
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง (3 ป)      1 
                                                                                     (27 กุมภาพันธ 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2564) 

 





 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง (3 ป)      ข 
                                                                                     (27 กุมภาพันธ 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2564) 

 

 

สารบัญ 

  หนา 
 

คํานํา ก 
1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย 1 

2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 4 

 2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  4 
 2.2 สรุปผลการดําเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมท่ีมีความโดดเดน 7 
3. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ 
   ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือน 
   ท่ีผานมา  

16 

4. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผานมา 26 

5. ส่ิงท่ีสวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุน 
    การดําเนินงานของสวนงาน 
 

26 

  

  

  

   
 2.2 งานพิเศษ  
 2.3 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
 2.4 กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน  
 2.5 กิจกรรมสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
 2.6 การยอมรับจากหนวยงานภายใน/นอก จากการศึกษาดูงาน  
 2.7 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรักสถาบันชาติ/ศาสนา  
 2.8 การเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉิน  

 

 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง (3 ป)      1 
                                                                                     (27 กุมภาพันธ 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2564) 

 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย  

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสวนงานอ่ืนตามมาตรา 9(4) และมาตรา 9(2) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 มีฐานะเทียบเทาคณะ มีหัวหนาสวนงานเรียกวา ผูอํานวยการสํานัก 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  สํานักหอสมุดทําหนาท่ีเปนสวนงานสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา และการวิจัย 

ประกอบดวย หองสมุดกลาง และหองสมุดคณะ รวมจํานวน 19 แหง  บริหารงานแบบรวมศูนย (centralization) 

ในดานการบริหารจัดการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ (library 

automation system) และการบรกิาร  
 

1.1 การบริหารงานตามเปาหมายและพันธกิจหลัก 

การบริหารงานในระยะท่ีผานมา สํานักฯ ไดมีการนําแนวทาง CMU-EdPEx มาเปนเครื่องมือในการ

บริหารองคกรและพัฒนาระบบงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน “ประตูการเรียนรูชั้นนําเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสังคม” และพันธกิจ “จัดการทรัพยากรการ

เรียนรูดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมบริการหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ”  ผู อํานวยการ

สํานักหอสมุดไดดําเนินการโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรและความโปรงใสในการบริหารงาน ภายใต 

คานิยมหลัก (Core Values) คือ CMUL C – Collaboration (รวมแรงรวมใจ)  M – Morality (ยึดในคุณธรรม)  

U – User Focus (มุงผูใชบริการ) L – Learning (เรียนรูงานอยางตอเนื่อง) เพ่ือใหบุคลากรไดใชเปนหลักยึด

ปฏิบัติในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามท่ีสํานักหอสมุดกําหนดจนเกิดความเชื่อและยึดเปนวิถี 

การทํางานรวมกัน เปนวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) “มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม”  

ในทุกปของการดําเนินงานตามแผนฯ  มีการทบทวนวิสัยทัศนและเปาหมายวิสัยทัศน เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยมีการปรับแผนฯ เพ่ือรองรับการปรับเปาหมายวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ซ่ึงในชวงตั้งแตป 2560 เปนตนมา เปนชวงการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล 

(digital disruption) ในป 2563 จนถึงปจจุบัน เกิดวิกฤตการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ท่ีสงผลตอการเรงพัฒนา

บริการในรูปแบบดิจิทัล (digital services) ท้ังดานเนื้อหาและการบริการใหเร็วข้ึน การปรับรูปแบบการใหบริการ  

ณ อาคารหองสมุดท้ังหองสมุดกลางและหองสมุดคณะใหสามารถรองรับการบริการในแบบ new normal  รวมถึง 

การพัฒนาระบบการทํางานท่ีสําคัญตามแนวทาง EdPEx โดยเริ่มจากการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอกอยางรอบดาน  และไดนําความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจตอการบริการของหองสมุดของ

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมถึงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการประจํา

สํานักหอสมุดมาพิจารณา เพ่ือปรับแผนและเปาหมายใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน   
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รูปที่ 2  แผนพัฒนาสํานักหอสมุดเพื่อรองรับ new normal  

CC1 ความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากสารสนเทศ

 

CC2 ความเชี่ยวชาญดานการใหบริการสารสนเทศ 

คานิยมหลัก (CMUL Core Values) 

C – Collaboration (รวมแรงรวมใจ)  M – Morality (ยึดในคุณธรรม)  U – User Focus (มุงผูใชบริการ)                                     

L – Learning (เรียนรูงานอยางตอเนื่อง) 

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม 
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1.2 การกํากับดูแลและการทําประโยชนใหสังคม 

 สํานักหอสมุดนําโดยผูอํานวยการไดดําเนินการเพ่ือใหมีความม่ันใจวามีระบบการกํากับดูแลองคกร

ท่ีมีความรับผิดชอบ ผานการกํากับดูแลภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด โดยมีการรายงานผล 

การดําเนินงานของสํานักหอสมุดตามตัวชี้วัดสําคัญตาง ๆ รายงานดานการเงินและโครงการสําคัญ ในท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด 3 ครั้ง/ป (ป 2564 ปรับเปน 4 ครั้ง/ป) และในรายงานประจําป 

ท่ีเผยแพรสูสาธารณชน  การกํากับดูแลการบริหารงานภายในสํานักหอสมุด มีลําดับข้ันของการกํากับดูแล 

ตามโครงสรางองคกรของสํานักหอสมุด และไดใช “หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี”  

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย 

มาใชเปนหลักในการบริหารจัดการ และรับการตรวจสอบการบริหารการเงินจากหนวยงานภายนอกตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนด ผลการประเมินองคกรถูกทบทวนอยางสมํ่าเสมอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

 ดานการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  ดําเนินการสงเสริมและทําใหม่ันไจไดวาปฏิสัมพันธ 

ทุกดานของสํานักฯ เปนไปอยางมีจริยธรรมอยางตอเนื่อง  ปฏิบัติตนพรอมท้ังนําผูนําระดับสูงของสํานักหอสมุด

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการสรางพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและจริยธรรมของการปฏิบัติงาน และมุงม่ันตอ

การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตามