําเนินงานของชุมชนแนวปฏิบัติ กําหนดหัวขอ
การจัดการความรูใหมในแตละป มีการเติมเต็มความรูและเปลี่ยนเรียนรู สรุปองคความรูท่ีไดรับและเผยแพรความรู
ใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด  

2. กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา เปนกิจกรรมท่ีใหความรูและทบทวนความรูในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
ซ่ึงกําหนดใหมีกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา จํานวน 5 ครั้งตอป โดยมีวิทยากรจากภายในหองสมุด ในการกําหนด
หัวขอในการเสวนาไดการมีการวางแผนไวลวงหนา โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของบุคลากรในประเด็นท่ี
ตองการใหจัดเสวนาผานการตอบแบบความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานการจัดการความรูของ
สํานักหอสมุด รวมถึงพิจารณาจากประเด็นปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานรวมกัน และองคความรูใหมในดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ในการจัดกิจกรรมไดมีการสรางบรรยากาศใหผูเขารวมกิจกรรมไดมี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเปดเวทีในการซักถาม ใหขอเสนอแนะรวมถึงการหาแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน  

3. การประชุมภายในฝาย/งาน เปนการประชุมเพ่ือใหบุคลากรในงานไดพูดคุยรวมกันในประเด็นตางๆ 
เชน ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน ขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ รวมถึงประเด็นความรูใหมในการ
ปฏิบัติงาน โดยหัวหนาฝาย/งาน จัดการประชุมภายในและมีการรับฟงความคิดเห็น แนวทางการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน สรุปความรูออกมาในรูปแบบรายงานการประชุม แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงาน   

การจัดเก็บและเผยแพรองคความรู ไดมีการสรุปและรวบรวมองคความรูท่ีไดรับ โดยแบงเปน 2 สวนคือ 
สวนท่ีเผยแพรแกชุมชนภายนอก และสวนท่ีใชในการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุด ดังนี้ 1 องคความรูท่ีเผยแพร
สูชุมชนภายนอก เปนองคความรูจากการจัดกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ ไวในเว็บไซต KM Corner การจัด
กิจกรรมวัน KM Day ซ่ึงเปนการนําองคความรูของชุมชนนักปฏิบัติ COP ท่ีไดดําเนินการในแตละปมาเผยแพร
ใหกับบุคลากรท้ังหมด ผานการนําเสนอองคความรูในรปูแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอรในกิจกรรมวัน KM 
Day  โดยจัดใหมีการประกวดนําเสนอองคความรูและมีกิจกรรมรวมสนุกภายในงาน รวมท้ังการเผยแพรใน
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ลักษณะอ่ืนๆ เชน การประกวดผลงาน การนําเสนอในเวทีการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU KM-
Day การประชุมวิชาการทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หรือการประชุมวิชาการในดานการจัดการ
ความรู เปนตน ซ่ึงในป 2561 สํานักหอสมุดไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู 
จากงานมหกรรมการจัดการความรู CMU-KM Day พัฒนางานประจําสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศ จากการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย ประเภทแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรูของสวนงาน เรื่อง การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศ โดย
ชุมชนแนวปฏิบัติ Info Health Cop และไดรับรางวัลชมเชย จากการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ประเภทการ
พัฒนาสวนงานสูการเปนองคกรแหงความสุข/องคกรสุขภาพ/องคกรคุณธรรม เรื่อง องคกรสุขสันต (Happy 
Organisation โดยชุมชนแนวปฏิบัติ ชุมชนคนใกลหมอ  
 

 
 
 

ตาราง 4.2-1 การจัดการความรูของสํานักหอสมุด 

 
กระบวนการ/ 

ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
รายละเอียด  ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดประเด็นความรู เปาหมาย
การจัดการความรูและกําหนด
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู 

กําหนดประเด็นความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธสํานักหอสมุด 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564 และกลยุทธท่ีทบทวนใน
ปงบประมาณน้ันๆ และแจงใหชุมชนนักปฏิบัติทราบ 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

2. จัดทําแผนการจัดการความรู
ของสํานักหอสมุด 

วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
2.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ 
2.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 
2.3 กิจกรรมวัน KM Day 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

รูป 4.2-1  กระบวนการจัดการความรู 
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กระบวนการ/ 
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

รายละเอียด  ผูรับผิดชอบ 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรูของชุมชนแนวปฏิบัติ 

สอดคลองกับประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรูของ
สํานักหอสมุด ประจําปงบประมาณ โดยใชกระบวนการจัดการ
ความรูของสํานักหอสมุด 5 ขั้นตอน ในการวางแผนกิจกรรมของ
ชุมชนแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
3.1 การบงชี้ความรู กําหนดหัวขอองคความรูท่ีจําเปนตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดไว  
3.2 การสรางและแสวงหาความรู ผานการจัดกิจกรรมเติมเต็ม
ความรู 3.3 การแบงปน และแลกเปล่ียนความรู เปนการนํา
ความรูท่ีไดรับนําไปปฏิบัติงานจริง และนําผลการดําเนินงาน 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมาแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน 
3.4 การจัดเก็บความรู โดยบันทึกในรูปแบบของการสรุปองค
ความรู โดยมีการรวบรวมและจัดเกบ็อยางเปนระบบ โดย
เผยแพรเปนลายลักษณอักษร  
3.5 การเรียนรู เปนการนําความรูท่ีไดจากการสรุปองคความรูไป
ประยุกตหรือบูรณาการใชในการปฏิบัติงานจริง และมีการ
สะทอนกลับของฝายงานท่ีนําความรูไปใชประโยชน ใหทราบถึง
ขอดี ขอจํากัด ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงองคความรูใหทันสมัยและใชงานไดอยางเกิดประโยชน
สูงสุด  

ชุมชนแนวปฏิบัติ 

4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู
ตามแผนท่ีกําหนด  

มีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ ดังน้ี 
4.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ จํานวน 8 ชุมชน 
4.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา 

 
ชุมชนแนวปฏิบัติ 
คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรูของ
สํานักหอสมุด 

มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ
องคความรูทุก 2 เดือน 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

6. สกัดและรวบรวมองคความรู คณะกรรมการจัดการองคความรู และคุณอํานวย (Facilitator 
ของแตละชุมชนตรวจสอบผลการดําเนินงาน เพ่ือสกัดองคความรู
จากการกิจกรรมการจดัการความรูของชุมชนแนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

7. เผยแพรองคความรู นําองคความรูเผยแพรผานเว็บไซตสํานักหอสมุด 
http://kmcorner.lib.cmu.ac.th รวมถึงการประกวดผลงาน 
การนําเสนอในเวทีวิชาการการจัดการความรูและการประชุม
วิชาการทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เปนตน 

คุณลิขิตของคณะกรรมการ
จัดการองคความรูและของ
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

8. ประเมินผลการจัดการความรู
ประจําป 

ประเมินผลการจัดการความรูประจําปในดานตางๆ  ไดแก 
8.1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน 
การจัดการความรูของสํานักหอสมุด 
8.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพุธสุนทรีย
เสวนา 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 

9. การพัฒนาการดําเนินงานการ
จัดการความรูในปตอไป 

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะการจัดการความรูมาพัฒนา 
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการความรูปตอไป 

คณะกรรมการจัดการองค
ความรู 
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 4.2.ก(2:  การเรียนรูระดับสถาบัน 
องคความรูท่ีเกิดการการจัดการความรูจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตางๆ ไดแก สรุปองคความรูจากชุมชนแนว

ปฏิบัติ สรุปผลการเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา คูมือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติใน
การปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน SOP คูมือการใชงาน เปนตน และมีการเผยแพรความรูหลากหลายรูปแบบ 
ไดแก 

1. ความรูในการปฏิบัติงานในหองสมุด จัดเก็บและเผยแพรในระบบคลาวด ไดแก Google Drive ของ 
CMU G Suite for Education ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (CMU e-Document  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. องคความรูเผยแพรสูชุมชนภายนอก เปนองคความรูจากการจัดกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ CoP 
เฉพาะความรูท่ีสามารถเผยแพรได โดยจัดเก็บและเผยแพรไวในเว็บไซต KM Corner เชนองคความรู
ในการใหบริการนําชมหองสมุด องคความรูในการจัดการหนังสือท่ีมีการใชนอย หรือองคความรูใน
การสงเสริมการใชบริการของหองสมุด เปนตน ซ่ึงบุคลากรท้ังใน-นอกสํานักหอสมุดสามารถเขามา
เรียนรูในเว็บไซต KM Corner และนําไปไปประยุกตใชได   

นอกจากการจัดการความรูเพ่ือรักษาองคความรูภายในของสํานักหอสมุดแลว ในบทบาทของการเปนศูนย
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและชุมชนภาคเหนือ สํานักหอสมุดยังคํานึงถึงการจัดการความรูเพ่ือรักษา
องคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินไวใหแกคนรุนหลัง เชน ความรูเก่ียวกับอาหารพ้ืนบานลานนา  เพลงลานนา  
ภาพลานนาในอดีต เปนตน ผูสนใจสามารถเขาถึงความรูตางๆ ผานทางเว็บไซตสํานักหอสมุด รวมถึงเปดโอกาสให
หนวยงานและชุมชนไดใชความรูท่ีจัดเก็บไปตอยอด เพ่ือสรางนวัตกรรมในเรื่องท่ีสนใจตอไป  

 
 
 

4.2ข ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2ข(1 คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหลงขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสในดานคุณภาพ โดยมีข้ันตอน
ในการควบคุมคุณภาพในสวนของขอมูล ประกอบดวย (1  กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการท้ังฝายเนื้อหาและดาน
เทคนิค (2  กําหนดใหมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (3 ฝกอบรมผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลและผูใชระบบ 
(4 กําหนดผูตรวจสอบขอมูลและสารสนเทศและแกไขขอมูลประจําวัน และ (5  บริหารจัดการขอมูลโดยบรรณารักษ 
ในสวนของสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย (1  กําหนดใหงานระบบคอมพิวเตอรเปนผูดูแลสารสนเทศเชิง
อิเล็กทรอนิกส (2 กําหนดใหมีการใชมาตรฐานการจัดทําสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสในการจัดทําฐานขอมูลสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส (3 กําหนดสิทธิการใชสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส (4 บริหารจัดการขอมูลโดยบรรณารักษ (5 
เครื่องมือสืบคนทันสมัย และ (6 มีความรวดเรว็ในการสบืคน 
4.2ข(2  ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหลงขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสในดานความปลอดภัยของขอมูล 
และขอมูลท่ีออนไหว โดยมีข้ันตอนดังนี้ (1 มีระบบ รักษาความปลอดภัย และการสํารองขอมูลสารสนเทศ  โดยการ
สํารองขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนดและการนําขอมูลท่ีสํารองแลวฝากไวในท่ีปลอดภัยอยางนอย 2 แหง (2 กําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของขอมูล โดยใหปฏิบัติตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดวยการ
นําอุปกรณรักษาความปลอดภัย จัดเก็บบันทึก และวิเคราะหขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (2 กําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลและสารสนเทศ โดยการกําหนดลําดับชั้นในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญและรหัสผานในการเขาถึงของผูใชในแตละ
กลุมและการกําหนดสิทธิ์การเขาดูขอมูล 
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4.2ข(3 ความพรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ 
สํานักหอสมุดบริหารจัดการแหลงขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสใหพรอมใชงานและงายตอการ

ใชงาน ดังข้ันตอนดังนี้ (1 สรางชองทางเพ่ือ ใหผูใชบริการและ  ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเขาใชงานและเขาถึง
สารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว ออกแบบระบบใหฝาย/งานท่ีรับผิดชอบสามารถนําขอมูลข้ึนระบบ (upload ดวยตนเอง 
และรองรับการใชงานจากภายนอกได (2 มีซอฟตแวรและฮารดแวรท่ีทันสมัยสนับสนุนการใชงาน (3 มีระบบ
เครือขายหลัก (Backbone และมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายภายในรองรับ (4 มีเว็บไซตท่ีออกแบบ
ใหใชไดสะดวกและเหมาะสมกับทุกอุปกรณ (responsive web และมีมาตรฐานสากลในการจัดทําสําหรับเปน
ชองทางในการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและบริการ (5 มีการพัฒนา application เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึง
บริการและทรัพยากรสารสนเทศและการใชงานท่ีสะดวกรวดเร็ว (6 มีเครื่องมือในการสืบคนในรูปแบบแพลตฟอรม 
พรีเม่ียม Single search and Discovery Services ท่ีชวยใหสามารถสืบคนฐานขอมูลจากหองสมุดเครือขายท่ัวโลก
ไดจากกลองเดียว และใชประโยชนจากการยืมระหวางหองสมุดจากหองสมุดในเครือขายท่ัวโลก (Worldshare ILL  
 

4.2ข(4 คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟตแวร 
ตาราง 4.2-2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

1. ความนาเชื่อถือ 1.1 กําหนดคุณลักษณะใหตรงกับความตองการใชงาน 
1.2 เปนครุภัณฑท่ีไดรับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.  
1.3 เปนฮารดแวรท่ีจําหนายในทองตลาดปจจุบัน 
1.4 สามารถปรับเปล่ียนใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงได

ตลอดเวลา 
1.5 เลือกซ้ือจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เชื่อถือได และมีบริการหลัง

การขายท่ีดีเยี่ยม 

1.1 เลือกซอฟตแวรท่ีไดมาตรฐานถูก
กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

1.2 เปนท่ีนิยมใชของหองสมุด 
ตาง ๆ  

1.3 ปรับเปล่ียนโปรแกรมใหทันสมัย
อยูเสมอ 

 

2. ความม่ันคงปลอดภัย 2.1 มีระบบแสดงตัวตนกอนการเขาใชงาน 
2.2 มีการจางเหมาบํารุงรักษาโดยผูเชี่ยวชาญ 
2.3 มีระบบปองกันการโจรกรรมขอมูลโดยมีการติดต้ัง Firewall 
2.4 มีบุคลากรท่ีมีความชํานาญงานดูแลระบบ 
2.5 มีระบบสํารองขอมูลไวตรวจสอบ 
2.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยหองเครือขายหลัก 
2.7 หองเครือขายหลักติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม

ความชื้นอัตโนมัติและมีเครื่องดับเพลิงประจําหอง 

2.1 มีระบบตรวจสอบการเขาใชงาน
แบบ Real time 

2.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย
ขอมูลตามพรบ. วาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

2.3 มีโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร และสปายแวร 

 
3 ใชงานงาย 3.1 ใชอีเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการแสดงตัวตนเพ่ือเขา

ใชงาน 
3.2 มีการฝกอบรมการใชงานฮารดแวรท่ีจัดหาใหม 

3.1 สามารถเขาใชงานผานเว็บไซต
ของสํานักหอสมุดและระบบ
อินทราเน็ตของสํานักหอสมุด 

3.2 มีการฝกอบรมการใชงานอยาง
ตอเน่ือง 

3.3 มีคูมือการใชงานซอฟตแวร 
 

        สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบฮารดแวรตามแผนการดําเนินการรายเดือน เพ่ือใหม่ันใจไดวาคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องสามารถทํางานไดตามท่ีคาดหวัง โดยจะมีการดําเนินการตรวจสอบ Windows Update การตรวจสอบ
มัลแวร เปนกิจกรรมหลัก และการตรวจสอบรายการอ่ืนเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือใหแนใจถึงความปลอดภัยของตัว
ซอฟตแวรได ในดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดคุณภาพสมบัติของฮารดแวรและซอฟตแวรใหมีความ
นาเชื่อถือ ความม่ันคงปลอดภัย และใชงานงาย ตามตาราง 4.2-2 
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4.2ข(5  ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
สํานักหอสมุดมีการเตรียมความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน วิธีการแกไข และการปองกันของระบบฮารดแวร 

ระบบซอฟตแวร และขอมูลสารสนเทศ โดยมีงานระบบคอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบหลักและกําหนดใหบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานตองมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการระบบเครือขาย และบริหารจัดการขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติใหอยู
ในภาวะพรอมใชงานอยูตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4.2-3 

 

ตาราง 4.2-3 ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
 

เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีการปองกันและแกไข การวัดผล 
1. ระบบฮารดแวร 
1.1 เครือขายชํารุด  ไม
สามารถใชงานได 

จัดหาอุปกรณเครือขายหลัก (Core Switch สํารองและสามารถนํามาทดแทน
ไดทันที 

สัดสวนของจํานวนเหตุการณท่ี
แกไขทันทวงทีตามเวลาท่ี
กําหนด ตอ จํานวนเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นท้ังหมด 

1.2 ไฟฟาดับ 1.2.1 ติดต้ังระบบไฟฟาสํารอง สําหรับเครือแมขาย ระบบเครือขายและการ
ใหบริการหลักในชั้น 1 ตลอดจนประตูเขา-ออก สํานักหอสมุด 
1.2.2 กรณีไฟดับเกิน 30 นาที ใหเดินเครื่องปนไฟฟาเพ่ือจายไฟใหระบบไฟฟา
สํารอง 
1.2.3 ตรวจสอบเครื่องปนไฟใหมีความพรอมใชงานไดทันทีท่ีเกิดไฟฟาดับ 
1.2.4 ติดต้ังเครื่องปนไฟฟาอัตโนมัติใหระบบไฟฟาสํารอง พรอมนํ้ามันสํารอง 
(ในกรณีนอกทําการ  

1.3 การเกิดอัคคีภัยใน
หองเครือขายหลัก 

1.3.1 มีการติดต้ังระบบดับเพลิงเฉพาะหองเครือขายหลัก และมีการ 
       ฝกซอมการปองกันอัคคีภัยเปนประจําทุกป 
1.3.2 ติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM 200 สําหรับการใชงานกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
1.3.3 บํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงใหใชงานไดตลอดเวลา 

 

1.4 การชํารุดของ 
     ฮารดแวร 

1.4.1 มีการจางเหมาบํารุงรักษาฮารดแวรใหใชงานไดตลอดเวลา 
1.4.2 มีตรวจสอบการใชงานประจําวัน 

 

1.5 ระบบจัดการขอมูล
สํานักหอสมุด 

1.5.1 แกไขเชิงเทคนิคใหขอมูลกลับคืนภายใน 1 นาที  
1.5.2 กําหนดใหมีบุคลากร ดูแลระบบมากกวา 1 คน และสามารถทํางานแทน
ไดเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 

2. ระบบซอฟตแวร 
2.1 ซอฟตแวรไมสามารถ
ทํางานได 

2.1.1 ติดต้ังซอฟตแวร Antivirus ใชงานรวมกับมหาวิทยาลัย 
2.1.1 ติดต้ังกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการและใชปฏิบัติงาน 

 
 

3. ขอมูล 
3.1 ระบบขอมูลลม 3.1.1 ใชเครื่องแมขายคอมพิวเตอรหลักเปนเครื่องแมขายเสมือน (Virtual 

Server ท่ีใชเทคโนโลยี Hyper Converged Infrastructure ในการรวมหนวย
ประมวลผลตาง ๆ เขาดวยกัน ประกอบดวย เครื่องแมขายคอมพิวเตอร 
(Server , ระบบจัดเก็บขอมูล (Storage และระบบเครือขายลง ( Network 
Functions ลงในหนวยประมวลผลสวนแยก ( Modular Unit  
3.1.2 มีการตรวจสอบการทํางานของ Data Center เปนประจําทุกวันทําการ
ผาน Check List Form ท่ีสํานักหอสมุดไดออกแบบไวเพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ภายใน Data Center วามีเหตุการผิดปกติหรือไม 
3.1.3 ใชระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืนแบบ Precision Air ภายใน 
Data Center ซ่ึงเปนระบบปรับอากาศท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชงานใน Data 
Center โดยเฉพาะจํานวน 2 เครื่อง โดยจะทํางานสลับกันเพ่ือปองกันไมใหมี
เครื่องใดเครื่องหน่ึงทํางานหนักเกินไป 
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เกิดภาวะฉุกเฉิน วิธีการปองกันและแกไข การวัดผล 
3.1.4 ใชอุปกรณดับเพลิงท่ีเปนกาซดับเพลิงประเภท FM200 ซ่ึงถูกออกแบบ
มาเพ่ือใชงานใน Data Center โดยเฉพาะท่ีไมสรางความเสียหายใหกับ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
3.1.5 ใชไฟฟาปะเภท Three-phase electric power ภายใน Data Center 
ของสํานักหอสมุด เน่ืองจากมีการจายกระแสไฟฟาท่ีมีเสถียรภาพมากกวา 
3.1.6 มีโปรแกรมสํารองระบบหองสมุดอัตโนมัติไวท่ีบริษัท Innovative 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.1.7 ติดต้ังระบบ SAN สําหรับการเก็บขอมูลสํารอง 
3.1.8 มีบุคลากรดูแลระบบเครือขายและเฝาสังเกตความเปล่ียนแปลงของ
ระบบตางๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3.1.9 จัดเก็บขอมูลสํารองไวท่ีธนาคาร 
3.1.10 จัดเก็บขอมูลสํารองไวบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
       กําหนดผูรับผิดชอบดูแลระบบมากกวา 1 คน และสามารถปฏิบัติหนาท่ี
แทนได 

3.2 การดาวนโหลด 
ขอมูลมากผิดปกติ 

จัดหาซอฟตแวรปองกันการดาวนโหลดขอมูลทีละมาก ๆ  
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หมวด 5   
บุคลากร  

 

5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
5.1ก ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
  

สํานักหอสมุดไดกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรไวในเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาสํานักหอสมุด
อยางยั่งยืน (CMUL Excellence Model  (รูป OP-1 เพ่ือใหการพัฒนาสํานักหอสมุดสําเร็จตามเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตร จึงไดดําเนินการวางแผนบุคลากรเปนสวนหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร (รูป 2.1-1 โดยในการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังไดคํานึงถึงความสอดคลองกับระบบงานตาม Core Process, Support 
Process และ Management Process (รูป 6.1-2  รวมถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด ซ่ึงมี
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเปนกลไกสําคัญในการทบทวนและวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือใหมี
อัตรากําลังเพียงพอท่ีสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (การขาดแคลนงบประมาณและกําลังคนท่ีจะไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  โดยใชขอมูลอัตรากําลังท่ีมีอยู
ในปจจุบัน อัตราเกษียณ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และอุปกรณ ท่ี ทันส มัยมาเป นตั วช วยในการวางแผน
อัตรากําลังในปจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ มีการใชวิธีจาง
เหมาโดยใชระเบียบพัสดุฯ (เจาหนาท่ีเชคเกอร เพ่ือใหได
บุคลากรท่ีมีความสามารถและประหยัดงบประมาณ และใช
วิธีจางเหมาใชบริการจากหนวยงานภายนอก (การทําความ
สะอาด เพ่ือทด แทนกําลังคน (ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ
และไมไดตําแหนงกลับคืน ภายใตกรอบอัตรากําลังสาย
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตอสาย
สนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค ไมเกิน 1 : 1 ตาม
กระบวนการวางแผนอัตรากําลัง (รูป 5.1-1     

 
5.1ก(1  ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

ในดานขีดความสามารถ  สํานักหอสมุดใช (1 ระบบ Competency Based Management ในการ
ประเมินความจําเปนดานขีดความสามารถของบุคลากร โดยพิจารณาจากระดับคาความคาดหวังสมรรถนะตาม
สมรรถนะหลัก (Core competency ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   และตามสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติงาน (Functional competency โดยใชเปนเครือ่งมือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  (2 แผนพัฒนาบุคลากร  สํานักหอสมุดพัฒนาบุคลากรตาม 3 
แผนยอย คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานท้ังทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  และทักษะดานการ
บริหารงาน  การพัฒนาบุคลากรตามคานิยมหลักของสํานักหอสมุด (CMUL Core values   และการพัฒนา
บุคลากรใหมีความกาวหนาทางสายอาชีพ (Career path   
 

5.1ก(2  บุคลากรใหม 
 เม่ือมีอัตรากําลังใหมท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  สํานักหอสมุดไดดําเนินการสรรหา วาจาง 

บรรจุบุคลากรใหม ตามข้ันตอน และระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และดําเนินการเพ่ือใหไดบุคลากรใหมท่ี

 
รูป 5.1-1 กระบวนการวางแผนอัตรากําลัง 

  
 

ทบทวนอัตรากาํลัง

วเิคราะหค์วาม
ต้องการอัตรากาํลัง

กาํหนดแนวทางการ
วางแผนอัตรากาํลัง

บริหารอัตรากาํลัง
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มีคุณสมบัติและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรจะพิจารณาความ
ตองการอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรตามพันธกิจ ยุทธศาสตร และความตองการของ
สํานักหอสมุด  และนําขอมูลมากําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพ่ิมเติม  รวมท้ังกําหนดใหมีการ
แสดงหลักฐานผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีผานการทดสอบจากสถาบันท่ีไดรับการ
ยอมรับ ซ่ึงผลการทดสอบตองมีอายุนับจากการสอบไมเกิน 2 ป  และกําหนดคะแนนตามตําแหนง แบงเปน (ก 
ตําแหนงท่ีรับตั้งแตวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ไดแก บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร นักการเงิน
และบัญชี และพนักงานปฏิบัติงาน (ข ตําแหนงท่ีรับตั้งแตวุฒิ ปวช.ปวส. ปวท. ข้ึนไป ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรมี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตามตําแหนงงานอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังกําหนด
คะแนนการสอบขอเขียน โดยผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวารอยละ 50  และไดคะแนน
รวมทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ 60 ถึงจะผานเกณฑเขามาสอบสัมภาษณ จากนั้น กําหนดเกณฑใหคะแนนการ
สัมภาษณโดยนํา Core  competency และ Functional  competency มาใชเปนหลักในการกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนนใหเหมาะสมกับตําแหนงและภาระงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบ  

ตาราง 5.1-1 กระบวนการสรรหา คัดเลือก วาจางและการรักษาบุคลากรใหม 
กระบวนการ ข้ันตอน 

การสรรหา 
จัดทําประกาศรับสมัครโดยแจงอัตราคาจาง รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไปตามระเบียบขอบังคับ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีกําหนด คะแนนภาษาอังกฤษข้ันต่ํา คะแนนขอเขียนข้ันต่ํา วิธีการ
คัดเลือก   

การคัดเลือก 
จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑคัดเลือกและขอสอบท้ังการสอบ
ขอเขียนและการสอบสมัภาษณ 

การจางงาน 

1. คัดเลือกผูท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (ตรวจสุขภาพ ตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ฯลฯ   
2. ทําสัญญาวาจางและเริ่มทดลองงาน โดยผูบริหารท่ีเก่ียวของและหนวยการเจาหนาท่ีจะมี
การปฐมนิเทศบุคลากรใหมเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุมตามจํานวนการคัดเลือกแตละครั้ง 
เพ่ือใหบุคลากรไดรับรูเปาหมาย นโยบาย วัฒนธรรมองคกร และเพ่ือนรวมงาน โดยมีการ
กําหนด job description และ job specification สําหรับบุคลากรใหมทุกคน 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และบรรจุเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
4. ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน บรรจุและแตงตั้ง และทําสัญญาจางงาน 

การรักษา 

ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงานโดยหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน 
การศึกษากระบวนการทํางานจาก SIPOC 
การใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมตามประเภทตําแหนงงาน 
การจัดสภาพแวดลอมและใหสิ่งอํานวยการความสะดวกในการทํางาน 

5.1ก(3  การทํางานใหบรรลุผล  

  การจัดระบบและบริหารงานบุคคลใหปฏิบัติงานบรรลุผล  สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการปฏิบัติให
บรรลุผล โดย (1 มีการมอบหมายงานและจัดทําขอตกลงกอนการปฏิบัติงาน ( TOR ใหแกหัวหนาและบุคลากรทุก
คน  โดยกําหนด TOR ของแตละตําแหนง ใหสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง งานพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนงานประจํา เพ่ือใหมีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูบังคับบัญชาตามรอบการประเมินในระบบ CMU MIS 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (2 มีระบบในการสงเสริมใหบุคลากรนํา ผลงานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําป ไป
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นําเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือใหผลงานท่ีได
พัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําป เชื่อมโยงไปยังแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางสายอาชีพและการ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ  โดยใหเสนอหัวขอพรอมเรื่องยอผานฝายฯ และฝายนําเขาพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณา และผลงานท่ีผานการพิจารณา หัวหนางาน/ฝาย รอง
ผูอํานวยการท่ีเก่ียวของ และผูอํานวยการ เปนผูตรวจสอบและใหความเห็น เพ่ือใหผลงานออกไปเผยแพรอยางมี
คุณภาพ  โดยในปการศึกษา 2561 มีบุคลากรไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จํานวนท้ังสิ้น 12 ผลงาน (ผลลัพธ 7.1-21) (3 ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดยฝายรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีบุคลากรแตละคนในงานท่ีสังกัดฝายท่ีรับผิดชอบ โดย
ใหรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ และเปนการเรียนรูรวมกันท่ีเปนประโยชนในระหวางการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะสงผลตอการปรับ
วิธีการ/กระบวนการในการปฏิบัติงานใหไดเปาหมายของโครงการ (4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( JA : Job 
achievement และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงานตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามองคประกอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR ท่ีกําหนด สําหรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน คาจาง และใหคาตอบแทน 
มีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทุกคนรับทราบ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  สําหรับบุคลากรท่ีมีผลการประเมินตาม
สมรรถนะต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการพัฒนาโดยเขารับการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัย  และ
ผูบริหารระดับสูงและหัวหนาฝาย/งานท่ีเก่ียวของจะทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาตนเองใหแกบุคลากรนั้นๆ และมี
การติดตามพัฒนาการของแตละบุคคล หากบุคคลใดไดรับผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานติดตอกัน 6 รอบ
การประเมิน อาจถูกพิจารณาเลิกจาง  (5 ทบทวนการมอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยผูบริหารท่ีรับผิดชอบและหนวยการเจาหนาท่ี นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเพ่ือ
จากการดําเนินงานอยางเปนระบบดังกลาว และสงผลใหสํานักหอสมุดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด และบุคลากร
ไดรับความรูและประสบการณมาตอยอดการพัฒนาจากการไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรท่ีเปนนักวิชาชีพ
เดียวกัน จากการนําเสนอผลงานบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับรางวัลในระดับชาติอยางตอเนื่องทุกป และทําใหมี
หองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงานอ่ืน ขอความอนุเคราะหผลงานไปใชจํานวนมากข้ึนถึงปจจุบันมีจํานวน 16 
ผลงาน ท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงานอ่ืนขอนําไปใช จํานวน 10 หองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ทําใหผล
งานเปนประโยชนในวงกวางและสงผลใหบุคลากรมีผลงานท่ีสามารถนํามาใชในการกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
ความกาวหนาในสายอาชีพท่ีสูงข้ึนตอไป  

         
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รูป 5.1-2 ระบบการบริหารงานบุคคล     
  

5.1ก(4  การจัดการการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
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สํานักหอสมุดมีวิธีการดําเนินการจัดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร ดังนี้ (1 ผูนําระดับสูงและหัวหนา
งานท่ีเก่ียวของวิเคราะหภาระงานในงานท่ีมีผูเกษียณอายุงานและงานท่ีตองการอัตรากําลังเพ่ิมเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือขออัตรากําลังลวงหนา 3 ป ตามรอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (2 ผูนําระดับสูงวิเคราะหกําลังคนและ
สภาวะการณปจจุบันท้ังปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือใหสามารถรองรับปญหาการขาดแคลนกําลังคนจากการ
ไมไดรับคืนอัตราเกษียณจากตําแหนงขาราชการและลูกจางประจํา รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับ
ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในอนาคต  โดยปรับรูปแบบการใหบริการ ณ หองสมุดสถาบันวิจัย เปนการเชิง
รุกไปยังสถาบันวิจัย และปรับปรุงการทํางานใหมในหนวยงานในฝายเดียวกัน  โดยมีการมอบหมายภาระงานขาม
หนวยงานในฝายเดียวกัน   ใชวิธีจางเหมาโดยใชระเบียบพัสดุแทนการจางพนักงานสวนงานเพ่ิม  เพ่ือใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถเกลี่ยอัตรากําลังไปทํางานในงานท่ีขาดแคลน  และการประหยัด
งบประมาณ (สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติในเรื่องตางๆ โดยมีคะแนน
งานเชิงพัฒนาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหบุคลากรอ่ืนสามารถเขาใจงานผานคูมือและทํางาน
ทดแทนกันได  และทําใหผูเขียนคูมือไดมีความเขาใจในงานของตนเองมากข้ึน (4 สนับส นุนใหไปฝกอบรม/ดูงาน/
สัมมนา รวมถึงนําเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรร
งบประมาณใหกับแผนพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับงาน (5 
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเติมเต็มความรูผานกระบวนการจัดการความรู ดังรูป 4.2-1 เพ่ือพัฒนา
สํานักหอสมุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู  
 5.1ข บรรยากาศดานบุคลากร 
5.1ข(1  สภาพแวดลอมของท่ีทํางาน 

สํานักหอสมุดไดจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางานของบุคลากร โดยผูนํา
ระดับสูง งานบริหารท่ัวไป งานระบบคอมพิวเตอร เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
สถานท่ีทํางานใหมีสุขภาวะ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของ
บุคลากร  ในทุกป มีการรับฟงเสียงจากบุคลากรผานการประเมินความพึงพอใจดานการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานในรอบปท่ีผานมา รวมถึงประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการรับ
บริการจากหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานสํานักและงานระบบคอมพิวเตอรและงานโสตทัศนวัสดุ เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาดานการสนับสนุนสภาพแวดลอมในการทํางาน (ผลลัพธ 7.3-1  และนําผลการ
ประเมินในสวนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แจงยังงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบไดเรียนรูและแกไขปรับปรุง
และพัฒนารวมกัน และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด เพ่ือทราบและใหความเห็น/
ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอไป  นอกจากนี้ ไดดําเนินการตอบกลับในสวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปยัง
บุคลากรผาน CMU e-Document  และในดานการจัดเครื่องมือและอุปกรณ ในการทํางาน ไดนําขอมูล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและภาระงานของบุคลากรมาพิจารณาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงท่ีทันสมัยและจําเปนตอการทํางานและการใหบริการ และมีการใชระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร  ดังแสดงในตาราง 5.1-3    
  

ตาราง 5.1-3 การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน    

สภาพแวดลอมในการทํางาน  ผูรับผิดชอบ  

1. สถานท่ีทํางานมีสุขภาวะและการมีสุขภาพท่ีดี   

1.1 จัดหองออกกําลังกาย และเครื่องออกกําลังกาย  

    งานบริหารท่ัวไป  1.2 ตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากร  

1.3 จัดการทําความสะอาด และบํารุงรักษาอุปกรณเปนประจํา  
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สภาพแวดลอมในการทํางาน  ผูรับผิดชอบ  

1.4 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ/เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม   

1.5 จัดหองพยาบาล อุปกรณ และยาสามัญ ใหบริการ  

1.6 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีดี เชน CMU Walk together เปนตน 

1.7 ใหความสําคัญกับการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะหองสุขา 

1.8 กําหนดใหผูปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดและอาคารสถานท่ี รับผิดชอบการ
ดูแลในแตละพ้ืนท่ีใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

2. ความปลอดภยัของบุคลากรและทรัพยสิน   

2.1 มีกลองวงจรปดเพ่ือปองกันการโจรกรรม และปองกันเหตุรายท่ีจะอาจเกิดข้ึน  

- งานบริหารท่ัวไป 
- คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
สํานักหอสมุด  
- เจาหนาท่ีปองกันอัคคีภัยภายใน
สํานักหอสมุด  
- หนวยการเจาหนาท่ี  
- งานระบบคอมพิวเตอร  
- หนวยอาคารสถานท่ี  

2.2 มีระบบการควบคมุการเขา-ออกโดยใชการทาบบัตรในทางเขาออกท้ังหมด  
     เพ่ือตรวจสอบการเขาออกอาคารท้ังในเวลาและนอกเวลา  

2.3 จัดฝกอบรมการปองกันอัคคีภยัและแผนดินไหวในสํานักหอสมุด เปนประจําทุกป  

2.4 มีระบบสํารองกระแสไฟฟา และระบบสํารองนํ้าประปา   

2.5 มีอุปกรณดับเพลิง ท้ังในรูปแบบของสปริงเกิลดับเพลิง และถังดับเพลิงท่ีมองเห็นงาย 
     ท่ัวทุกจุดในอาคาร  

2.6 มีแผนผังแสดงเสนทางการหนีไฟและสัญญาณเตือนภยั  

2.7 จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติเวร
รักษาการณเปนประจําทุกเดือน และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานรักษาความ
ปลอดภัย และจางรปภ.มาดูแลความปลอดภัยในชวงกลางคืนและชวงกลางวันในวันหยุด 

2.8 จัดการพ้ืนท่ีปรับปรุงอาคารสาํนักหอสมุด โดยมีการก้ันแนวเขตและมีปาย/สัญญาณ
เตือนอยางชัดเจน 

2.9 ติดตั้งไฟฉุกเฉินกรณไีฟฟาดับ  

3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน/การพัฒนาตนเองของบุคลากร   

3.1 พ้ืนท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร  2 จุด บริเวณใตถุนอาคารและบรเิวณตรงขามอาคาร 
     สํานักหอสมุด 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ  
- งานบริหารท่ัวไป   
- งานระบบคอมพิวเตอร  

  

3.2  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีทันสมยั จัดใหมีอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีทันสมยั  
      สําหรับการทํางาน ประกอบดวย เครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสาร โทรศัพท  
      โทรสาร และอุปกรณเครื่องเขียน   

3.3  จัดหาและตดิตั้งโปรแกรมฝกทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรทุกงาน 

3.4  ระบบการทํางานท่ีสะดวก เชน ระบบสารสนเทศดานการบริหารงบประมาณและ 
      การเงิน (e-Budget ระบบการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร   (e-Project ,  
      e-Meeting, ระบบสารสนเทศดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การจองรถ การจอง 
      หองประชุม เปนตน ผูรับผดิชอบสามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลาผานระบบ VPN    
  

5.1ข(2 สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 

สํานักหอสมุดไดมอบสิทธิและสวัสดิการใหแกบุคลากรทุกกลุมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ ได
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุด ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของบุคลากรทุกกลุมของสํานักหอสมุด ไดแก 
(1  กลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 กลุมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค   
(3 กลุมสนับสนุนงานบริหาร รวมทําหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและออกแบบการใหบริการสิทธิ
ประโยชน โดยสํารวจความตองการของบุคลากรแตละกลุมเพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการสนับสนุนในดาน



หมวด 5 - 6 

 

 รายงานการประเมินตนเองสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2561 

 

การเงิน ดานกีฬา ดานนันทนาการ และดานฌาปนกิจสงเคราะห แกบุคลากรสํานักหอสมุดอยางเหมาะสม ตาม
ตาราง 5.1-4   
  

ตาราง 5.1-4 สวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร  

สิทธิประโยชน ขอมูลการใหสิทธิปะโยชน 
การวัดผลกร
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ตรวจสุขภาพประจาํป    ปละ 1 ครั้ง  

การสํารวจความพึง
พอใจ  

 หนวยการเจาหนาท่ี  

2. เสื้อทีมสําหรับกิจกรรมสวนรวม 
    ของสํานักหอสมุด  

 ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม   

 หนวยพัสดุฯ + 
 คณะกรรมการจัด 
 กิจกรรม  

3. มอบกระเชาของขวัญ แจกันดอกไม   กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรง 
 เขารับการรักษา หรือคลอด
บุตร   

 คณะกรรมการ 
 สวัสดิการ
สํานักหอสมุด  

4. เงินชวยเหลือฌาปนกิจ 
   สงเคราะห  

 กรณีมีบุคลากรหรือญาติสายตรง 
 เสียชีวิต  

5. เงินกูสวัสดิการ  - เงินกูสามัญ                     
- เงินกูฉุกเฉิน  

6. ประกันอุบัติเหตุเปนหมูคณะ  
   เพ่ือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  

 กรณีเกิดเหตเุสียชีวิตและ ทุพล
ภาพ  

 คณะกรรมการจัด 
 กิจกรรม  

 

บุคลากรทุกกลุมของสํานักหอสมุดทํางานอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดําเนินการใหเหมาะสมกับ
บุคลากรท่ีหลากหลาย ในเบื้องตนไดรับสิทธิและสวัสดิการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ ไดมีการเพ่ิม
สวัสดิการและสิทธิประโยชน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักหอสมุดเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการในดาน
การเงิน ดานกีฬา ดานนันทนาการ และดานฌาปนกิจสงเคราะห ตามตาราง 5.1-4   
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   
5.2ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน 
5.2ก(1 วัฒนธรรมองคการ   

   สํานักหอสมุดโดยผูนําระดับสูงมุงม่ันในการบริหารบุคคลเพ่ือสรางความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 
โดยมีวิธีการสรางความผูกพันอยางหลากหลาย ตามตาราง 1.1-1 โดยใชคานิยมหลัก CMUL  (C – COLLABORATION:           
รวมแรงรวมใจ/M – MORALITY: ยึดในคุณธรรม/ U – USER FOCUS: มุงม่ันบริการ/L - LEARNING: เรียนรูงาน
อยางตอเนื่อง เปนหลักในการขับเคลื่อนการทํางานตามพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคท่ีกําหนดไวภายใตคานิยมหลักในแตละขอ และจัด
กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามคานิยมหลักรองรับเพ่ือ
เสริมสรางใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลัก 
เชน  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา และทํานุบํารุงศาสนา 
กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากรในชวงสิ้นป  เพ่ือสราง
ความรวมแรงรวมใจ และยึดใน คุณธรรม การทํางานในรูป
คณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือสงเสริมใหมีการทํางานอยางมีสวน
รวมและทํางานเปนทีม การอบรมเพ่ือเสริมสรางใหบุคลากร
ประพฤติตนตามคานิยมหลัก เปนตน มีการจดัระบบและบริหารงาน

รูป 5.2-1 กระบวนการสรางความผูกพัน 
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บุคคลใหปฏิบัติงานบรรลุผลอยางเปนระบบดังท่ีกลาวไวใน 5.1  มีการสรางสภาพแวดลอมพรอมในการทํางาน 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานอยางมีความสุข ตามตาราง 5.1-3 และสวัสดิการตามตาราง 5.1-4  
 

สํานักหอสมุดมีวิธีการสนับสนุนใหบุคลากรมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนและสรางความผูกพันกับบุคลากร 
เพ่ือรักษาคนดีและคนเกง  โดย (1 ใหรางวัล ไดแก (1.1 บุคลากรดีประจําป 3 กลุม ไดแก กลุมวิชาชีพ
บรรณารักษและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสนับสนุนงานหองสมุด และกลุมลูกจางประจํา การใหความสําคัญของ
บุคลากรท่ีเปนแรงขับเคลื่อนความสําเร็จขององคกร โดยไดจัดมอบรางวัลบุคลากรดีท่ีมีผลงานดีเดนเฉพาะดาน 
ไดแก รางวัลผูมีมนุษยสัมพันธดีเยี่ยม รางวัลผูพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ รางวัลผูมีความรับผิดชอบดีเยี่ยม และ
รางวัลผูมีจิตบริการ การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก (1.2 รางวัลผูทําผลงาน
ดีในการรวมกิจกรรมสําคัญๆ เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ เปนตน (2 
สนับสนุนงบประมาณใหแกบุคลากรไปนําเสนอผลงานท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติอยางเพียงพอ (3 ให
ความสําคัญกับการประเมินโดยใชผลการปฏิบัติงานเปนหลัก (Performance และเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกับการ
ใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน จึงใหความสําคัญกับผลงานท่ีโดดเดนในรอบการประเมิน เชน มีผลงานพัฒนาท่ี
ไดรับรางวัลระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ จึงจัดใหความดีความชอบในอัตราการเลื่อนข้ึนเงินดือน คาตอบแทน
สูงกวาระดับดีมาก  นอกจากนี้ ใหความสําคัญกับบุคลากรเกษียณอายุงาน เชน จัดพิธีมุทิตาจิตและมอบของระลึก
ใหผูเกษียณอายุงาน เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดีแกบุคลากรท่ีเกษียณอายุ เชิญมารวมงานสําคัญของสํานักหอสมุด 
เปนตน  วิธีการท้ังหมดเปนการสรางแรงจูงใจและทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุขและทุมเท อันจะสงผลให
การทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร  

 

5.2ก(2 ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน   
ในป พ.ศ. 2561 สํานักหอสมุดไดสํารวจหาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรเพ่ือใหทราบปจจัย

ขับเคลื่อนความผูกพัน และลําดับความสําคัญของปจจัยตาง ๆ โดยปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร
สํานักหอสมุด สามารถจําแนกได 8 ปจจัย โดยเรียงลําดับความสําคัญจากอันดับ 1 – 8 ไดดังนี้ (1 เพ่ือนรวมงาน 
(2 ผูบังคับบัญชา (3 ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย (4 เงินเดือนและคาตอบแทน (5 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
(6 ความกาวหนาในสายอาชีพ (7 การพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาการ/วิชาชีพ (8 และสวัสดิการ โดยปจจัย
ขับเคลื่อนความผูกพันเหลานี้ จะถูกนํามาเปนขอมูลในการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอสํานักหอสมุด  

 

5.2ก(3 การประเมินความผูกพัน   
 

สํานักหอสมุดดําเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอสํานักหอสมุด โดยนําขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอ
ความผูกพันท่ีไดจากการสํารวจ และเรียงลําดับความสําคัญมาจัดทําขอคําถามตามปจจัยสําหรับใชในการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร โดยไดนําตัวอยางคําถามจากแบบสํารวจความพึงพอใจ ความผูกพันองคการ สมดุลแหง
ชีวิต และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Happinometer มาเปนตัวอยางการจัดทําขอคําถามให
เหมาะสมของสํานักหอสมุด เพ่ือใหทราบระดับความผูกพันของบุคลากร (ผลลัพธ 7.3-2  และนําผลการประเมิน
มาใชในการวิเคราะห วางแผน และเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรขององคกรใหมากข้ึนและยั่งยืนตอไป  

 

5.2ก(4 การจัดการผลการดําเนินการ   
 สํานักหอสมุดสนับสนุนใหเกิดผลการดําเนินการท่ีโดดเดนและสรางความผูกพันกับบุคลากรโดยมีระบบใน
การบริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และสิ่งจูงใจแกบุคลากร โดยในการจัดสรรคาตอบแทน
และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ไดใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม เพ่ือนําขอมูลจากการประเมินมา
พิจารณาดวยความโปรงใสและยุติธรรม การใหรางวัลเพ่ือสงเสริมผูปฏิบัติงานดี ผูท่ีประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคดังคานิยมหลักของสํานักหอสมุด การพิจารณาผลงานของบุคลากรเพ่ือเขารับรางวัลใน
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ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ การประกาศยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคลากรเนื่องในโอกาสไดรับรางวัล
ตาง ๆ เปนตน  
 

5.2ข การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
5.2ข(1  ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
 

สํานักหอสมุดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามเปาหมายการพัฒนาสํานักหอสมุดสูความเปนเลิศ (รูป 2.1-
1 โดยอาศัยความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และใหความสําคัญกับการเสริมสรางคานิยม
หลักของสํานักหอสมุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยมีแผนยอยของแผนพัฒนาบุคลากร     
3 แผนยอย เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผูนํา ดังนี้ (1  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงานท้ังทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  และทักษะดานการบริหารงาน ในสวนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการบริหารงานในอนาคต        
ใหความสําคัญกับการสงหัวหนางานทุกระดับและบุคลากรท่ีรับผิดชอบในทุกหมวด EdPEx ไปอบรมท่ี
มหาวิทยาลัยจัดและหนวยงานอ่ืนจัด  (2 การพัฒนาบุคลากรตามคานิยมหลักของสํานักหอสมุด ( CMUL Core 
values  และ  (3 การพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางสายอาชีพ (Career path  โดยใชวิธีการจัดอบรม/บรรยาย 
สงบุคลากรไปอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด  การศึกษาดูงานเชิงลึกเฉพาะดาน ณ หองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศท่ีไดรับการยอมรับวามีผลงานโดดเดนในดานท่ีเลือกไปศึกษาดูงาน  การสงเสริมสนับสนุน
การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการจากผลงานท่ีพัฒนาในรอบปท่ีผานมา การเปนวิทยากรท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองและมอบรางวัลเม่ือไดรับการทดสอบและไดระดับ
คะแนนตามท่ีกําหนด และการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ Intensive  Course ใหแกบคุลากรระดับหัวหนา และ
มีการเรียนรูรวมกันผานกระบวนการจัดการความรู ดังรูป 4.2-1 

 

5.2ข(2 ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
 สํานักหอสมุดมุงพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 แผนยอย เพ่ือใหมีความรู
ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานท้ังทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และทักษะดานการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรตามคานิยม
หลักของสํานักหอสมุด (CMUL Core values และการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา ทางสายอาชีพ โดยการ
จัดการประชุม/การอบรม/การบรรยาย ฯลฯ โดยสํานักหอสมุดจัดข้ึนเอง และการสงบุคลากรไปเขารวมใน
กิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน 
 ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนาท่ีเห็นเปนรูปธรรม เชน สํานักหอสมุดมีนวัตกรรมบริการจาก
แนวคิดของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู บุคลากรไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และมีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานวิชาการอยาง
ตอเนื่องทุกป (ผลลัพธ 7.1-2  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนไดจากการพัฒนาความรูทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ จึงทําใหบุคลากรสามารถสงผลงาน
วิชาการและไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานยังตางประเทศได 
 นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดมีระบบ e-HRM ท่ีกําหนดใหบุคลากรนําความรูท่ีไดจากการเขารวมการ
ประชมุ/การอบรม/การบรรยาย ฯลฯ ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก มารายงานผลการนําความรูไปใชในการพัฒนา
งาน อีกท้ัง ไดสงเสริมใหบุคลากรเผยแพรความรูท่ีไดรับแกเพ่ือนรวมงาน ผานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในองคกร  
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5.2ข(3 ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 ในสวนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถรองรับการบริหารงานในอนาคต ไดใชตําแหนงงานท่ีมี

มาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีบทบาท/ภาระงานท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุนพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 
(บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  นักการเงินและบัญชี  พนักงานปฏิบัติงาน และไดใช
สมรรถนะหลัก (Core competency และสมรรถนะตามกลุมงาน (Functional competency  และตําแหนง
งานดานบริหารท่ีบุคลากรดํารงตําแหนงอยู ในปจจุบัน  เปนตัวตั้งตนและแนวทางในการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะดานการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรท่ีกําลังจะกาวสูตําแหนง
บริหาร หรือบุคลากรสายบริหารท่ีกําลังจะกาวสูการเปนผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน ใหมีศักยภาพท่ีเหมาะสมตอการ
ดํารงตําแหนงทางการบริหาร โดยพัฒนาระดับความกาวหนาในการสนับสนุนใหมีการทําผลงานวิชาการเพ่ือเขาสู
ตําแหนงชํานาญการ ตลอดจนสงไปอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา/ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยจัดให  โดยเฉพาะหลักสูตร
การบริหารจัดการตามแนวทาง CMU-EdPEx และการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ  และท่ีหนวยงานอ่ืนจัดใหมี 
รวมท้ังเปดโอกาสใหไปศึกษาดูงานเชิงลึกในดานบริหารจัดการและความรูประสบการณท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติ  
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หมวด 6  

ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการทํางาน  
6.1ก การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
6.1ก(1 ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ และ 6.1ก(2 แนวคิดการออกแบบ  

สํานักหอสมุดออกแบบกระบวนการหลักในการทํางานตามพันธกิจหลักและสมรรถนะหลักของ
สํานักหอสมุด ไดแก กระบวนการหลัก (Core process กระบวนการสนับสนุน (Support process  และ 
กระบวนการจัดการ (Management process  เ พ่ือใหมีความเชื่อมโยงกันและตอบสนองวิสัยทัศนของ
สํานักหอสมุด  

สํานักหอสมุดกําหนดกระบวนการหลัก (Core process  จํานวน 3 กระบวนการ ประกอบดวย                  
(1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2 กระบวนการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และ                              
(3 กระบวนการบริการสารสนเทศ  กระบวนการสนับสนุน (Support process  จํานวน 3 กระบวนการ ไดแก 
(1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2 กระบวนการดานการเงิน การคลังและพัสดุ และ (3 กระบวนการดาน
อาคารสถานท่ี และ กระบวนการจัดการ (Management process  ไดแก (1 กระบวนการนําองคกร           
(2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ (3 กระบ วนการมุงเนนลูกคา (4 กระบวนการวัด วิเคราะห และการจัดการ
ความรู (5 กระบวนการมุงเนนบุคลากร โดยมีการออกแบบกระบวนการทํางานตามรูป 6.1-1 โดยผูท่ีรับผิดชอบ
ในแตละกระบวนการ จะนําขอมูลความตองการและความคาดหวังจากลูกคาผานวิธีการรับฟงเสียงของลูกคา ตาม
ตาราง 3.1-1 ขอมูลจากผู มีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของลูกคา  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ  การเผยแพรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน กฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา มาพิจารณา
จัดทําและทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการทํางานทุกป  จากนั้นจึงออกแบบการบริการ และ
กระบวนการทํางานท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ ดังรูป 6.1-2 โดยคํานึงถึงปจจัยนําเขา 
ผูสงมอบ และคูความรวมมือท่ีสําคัญ ตามแนวคิดของ SIPOC model ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงาน
ประจําวันของกระบวนการทํางานตาง ๆ เปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ (1 กําหนด
วัตถุประสงคของแผนงาน (2 กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานตามกระบวนการ (Process KPI  (3 นํากระบวนการ
ไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค/ขอกําหนดท่ีสําคัญ (4  ติดตาม ตรวจสอบตัวชี้วัดกระบวนการทุกเดือน รายไตร
มาส และราย 6 เดือน (5  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA (6  เก็บรวบรวมแนวทาง/
วิธีการท่ีปรับปรุงแลวและจัดเก็บเปนองคความรูขององคกร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน นําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป ในการออกแบบกระบวนการหลัก สํานักหอสมุดไดคํานึงถึงขอกําหนดท่ีสําคัญในการออกแบบกระบวนการเพ่ือ
พัฒนาบริการใหมีคุณภาพ ตามตาราง 6.1-1 
 

 

 

 

 

 

รูป 6.1-1 การออกแบบการใหบริการ  

         และกระบวนการทํางาน 
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ตาราง 6.1-1 ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลัก 

กระบวนการ/
ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ขอกําหนดท่ีสําคัญ ปจจัยนําเขา ตัวชี้วัด 
ความถ่ีในการ

ทบทวน 

CP1 
กระบวนการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ 
1 หัวหนาฝายพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2 หัวหนางานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

 

เพ่ือจัดหา และอนุรักษ
บํารุงรักษา ทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย  

1. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามีความสอดคลอง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจยั
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการ 

2. ใชเสียงของลูกคา (VOC ม าออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานในปจจุบัน 

4. การปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน ตองไดตาม
มาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการหลักหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา จัดทําโดยคณะทํางานการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน
หองสมุดขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค 

5. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการ
พัฒนาสํานักหอสมุดตามยุทธศาสตร 

6. มีการอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศใหอยูในสภาพดีพรอมใหบริการ  

7. มีการสํารวจและคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีมีการใชนอย เพ่ือจัด Collection ให
เหมาะสม 

8. มีการจัดการ Collection เพ่ือใหเหมาะกับ
พฤติกรรมการใชหนังสือท่ีมีความตองการยืม
ออกจากหองสมุด 

1. ขอมูลความตองการและความคาดหวัง
จากลูกคาผานวิธีการรับฟงเสียงของ
ลูกคา ตามตาราง 3.1-1  
2. ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ
และปจจัยอื่น ๆ ท่ีสําคัญ เชน การ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงดาน
พฤติกรรมของลูกคา  การเปล่ียนแปลง
มาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  การเผยแพร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ ทรัพยสินทางปญญา  

 

1. รอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ี
จัดซ้ือสอดคลองกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

2. รอยละการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. รอยละของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีการใชหลังจากการ
จัดซ้ือในปงบประมาณท่ีผานมา 

4. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศลานนา 
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กระบวนการ/
ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ขอกําหนดท่ีสําคัญ ปจจัยนําเขา ตัวชี้วัด 
ความถ่ีในการ

ทบทวน 

CP2 
กระบวนการจัดระบบ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ 
1 หัวหนาฝายพัฒนา
และ 
จัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2 หัวหนางานวิเคราะห
ทรัพยากรสารนิเทศ 

เพ่ือจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
และพัฒนาคลังความรู
และเผยแพรขอมูล
ทองถิ่นภาคเหนือ   

1. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศโดยยึด
มาตรฐานสากลในการลงรายการและ
มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและสืบคน
สารสนเทศ โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงดาน
มาตรฐานสากล เพ่ือใหเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถแบงปนและแลกเปล่ียนขอมูลกับ
สถาบันอื่นได (Sharing  

2. ใหความสําคัญกับการจัดระบบการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศแบบเขาถึงอยางเสรี 
(Open access  

1. มาตรฐานสากลในการลงรายการ 

2. มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและ

สืบคนสารสนเทศ 

3. มาตรฐานส่ือดิจิทัล  

4. มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

6. กฎหมายลิขสิทธ์ิ ทรัพยสินทางปญญา 

1. ระยะเวลาในการจัดระบบ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. จํานวนระเบียนบรรณานุกรมใน

ฐานขอมูล  CMUL OPAC ท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ปรับปรุงยอยทุกป 

CP3 
กระบวนการบริการ
สารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ 
1 หัวหนาฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
2 หัวหนาฝายหองสมุด
คณะ 3 สาขาวิชา 
3 หัวหนางานบริการ
สารนิเทศ 
4 หัวหนางานหองสมุด
คณะ 3 สาขาวิชา 

เพ่ือบริการทรัพยากร
สารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน
ภาคเหนือ 

1. จัดบริการใหครบ 5 ประเภทตามท่ีกําหนดไวใน
โครงรางองคกร เพ่ือสงผานทรัพยากรสารสนเทศ
ใหแกผูใชบริการและมีการพัฒนาบริการหลักท่ี
สําคัญ คือ บริการสารสนเทศและบริการ
สนับสนุนการวิจัยใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ของสํานักหอสมุด 

2. ใชเสียงของผูใชบริการ (VOC มาออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการบริการทุกประเภท 

3. มีการกําหนดกฎและระเบียบการใหบริการให
สอดคลองและเหมาะสมกับภาวะปจจุบัน 

1. ความตองการและความคาดหวังจาก
ลูกคาผานวิธีการรับฟงเสียงของลูกคา 
ตามตาราง 3.1-1  
2. ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ
และปจจัยอื่น ๆ ท่ีสําคัญ 
3. พฤติกรรมของลูกคา   
4. กฎหมายลิขสิทธ์ิ ทรัพยสินทางปญญา 
5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 

1. รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ี
ไดรับการแกไข 

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน และ
รางวัลท่ีไดรับ 

3. จํานวนคําขอใชและใหบริการ CMU 
WorldShare ILL 

4. จํานวนการใชงาน WorldCat 
Discovery Services 

5. จํานวนบริการสารสนเทศสนับสนุน
การวิจัย 

6. จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

7. ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ
การใชบริการของสํานักหอสมุด 
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6.1ข การจัดการกระบวนการ 

6.1ข(1  การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 

 จากตาราง 6.1-1 ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/งานจัดทํากระบวนการทํางาน (work process โดยใช 

SIPOC MODEL และใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอการออกแบบ

กระบวนการทํางาน  

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดนาํขอมูลความตองการและความคาดหวังจากลูกคาผาน

วิธีการรับฟงเสียงของลูกคา ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญมาออกแบบและ

ปรับปรุงกระบวนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการยอย เพ่ือใหงานพัฒนา

ทรัพยากรสารนิเทศ สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และ

การวิจัยตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตรงกับความตองการของผูใชบริการ มีการทบทวนนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการดําเนินงานในปจจุบัน 

ในดานการปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน ตองไดตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการหลักหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการพัฒนาสํานักหอสมุดตาม

ยุทธศาสตร มีการอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในสภาพดีพรอมใหบริการ ตลอดจนมีการ

สํารวจและคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการใชนอย เพ่ือจัด Collection ใหเหมาะสม 

กระบวนการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศไดนํามาตรฐานสากลใน

การลงรายการและมาตรฐานสากลในการจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศมาใชโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดาน

มาตรฐานสากล เพ่ือใหเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลกับสถาบันอ่ืนได 

(Sharing และใหความสําคัญกับการจัดระบบการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบเขาถึงอยางเสรี (Open 

access  

กระบวนการบริการสารสนเทศ จัดบริการใหครบ 5 ประเภทตามท่ีกําหนดไวในโครงรางองคกร โดยมี

การพัฒนาบริการหลักท่ีสําคัญ คือ บริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัยใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร

ของสํานักหอสมุด ใชเสียงของลูกคา (Voice of Customer จากทุกชองทาง และจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ มาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการบริการทุกประเภท โดยมีการ

กําหนดกฎและระเบียบการใหบริการใหสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะปจจุบัน 

6.1ข(2  กระบวนการสนับสนุน 

 กระบวนการสนับสนุน ประกอบดวย กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการดานการเงิน การ

คลัง และพัสดุ และกระบวนการอาคารสถานท่ี ไดมีการกําหนดใหผูรับผิดชอบแตละกระบวนการดําเนินการ

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือใหสอดรับกับสภาวการณปจจุบนั และคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ  
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ตาราง 6.1-2 ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการสนับสนุน 

 

6.1ข(3  การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

 ผูบริหาร/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน ผูรับผิดชอบแตละยุทธศาสตรจะเปนผูติดตามผลการดําเนินงาน 

วิเคราะห ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามตัวชี้วัด                  

เม่ือพบวาตัวชี้วัดใดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย จะมีการทบทวนโดยนําเครื่องมือตางๆ มาปรับปรุง

กระบวนการทํางาน เชน SIPOC MODEL ระบบ LEAN เ พ่ือสรางคุณคาและลดความสูญเปลาในแตละ

กระบวนการ มีการปรับตัวชี้วัดในดานระยะเวลาของการปฏิบัติงาน และสรางแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน เม่ือ

กระบวนการมีการปรับปรุงแลว จะไดรับการชี้แนะจากผูบริหารท่ีเก่ียวของ และถูกถายทอดกระบวนการไปยัง

ผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการท่ีปรับปรุงใหม และรายงานผลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการแกไข

ตอไป เชน กระบวนการยืมระหวางหองสมุด (WorldShare Interlibrary Loan ไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติการ

ใหบริการยืมระหวางหองสมุด (WorldShare Interlibrary Loan สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม                 

เพ่ือถายทอดไปยังผูใหบริการ เปนตน  

6.1ค การจัดการนวัตกรรม 

ในการจัดการดานนวัตกรรม ไดใชเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดเปน              

ตัวตั้งตน และนําโอกาสเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ความตองการของลูกคา

และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ปญหาจากการปฏิบัติงานและการบริการหองสมุด 

กระบวนการสนับสนุน ขอกําหนดท่ีสําคัญ ปจจัยนําเขา ตัวชี้วัด 
1. กระบวนการควบคุม
งบประมาณและการ
เบิกจายเงิน 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ 
 

การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก  
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
1. ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง  
3. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.

2561 
4. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก

สํานักงานการตรวจสอบภายใน 
5. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
    

1. งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร 

2. เอกสารการขออนุมัติเบิก
จายเงิน 

3. หลักฐานการเบิกจายเงิน 
4. ระบบฐานขอมูลงาน

งบประมาณและการเงิน 
(CMUL e – Budget  

5. ระบบบัญชีเกณฑพึงรับ - 
จาย (3 มิติ  

6. ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS  

1. ขอเสนอแนะ/ขอตรวจพบ 
จากสํานักงานการตรวจสอบ
ภายในไมเกิน 5 ขอ 

2. จํานวนขอเสนอแนะ/ ขอตรวจ
พบจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ไมเกิน 5 ขอ 

 

2. กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุ 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ 
 

การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 

3. กฎกระทรวงตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4.  ขอบังคับ หนังสือเวียน กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 

งบประมาณ 
แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ความตองการรายละเอียด
คุณลักษณะ/ขอบเขตของ
งานของหนวยงาน 
 
 

ระยะเวลาการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจาง 
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(ตาราง 2.1-2 มาพัฒนานวัตกรรมโดยใชการทํางานแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกฝาย 

และทํางานภายใตคานิยมหลัก Collaboration (รวมแรงรวมใจ และนําวงจรเดมม่ิง PDCA มาใชในการพัฒนา

นวัตกรรม มีการวิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาดวยบุคลากรของสํานักหอสมุดเอง เปรียบเทียบกับการใชบริการ

การพัฒนาจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก (Outsourcing  ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวา ใชตนทุนนอยกวาการใช

บริการจากภายนอก  การดําเนินงานท่ีผานมา ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดจํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละป                    

ตามแผนยุทธศาสตร 2560-2564 สํานักหอสมุดไดพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องทุกป (รูป 7.1-19  ในดานการ

ลงทุนเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมสวนใหญไมใชงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

สํานักหอสมุดมีระบบการควบคุมตนทุน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ ดังนี้ 

 1. การจัดทําคําของบประมาณประจําปเพ่ือการดําเนินงานผลักดันยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ไดเนนย้ําให

ผูบริหารทุกระดับและบุคลากร วางแผนการใชงบประมาณโดยใหนําขอมูลเดิมและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ 

คาใชจายตาง ๆ ตามสภาวการณปจจุบัน มาประกอบการวางแผนขอใชงบประมาณ มีการเทียบเคียงรานคาเพ่ือให

ไดรานคาท่ีมีราคาท่ีเหมาะสมและคุมคา เพ่ือเปนการควบคุมตนทุน และใหสามารถใชงบประมาณดําเนินงานได

บรรลุตามวัตถุประสงคดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

2. วางแผน/ดําเนินการดานเครื่องมือสนับสนุนดานการบริหารงบประมาณและการเงิน การนําระบบ

สารสนเทศการบริหารมาใชในการบริหารจัดการงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget เพ่ือใหสามารถควบคุม

ตนทุน ติดตามการดําเนินงานการใชงบประมาณตามโครงการของฝาย/งาน แบบ real-time และการจัดทํา

โครงการตามยุทธศาสตรและควบคุมโครงการใหไดสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดโครงการ และการจัดการแหลง

รายไดท่ีรับจริงตามปงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศ

ดังกลาวเปนระบบท่ีเชื่อมโยงท้ัง 3 ดาน เพ่ือการใชขอมูลจากระบบแตละระบบใหเปนประโยชนในการดําเนินงาน

ตามแผนงานประจําและโครงการผลักดันกลยุทธไดสําเร็จ โดยแสวงหาความรวมมือกับคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและไดนําระบบท่ีสามารถควบคุมตนทุนท้ัง 3 ระบบดังกลาวมาใชสงผลใหสํานักหอสมุด

สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. บอกรับ Single Search & Discovery Services (WorldCat อยางตอเนื่อง ทําใหสามารถขยายแหลง

สารสนเทศใหแกผูใชไปสูการสืบคนจากหองสมุดท่ัวโลกมากวา 78,000 แหง และการใชบริการ WorldShare ILL  

รูป 6.1-2 ระบบงานของสํานักหอสมุด 
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 4. วางแผน/ดําเนินการดานการแสวงหาความรวมมือกับหองสมุดอ่ืน ๆ เพ่ือการใชทรัพยากรรวมกันและ

การรวมเปนภาคีในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ เชน ภาคีความรวมมือในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET และมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยสวนกลาง 

(PULINET+4 เครือขายความรวมมือการยืมระหวางหองสมุด WorldShare ILL หองสมุดมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน 

ทําใหประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือ e-Resources 

6.2ข การจัดการหวงโซอุปทาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดการหวงโซอุปทานดานการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ ดังตาราง 6.2-1 

ตาราง 6.2-1 การจัดการหวงโซอุปทานดานการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

ขั้นตอนการจัดการ 
ผูสงมอบ 

วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1. การคัดเลือก 1. สํานักหอสมดุ กําหนดวิธีการคดัเลือกอยางยตุิธรรม โปรงใสและ
ตรวจสอบได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1.1 วิธีคัดเลือก ไดแก การจัดซื้อจดัจาง โดยการเชิญชวนผูประกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัตติรงตามท่ีกําหนดเขายื่นขอเสนอ  

1.2 วิธีพิเศษ ไดแก การจัดซื้อจดัจางโดยการเชิญชวนผูประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรอง 

1.3 วิธีประกวดราคา ไดแก การจดัซื้อจัดจางท่ีมีวงเงินครั้งหน่ึงเกินกวา 
2,000,000 บาท และใหดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
2. การคัดเลือกบริษัท/หาง/ราน  สํานักหอสมุดจะพิจารณาบริษัท/หาง/ราน
ท่ียื่นขอเสนอตรงตามท่ีกําหนดและราคาต่ําสดุ 

หนวยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

2. การวัดและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการ 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรบั เพ่ือทําการตรวจรับวัสดุ/ครุภณัฑ/
บริการ ใหถูกตอง ครบถวนตามใบสั่งซื้อสั่งจาง กอนการเบิกจายเงินใหผูสง
มอบ และประเมินผลการดาํเนินการของผูสงมอบ โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของวัสดุ/ครภุัณฑ/บริการ ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา การบริการหลัง
การขาย การใสใจตอลูกคา และการติดตอประสานงาน  

หนวยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

3. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

แจงผูสงมอบสินคา/บริการ ใหรบัทราบขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของสนิคา/
บริการ ความถูกตอง ครบถวน ระยะเวลาการสงมอบ การบริการหลงัการ
ขาย และการใสใจตอลูกคา  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการเปนคูคาท่ีมี
คุณสมบัติและพรอมท่ีจะชวยยกระดับผลการดําเนินการของสํานักหอสมุด
และความพึงพอใจของผูใชบริการ 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ
หนวยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

4. การจัดการผูสง
มอบท่ีมีผลการ
ดําเนินงานไมด ี

แจงผูสงมอบท่ีมผีลการดําเนินงานไมดี ใหรับทราบปญหาท่ีพบเก่ียวกับ
คุณภาพของสินคา/บริการ ความถูกตอง ครบถวน ระยะเวลาการสงมอบ 
การบริการหลังการขาย และการใสใจตอลูกคา  เพ่ือใหผูสงมอบแกไข
ปรับปรุง หากผูสงมอบยังเพิกเฉย สํานักหอสมุดจะไมเชิญชวนใหผูสงมอบ
เขามายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองในการจัดซื้อจดัจางครั้งตอไป 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ
หนวยพัสดุและ
ยานพาหนะ 
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ตาราง 6.2-2 การจัดการหวงโซอุปทานในดานคูความรวมมือ 
คูความรวมมือ การจัดการ/วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1. ขายงาน/เครือขายหองสมดุ/
สมาคมหองสมุด (ดังโครง
รางองคกร  

 

สํานักหอสมุดรวมมือกับหองสมดุมหาวิทยาลยัสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ในการทําขอตกลงความรวมมือและรวมกันกําหนดนโยบาย
ความรวมมือในดานตาง ๆ เชน การใชทรัพยากรรวมกัน การจัดซื้อ
ทรัพยากรสารรวมกัน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  
เปนตน มีการดําเนินความรวมมือผานหลายชองทาง ไดแก การ
จัดการประชุม หนังสือราชการ e-Mail ฯลฯ และติดตามผลในการ
รายงานตอท่ีประชุมสมาชิกอยางตอเน่ือง มีการเปดเผยขอมลูเพ่ือ
การเทียบเคยีงและพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน ขอมูล
ความพึงพอใจของผูใชบริการ การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
เปนตน 

ผูบริหารและฝาย/
งานท่ีเก่ียวของ 
 

2. หนวยงานภายใน 
   2.1 สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ประสานงานกับสํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหไดระบบ
สารสนเทศท่ีพรอมใชงาน ระบบฐานขอมูล IT Account ของ
บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีขอมูลทันสมัย สาํหรับการพิสูจนตัวตน 
และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมคีวามเสถียร เพ่ือการกําหนด
สิทธในการใชบริการหองสมุดและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ตรวจสอบความเสถียรของระบบสารสนเทศและความเปนปจจุบัน
ของสารสนเทศท่ีนํามาใช แจงใหรับทราบเก่ียวกับคณุภาพของ
ขอมูลสารสนเทศ และคณุภาพของการใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ต แจงใหสํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ รับทราบ
ปญหาท่ีพบเก่ียวกับคณุภาพของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ 
ตลอดจนคณุภาพของการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือการแกไขปรับปรุงในอนาคต 

งานบริการสารนิเทศ 
งานระบบ
คอมพิวเตอร 

  2.2 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ประสานงานกับสํานักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือใหได 1 
ระเบียนสมาชิกนักศึกษาใหม 2 ขอมูลนักศึกษาท่ีคาดวาจะสาํเรจ็
การศึกษาครบถวนและทันตอเวลา โดยคัดเลือกระเบียนท่ีสมบูรณ
และครบถวน และ 3 ฐานขอมูลทะเบียนการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน
และสามารถตรวจสอบหน้ีสินของนักศึกษาไดทันเวลากอนการ
ลงทะเบียนและการระงับใชบัตร กรณท่ีีนักศึกษาแจงบัตรหาย 
โดยประสานงานผานโทรศัพท หนังสือราชการ e-Mail ตลอดจน
การประชุมรวมกัน และเมื่อไดรับขอมูลแลวตองทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบันและแจงกลับไปยังสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล หากพบขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือเกิด
ปญหาในการรับ-สงขอมูล จะไดดาํเนินการหาสาเหตุและวิธีการ
แกไขตอไป 

งานบริการสารนิเทศ 
งานระบบ
คอมพิวเตอร 

  2.3 กองบริหารงานบุคคล ประสานงานโดยการคัดรายช่ือบุคลากรท่ีขอลาออกและ
เกษียณอายรุาชการสงตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ติดตามการดําเนินงานใหแลวเสร็จทันเวลา 
และประเมินผล รวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งถัดไป 

หนวยการเจาหนาท่ี 

3. หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  

 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนแจงความตองการบรจิาคทรัพยากร
สารสนเทศ/อุปกรณ มายังสํานักหอสมุด งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ี

หนวยการเจาหนาท่ี 
งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 
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คูความรวมมือ การจัดการ/วิธีการ ผูรับผิดชอบ 
 สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือนํามา

ใหบริการ หากเปนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมสอดคลองกับนโยบาย 
จะแจงไปยังหนวยงานใหรับทราบและไมขอรับบริจาคทรัพยากร
ดังกลาว หรือขอบริจาคตอไปยังหองสมุดอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม บุคลากรของสาํนักหอสมดุ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกวาเปนผูมคีวามรู 
ความสามารถ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุม/สัมมนา ดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง  

 

6.2ค การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

6.2ค(1 ความปลอดภัย  

ในดานการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญหลักอีก

หนึ่งปจจัยท่ีสํานักหอสมุดใหความสําคัญตอบุคลากร รวมถึงกลุมลูกคาท่ีเกี่ยวของ โดยมีกระบวนการดานความ

ปลอดภัยท่ีมีการติดตามและปรับปรุงท้ังในเรื่องสาธารณูปโภค สถานท่ีและบริเวณโดยรอบ และการใชงานจาก

อุปกรณตาง ๆ ในพ้ืนท่ี นอกเหนือจากสถิติการเกิดอุบัติการณดานความปลอดภัยท่ีต่ํานั้น สํานักหอสมุดมีการ

บันทึกจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละป และทุกครั้งท่ีมีอุบัติการณเกิดข้ึน จะมีการสอบสวนเหตุการณนั้นอยาง

ถ่ีถวนตามกระบวนการของ root-cause-analysis และปจจัยท่ีสงผลใหเกิด จะถูกระบุและปรับแกกระบวนการใน

อนาคตเพ่ือปองกันอีกตอหนึ่ง รายการการจัดการความปลอดภัยแสดงดังตาราง 6.2-2 

6.2ค(2 การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ในดานการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน สํานักหอสมุดไดมีการจัดเตรียมความพรอม โดยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการจัดการของสํานักมาตลอด โดยมีความม่ันใจไดวาระบบไฟฟา
สามารถทํางานไดตลอดเวลาดวยระบบไฟฉุกเฉินท่ีสามารถดําเนินการได 4 ชั่วโมง หากไมมีการจายไฟฟา มีการ
ฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําป อาทิ การซอมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติในดานอัคคีภัยและแผนดินไหว ท่ียังมี
อยูในแผนการวิเคราะหความเสี่ยงของสํานักอีกตอหนึ่ง เชนเดียวกับการเตรียมการดานความปลอดภัย ท่ีมี
อุบัติการณเกิดข้ึน จะมีการสอบสวนเหตุการณนั้นอยางถ่ีถวนตามกระบวนการของ root-cause-analysis และ
นําไปปรับปรุงแกไข โดยรายการดานการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินแสดงดังตาราง 6.2-2 
 

ตาราง 6.2-2 ความปลอดภัยและการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 
1. บุคลากร และผูปฏิบัติงาน 
1.1 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เน่ืองจากอาคาร

สํานักหอสมุดเปนอาการท่ีติดตั้งครื่องปรับ
อากาศท้ังอาคาร 

1  มีระบบไฟฟาสํารอง ( UPS กรณไีฟฟาดับฉุกเฉิน 
เพ่ือปองกันขอมูลท่ียังไมไดบันทึกสูญหาย 

หนวยอาคารสถานท่ี 
และ งานระบบ
คอมพิวเตอร 

2. หองเครือขายหลักของสํานักหอสมุด 
2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม

ความช้ืนอัตโนมัต ิ
2.2 มีระบบปองกันอัคคีภัยเฉพาะหองเครือขาย 

1 จางเหมาบํารุงรักษาอุปกรณหลัก  
2 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
3 จางเหมาบํารุงรักษาระบบปองกันไวรัส  
    เครื่องแมขาย   
 

งานระบบ
คอมพิวเตอร 
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การจัดการความปลอดภัย การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ผูรับผิดชอบ 
3. ระบบหองสมดุอัตโนมตั ิ
3.1 จางเหมาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ

และ Upgradeจากบริษัทผูผลิต 
3.2 จางเหมาบํารุงรักษาอุปกรณระบบหองสมุด

อัตโนมัติอยางสม่ําเสมอ 

1 มี ระบบสํารองขอมูลและฝากเก็บไวในตูนิรภยั 
    ของธนาคาร 
2 ติดตั้งโปรแกรมสาํรองขอมูล  

งานระบบ
คอมพิวเตอร 

4. ระบบสาธารณูปโภค 

4.1 มีผูรับผดิชอบและข้ันตอนท่ีชัดเจนเพ่ือให
แกไขสาธารณูปโภคท่ีขัดของไดตลอดเวลา 

4.2 มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตาม
แผนท่ีกําหนด 

4.3 มีชางประจําและสามารถตดิตามไดท้ังใน
และนอกเวลาราชการ 

4.4 มีระบบไฟฟาสํารองท่ีจําเปนทุกจุด 
4.5 มีปองควบคุมระบบไฟฟาและ

เครื่องปรับอากาศ 
4.6 มีระบบปดวาลวนํ้าอัตโนมัติเมื่อทอประปา

แตก เพ่ือปองกันนํ้าทวมภายในอาคาร 
4.7 ระบบปด-เปดไฟฟาอัตโนมัต ิ

1 มีบุคลากรดูแ ลตลอดเวลา  
2 แสดงหมายเลขโทรศัพทไวท่ีหนาหองอยูเวร

รักษาการณแจงใหผูเก่ียวของทราบเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

หนวยอาคารสถานท่ี 
 

5. ลูกคา 
5.1 มีระบบควบคุมความปลอดภยัการเขาออก

ภายในอาคารตลอด 24 ช่ัวโมง 
1 มีระบบสํารองไฟฟากรณีไฟดบั  
2 จางเหมาบํารุงรักษาประตู Access Control  
3 เจาหนาท่ีเช็คเกอรประจําตลอดเวลา  

หนวยอาคารสถานท่ี 
ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

5.2 ติดตั้งกลองวงจรปดท้ังภายนอกและภายใน
อาคาร 

1 จางเหมาบํารุงรักษากลองวงจรปด  
    ใหใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
2 มีระบบสํารองขอมูลใหดูขอมลู 
    ยอนหลังไดไมต่ํากวา 7 วัน 

งานระบบ
คอมพิวเตอร 
ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

5.3 มีแผนปองกันและระงับอัคคีภยั รวมท้ัง
กําหนดการซอมแผนปองกันภัยและระงับ
อัคคีภัยทุกป 

1 มีการกําหนดจุดวางถังดับเพลิง ตามมาตรฐานสากล 
2 ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพพรอม 
    ใชงาน และสัญญาณแจงเหตไุฟไหมตาม 
    เวลาท่ีกําหนด 

หนวยอาคารสถานท่ี 

5.4 จัดเจาหนาท่ีท่ีไดรับอบรมดานการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและยาสามญัประจํา
บาน 

งานบริการสารนิเทศ 

5.5 มีแนวปฏิบัติการรับแจงทรัพยสินสญูหายใน
หองสมุด 

มีการแนวปฏิบัติ และกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน งานบริการสารนิเทศ 

5.6 มีแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

มีกฎระเบียบ และขอกําหนดของพนักงานขับรถ
อยางชัดเจน 

งานการเงิน การคลัง 
และพัสด ุ

6. ภัยธรรมชาต ิ
6.1 ดานแผนดินไหว มีการตรวจสอบระบบสาธาณูปโภคอยางสม่ําเสมอ / 

ตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร และมีการกําหนดจุด
รวมพลเมื่อเกิดแผนดินไหว 

งานบริหารท่ัวไป 

6.2 ดานวาตภัย มีการสาํรวจและตดัแตงก่ิงไมบริเวณอาคาร ลานจอด
รถ และสายไฟฟา เพ่ือปองกันตนไมหักลมทับ 

งานบริหารท่ัวไป 
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หมวด 7 

ผลลัพธ 
 

7.1 ผลลัพธดานกระบวนการ  

7.1ก ผลลัพธดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

 สํานักหอสมุดไดตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมกระบวนการทํางานท่ีสําคัญดวยตัวชี้วัดตางๆ เพ่ือ              
สงมอบบริการท่ีมีคุณภาพใหแกลูกคา ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดเปรียบเทียบกับ 3 สถาบัน ไดแก หอสมุด
และคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล  หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และศูนยบรรณสารและสื่อสารศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปรากฏผลลัพธในดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา ดังแสดงใน 7.1-1 ถึง 7.1-18 
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7.1-1 สัดสวนทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดตอจํานวน
นักศึกษา ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน

66.22 

41.18 

73.52 

24.37 

 -

 15.00

 30.00

 45.00

 60.00

 75.00

CMU MU TU SUT

7.1-2 จํานวนงบประมาณท่ีใชในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน  (ลานบาท

61 62 
59 

63 63 

 -

 15

 30

 45

 60

 75

2557 2558 2559 2560 2561

7.1-3 จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีบอกรับ 
(Subscibed

63 

116 

52 

32 
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 20

 40

 60

 80
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 120

CMU MU TU SUT

7.1-4 จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีบอกรับ 
(Suscibed ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน

1 

-

4 

6 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

CMU MU TU SUT

7.1-6 จํานวนฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนเอง (In-house                  
ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน

1 1 1 1 1 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

2557 2558 2559 2560 2561

7.1-5 จํานวนฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนเอง (In-house

Target ≥1
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13.62 

-

4.00 

6.00 

 -

 4.00

 8.00

 12.00

 16.00

 20.00

CMU MU TU SUT

7.1-8 รอยละการใชฐานขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน

283,310 
308,532 

290,447 
256,152 

228,608 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

2557 2558 2559 2560 2561

7.1-9 จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
(ขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

248,682 

82,588 

445,126 

259,256 

5,876 1,578 
 -

 50,000
 100,000
 150,000
 200,000
 250,000
 300,000
 350,000
 400,000
 450,000

7.1-10 จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ                        
จําแนกตามกลุมผูใชบริการ (ลูกคา

237,699 
94,775 

2,084,911 

28,007 
 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

CMU MU TU SUT

7.1-11 จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 

17 

5 6 

22 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

CMU MU TU SUT

7.1-12 จํานวนบริการสนับสนุนการวิจัย  
(Research support  ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 

88.80 90.60 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

2560 2561

7.1-13 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ                
สนับสนุนการวิจัย

90.60 
87.53 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

CMU SUT

7.1-14 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ                
สนับสนุนการวิจัย ป 2561 เปรียบเทียบกับ มทส.

5.99 6.51 6.59 6.72 

13.52 

 -

 4.00

 8.00

 12.00

 16.00

 20.00

2557 2558 2559 2560 2561

7.1-7 รอยละการใชฐานขอมูลเพ่ิมข้ึน

Target ≥ 5
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27,288 

32,675 

44,820 

16,072 

3,037 1,956 
4,053 

1,382 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

CMU MU TU SUT

7.1-16 การจัดอบรมการเสริมสรางทักษะการแสวงหา
สารสนเทศ ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน

จํานวนนักศึกษา FTES จํานวนผูเขาอบรม

87.40 91.59 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

2560 2561

7.1-17 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม           
การเสริมสรางทักษะการแสวงหาสารสนเทศ

Target ≥ 80 91.59 
89.20 88.40 

91.40 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

CMU MU TU SUT

7.1-18 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม           
การเสริมสรางทักษะการแสวงหาสารสนเทศ

ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 

8 

5 5 5 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

2558 2559 2560 2561

7.1-19 จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการใหม 

Target ≥ 5

1,126 

2,459 

2,096 2,131 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2558 2559 2560 2561

7.1-20 จํานวนคําขอและการใชบริการ WorldShare ILL

Target ≥ 2,000

9 

5 

15 

12 

 -
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 10
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 16

2558 2559 2560 2561

7.1-21 จํานวนผลงานท่ีนําเผยแพรในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติและรางวัลท่ีไดรับ

Target ≥ 5

4,573 

3,037 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

2560 2561

7.1-15 จํานวนผูเขาอบรมเสริมสรางทักษะ                           
การแสวงหาสารสนเทศ

Target ≥ 2,000
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7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

7.1ข(1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ   
ตัวช้ีวัด หนวย ป 2560 ป 2561 

7.1-22 รอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซื้อสอดคลองกับหลักสูตรการเรียน
การสอน 

รอยละ - 81.43 

7.1-23 รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการใชหลังจากการจัดซื้อใน
ปงบประมาณท่ีผานมา 

รอยละ - 83 

7.1-24 ระยะเวลาในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ วันทําการ 7 5 

ในป 2561 ไดมีการปรับปรุงกระบวนการบริการสารสนเทศในสวนของกระบวนการบริการ CMU WorldShare 
Interlibrary Loan ซ่ึงจากการปรับกระบวนการทํางานพบวา การใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 57 คําขอ เฉลี่ย
การตอบรับคําขอภายใน 1 วัน การขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 380 คําขอ เฉลี่ยไดรับเอกสารภายใน 4 วัน 
และผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการเพ่ิมมากข้ึนจากป 2560 รอยละ 88.25 (คาเฉลี่ย 4.41 เปน รอยละ 
89.46 (คาเฉลี่ย 4.47  

 

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

สํานักหอสมุดมีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงภายใน
มหาวิทยาลัย ไดแก สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักทะเบียนและประมวลผล และ กองบริหารงานบุคคล 
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการเขารวมเปนสมาชิกขายงาน/สมาคม จํานวน 6 กลุม ดังปรากฏในโครงรางองคกร               
และในเดือนพฤษภาคม 2562 ได ร วม ทําบัน ทึกข อตกลงความร วม มือทางวิ ช าการ กับหอสมุดแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมกันวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือท้ังทางดานทรัพยากรสารสนเทศ บริการ เพ่ือพัฒนาบริการท่ีเปนเลิศ และในสวนความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน ความรวมมือในการสรางฐานขอมูลรายงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง อีกท้ัง 
การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ/อุปกรณท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
และการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ดานกระบวนการสนับสนุน สํานักหอสมุดดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ โดยผลการดําเนินงาน มีจํานวนครุภัณฑท่ี

สงมอบไดตามกําหนดเวลา คิดเปนรอยละ 100 สามารถแกปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการระหวางผูสงมอบกับสวน

งาน ไดแก การสงสินคาไมตรงตามคุณลักษณะท่ีตองการ การสงสินคาไมครบถวนตามใบสั่งซ้ือ ซ่ึงสํานักหอสมุดใชวิธี

ติดตาม ทวงถาม และกําชับใหผูสงมอบสินคาตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจํานวนสินคาใหครบถวนตามใบสั่งซ้ือกอน

สงมอบสินคา  จากการดําเนินการดังกลาวขางตน จึงทําใหไมมีปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการระหวางผูสงมอบสินคา 

เปาหมายระยะเวลาตามระเบียบพัสดุ 
เปาหมายทุกป 

(รอยละ  

รอยละของการสงมอบวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีตรงเวลา 

ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 2562 

หนังสือภาษาไทย ไมเกิน 60 วัน 100 100 100 100 98 100 
หนังสือภาษาตางประเทศ ไมเกิน 120 วัน 100 100 100 98 93 94 
วัสดุไมเกิน 45 วัน 100 100 92 99 99 95 
ครุภณัฑไมเกิน 90 วัน 100 100 100 100 93 100 
วารสารไมเกิน 45 วัน 100 100 100 92 93 83 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
7.2ก(1  ความพึงพอใจของลูกคา 

สํานักหอสมุดมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักหอสมุด เพ่ือเปนชองทางหนึ่งในการ
ประเมินและรับฟงเสียงของลูกคา ตลอดปการศึกษา  2561 พบวาผูใชรอยละ 85.24 มีความพึงพอใจในการใชบริการ
สํานักหอสมุดในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.26 ดังรูป 7.2 -1 และไดเสียงจากผูใชบริการ มีขอเสนอแนะ 
ความตองการ และความคาดหวัง  
         เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในระยะ 5 ปท่ีผานมาในภาพรวมพบวา ปการศึกษา 2561 มีรอยละความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน และหากพิจารณาในดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง ดานผูใหบริการ และดานสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 สําหรับดานบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
ปการศึกษา 2560 คือ 4.30 ดังรูป 7.2-4  

 

7.2-3 ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด จําแนกตามกลุมลกูคา ป 2561  

 

7.2-4 ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด จําแนกตามมิติท่ีประเมิน  

4.10
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4.09

4.25 4.28 4.33
4.25

4.03

4.24

3.75
3.84

4.38

4.24
4.16 4.13

4.27 4.30

4.17 4.12 4.07
4.15 4.144.15 4.19 4.17

4.24
4.36

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ปริญญาตรี บัณฑิต อาจารย/นักวิจัย บุคลากร นศ.เกา บุคคลทั่วไป

3.95

4.21

4.05

4.25

4.08

4.25
4.18 4.22

4.13

4.25
4.17 4.184.15

4.30
4.22

4.16
4.21

4.30 4.28 4.26

3.70
3.80
3.90
4.00
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คา
เฉ

ลี่ย

2557 2558 2559
2560 2561

A = ดานทรัพยากรสารสนเทศและเครือ่งมือสืบคน B = ดานบริการ
C = ดานผูใหบริการ D = ดานสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
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 100.00
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7.2-1 รอยละความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด                  
ในภาพรวม Target ≥ 80 

85.24 86.20 
80.40 

88.20 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

CMU MU TU SUT

7.2-2 รอยละความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด               
ในภาพรวม ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 
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7.2-5 ความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุมลูกคาและมิติท่ีประเมิน 

 

7.2ก(2 ความผูกพันของลูกคา 
 

7.2-6 จาํนวนผูใชบริการทีม่าใชภายในอาคารสํานักหอสมุด จําแนกตามกลุมลูกคา  

(ขอมูลจากระบบผานประตูเขา-ออก Access control  

 

 จากรูป 7.2-6 แสดงประเภทของผูใชบริการท่ีเขามาใชภายในอาคารสํานักหอสมุด เห็นวาในปการศึกษา 

2559-2561 มีจํานวนผูใชบริการภายในอาคารสํานักหอสมุดลดนอยลงในขณะท่ีจํานวนผูใชบริการเว็บไซตเพ่ิมข้ึน (รูป 

7.2-7) อาจเปนเพราะสํานักหอสมุดอยูในระหวาง

การปรับปรุงอาคาร จึงมีความจําเปนตองงด

ใหบริการพ้ืนท่ีบางสวนแกผูใชบริการ แตท้ังนี้ ได

ปรับรูปแบบการใหบริ การโดยเ พ่ิมบริ การ

อิเล็กทรอนิกส (e-Services และสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เชน บริการยืมตอดวย

ตนเอง การเปดใหดาวนโหลดวิทยานิพนธและ

งานวิจัยอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มไดนอกเครือขาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการเรียนรูการใชสารสนเทศออนไลนผานระบบ Online Course เปนตน  
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รูป 7.2-7 เปรียบเทียบจํานวนผูเขาใชบริการเว็บไซต
สํานักหอสมุดและอาคารสํานักหอสมุด

เว็บไซต อาคาร
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รูป 7.2-8 เปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการเดิมและผูใชบริการใหมท่ีเขาใชหองสมุด  
(ขอมลูจากระบบควบคุมการเขา-ออก Access control  

 
รูป 7.2-9 การประเมินความผูกพันผูใชบริการจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ (ขอมูลจากระบบ Activity Database  

 
 
7.2ก2-2 ประสิทธิผลของการสนับสนุนผูใชบริการ 
 สํานักหอสมุดจัดบริการและสนับสนุนผูใชบริการทุกกลุมดังแสดงในตาราง 3.2-1 เปนผลใหการประเมินความ
พึงพอใจในปการศึกษา 2561 มีรอยละความพึงพอใจของผูใชบริการในภาพรวม คือ 85.24 ซ่ึงสูงกวาในปการศึกษา 
2560 และหากพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละดาน พบวา ดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง ดานผูใหบริการ และ
ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 สําหรับดานบริการ มี
คาเฉลี่ยเทากับปการศึกษา 2560 คือ 4.30 ดังรูป 7.2-4 แสดงใหเห็นวาการสนับสนุนผูใชบริการท่ีสํานักหอสมุดจัดให
ท้ัง 4 ดาน มีประสิทธิผลตอการศึกษา การเรียนรูและการวิจัย จึงสงผลใหความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 
 
7.2ก2-3 ประสิทธิผลของการจัดการขอรองเรียน 
 ในปการศึกษา 2561 สํานักหอสมุดไดกําหนดตัวชี้วัด รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข  เพ่ือ
ประเมินการจัดการขอรองเรียน ซ่ึงจากการติดตามจากชองทางการใหบริการตอบคําถาม ณ เคานเตอร อีเมล 
โทรศัพท Social media และการสํารวจความพึงพอใจ พบวา ไมไดรับขอรองเรียนจากผูใชบริการ มีเพียงขอเสนอแนะ
ท่ีไดจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน 62 ขอ ซ่ึงสํานักหอสมุดก็ไดดําเนินการตอบสนอง
ขอเสนอแนะดังกลาว   
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7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  
ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในภาพรวมของป 2561 มี

คารอยละ 80.60 ดังแสดงในรูป 7.3-1     
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูเกิดอุบัติเหตุ/ปวยจากการทํางาน ระหวางป 2560-2562 พบวา ในป 2560 และ 2561 
ไมมีบุคลากรท่ีไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน  

สํานักหอสมุดไดประเมินความผูกพันของบุคลากรตอสํานักหอสมุดปละ 1 ครั้ง เพ่ือวัดระดับความผูกพันและ
นําผลการสํารวจไปใชในการพัฒนาบุคลากร ไดผลตามตาราง 7.3-5 และ 7.3-6 
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7.3-3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามกลุม

กลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิต

กลุมสนับสนุนงานบริหาร
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7.3-5 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอสํานักหอสมุด                
ป 2561 จําแนกตามกลุมบุคลากร
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7.3-6 รอยละความผูกพันของบุคลากร
ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 
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7.3-4 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวม
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7.3-1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุม
ตอการบริหารงาน

Target ≥ 80 
100.00 
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ตํ่ากวา 22 ป (Gen Z) 22-39 ป (Gen Y) 40-54 ป (Gen X) 55 ปข้ึนไป (Gen BB)

7.3-2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงาน
ป 2561 จําแนกตามชวงอายุ
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สํานักหอสมุดกําหนดเปาหมายของทุกป คือ รอยละ 100 
โดยผลการดําเนินงานใน 5 ปท่ีผานมา (2557 – 2561 
พบวา ป 2557 – 2560 มีรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนา รอยละ 100 และในป 2561 มีรอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนาเทากับ รอยละ 99.20 ท้ังนี้ เนื่องมาจาก
มีบุคลากรจํานวน 1 คน ท่ีไมเขารับการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
 

 ในป 2561 สํานักหอสมุดไดเสนอบุคลากรเขารับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํานวน 1 คน ซ่ึง

ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาผลงานจากผูทรงคุณวุฒิ 
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7.3-9 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

Target ≥ 100 
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7.3-10 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกผลงานนาํเสนอ            
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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7.3-11 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง
สูงขึ้น

กลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค
กลุมสนับสนุนงานบริหาร

978,932.75 

714,720.58 

1,312,938.39 
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7.3-7 จํานวนงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาบุคลากร
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7.3-8 จํานวนงบประมาณท่ีจัดสรรในการพัฒนาบคุลากร
ป 2561 เปรียบเทียบ 3 สถาบัน 
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล 

7.4ก ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 สํ านักหอสมุดไดประเ มินประสิทธิ ผลการ
ถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเขาใจและ
สามารถนําวิสัยทัศนและแผนลงสูการปฏิบัติ ดังรูป 7.4-1 
และประเมินผลความพึงพอใจการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ดังแสดงในรูป 7.4-2 โดยไดกําหนดประเด็น
คําถามเพ่ือการประเมินครบทุก 10 หลัก 

 
สํานักหอสมุดไดใชกฎระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตาง ๆ มาตรฐานทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจน

มาตรการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดมาใชในการปฏิบัติงาน สงผลใหสํานักหอสมุดไมไดรับการรองเรียนหรือการฟองรอง
ท้ังในดานการจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบในแงลบตอสังคม รวมถึง
การละเมิดลิขสิทธท่ีเก่ียวของกับการใหบริการหองสมุด นอกจากนี้ การดําเนินงานดานสนับสนุนการบริหารจัดการยัง
สอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซ่ึงในการ
ปฏิบัติงานไดนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เชน ฐานขอมูลการควบคุมงบประมาณและการเงิน 
(CMUL e – Budget มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ตั้งแตกระบวนการจัดทําคําของบประมาณ ( e 
– Project ขออนุมัติใชเงินงบประมาณ ตลอดจนการเบิกจายเงิน ( e – Budget  ซ่ึงสามารถชวยใหการปฏิบัติงาน
ดานการควบคุมงบประมาณและการเบิกจายมีความสะดวก รวดเร็ว คลองตัวและถูกตองมากท่ีสุด จึงสงผลใหไม
มีขอรองเรียนตอการดําเนินงาน แตท้ังนี้ มีขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจสอบภายในและ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังตาราง 7.4-1 และ 7.4-2 

 

7.4-1 ตารางแสดงจํานวนขอเสนอแนะจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การตรวจสอบ 
    

   
1. ดานการเงินและบัญชี    
2. ดานแผนบริหารความเสีย่ง    
3. ดานการดําเนินงานโครงการวิจยั    
4. ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ    
5. ดานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด    
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หลักธรรมาภิบาล

7.4-2 รอยละความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักตอบสนอง

หลักภาระรับผิดชอบ หลักความเปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม

หลักความเสมอภาค หลักกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม

หลักมุงเนนฉันทามติ

86.20 85.80 82.60 81.00 84.20 
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7.4-1 รอยละความพึงพอใจตอการกําหนดวิสัยทัศนและทิศ
ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน Target ≥ 80 
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7.4-2 ตารางแสดงจํานวนขอเสนอแนะจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

การตรวจสอบ 
ปงบประมาณ (หนวยนับ : ขอ  

2559 2560 2561 
1. ดานการเงินและบัญชี 0 0 0 
2. ดานพัสดุและยานพาหนะ 0 0 0 

  

การปฏิบัติงานดานการควบคุมงบประมาณและการเบิกจาย ไดปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

มาตรการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัดดานการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนด

เปาหมายขอเสนอแนะ/ ขอตรวจสอบ จากสํานักงานการตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไมเกิน 

5 ขอ ซ่ึงกําหนดจากหัวขอของการถูกตรวจสอบท่ีสํานักงานการตรวจสอบภายในไดกําหนดไว 5 ดาน ไดแก ดาน

การเงินและบัญชี ดานแผนบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานโครงการวิจัย ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ดานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด และในปการศึกษา 2561 หนวยการเงินและบัญชีไดรับขอเสนอแนะ

จากสํานักงานการตรวจสอบภายในจํานวน 3 ขอ และไมไดรับขอเสนอแนะจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการสรางพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและจริยธรรมของการปฏิบัติงาน 
และสงเสริมใหบุคลากรและผูใชบริการสรางพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ดังตาราง 1.2-2 
ทําใหไมพบบุคลากรหรือผูใชบริการท่ีกระทําผิดกฎหมาย จริยธรรมในหองสมุด หรือถูกลงโทษทางวินัย   
 

 การดําเนินการดานการเงินและพัสดุ ไมมีขอรองเรียนและการรองเรียนตอผูนําองคกร เนื่องดวยผูนํา
ระดับสูง นําโดยผูอํานวยการ ไดกํากับดูแลการบริหารจัดการภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตาราง OP-2 และบริหารงาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สํานักหอสมุด โดยไดมีการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดตามตัวชี้วัดสําคัญตาง ๆ รายงานดานการเงิน
และโครงการสําคัญ ในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด 3 ครั้ง/ป และในรายงานประจําปท่ี
เผยแพรสูสาธารณชน และใชหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนหลักในการบริหารจัดการ  
 

สํานักหอสมุดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยในดานการจัดหาและใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศ ไดใหความสําคัญในการคัดเลือกทรัพยากร
ส า รสน เทศ ท่ี มี เ นื้ อ ห า ท่ี เ ป นป ระ โ ยช น ต อ ชุ มชน
มหาวิทยาลัยและสังคม และในดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
กายภาพท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และการจัดการ
ทรัพยากรและพลังงาน ในป 2561 สํานักหอสมุดไดเปลี่ยน
ระบบเครื่องปรับอากาศอาคารเดิม ทําใหปริมาณการใช
กระแสไฟฟาลดลง ประหยัดงบประมาณจากป 2560  
เปนเงิน 1,941,885 บาท ลดลงคิดเปน 27 % นอกจากนี้ ไดมีการติดตั้งหลอดไฟ LED ตามโครงการอนุรักษพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,464 หลอด และจัดวางถังขยะ โดยแยกประเภทและติดปายโปสเตอรชนิดของขยะ 
จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณหนาหองสมุด และหนาหองน้ําอาคารใหม พรอมท้ังจัดสถานท่ีรวบรวมขยะท่ีสามารถ
นํามาใชใหม (Recycle  ได 
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7.4-4 จํานวนเงินการใชกระแสไฟฟาของสํานักหอสมุด
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ดานการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ สํานักหอสมุดไดดําเนินการสนับสนุนชุมชนดังตาราง 1.2-4 ซ่ึงมีผลลัพธ          
ดังตาราง 7.4-5 – 7.4-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ในสวนของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป สํานักหอสมุดสามารถ
ดําเนินการตามไดตามเปาหมายโดยดําเนินการไดทุกตัวชี้วัด และมีโครงการท่ีสําเร็จไมต่ํากวารอยละ 95 ของโครงการ
ท้ังหมด ในชวงหาปท่ีผานมา ดังรูป 7.4-8 และ 7.4-9 
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7.4-9 รอยละของโครงการท่ีสําเร็จตามเปาหมาย

Target ≥ 95 
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7.4-8 รอยละของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก

Target = 100 
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7.4-6 รอยละความพึงพอใจของรานคาในงาน 
CMU Book Fair Target ≥ 80 
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7.4-5 จํานวนผลงานที่หองสมุด/หนวยงานอืน่ขอนําไปใช

ผลงาน ผูขอใช
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7.4-7 รอยละความพึงพใจตอการจัดงาน CMU Book Fair

Target ≥ 80 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
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7.5-1 ประสิทธิผลของการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

Target ≥ 90 

2559 2560 2561

งบประมาณรับ 61,268,832.48 64,266,182.00 61,109,400.00

รายจายจริง 58,901,307.97 63,666,102.44 59,359,448.00

7.5-2 เปรียบเทียบงบประมาณรับกับรายจายจริงเงินแผนดิน 

 

2559 2560 2561

งบประมาณรับ 39,940,585.04 63,665,700.36 55,851,845.89

รายจายจริง 33,039,976.51 31,438,801.78 32,777,511.45

7.5-3 เปรียบเทียบงบประมาณรับกับรายจายจริงเงินรายได 
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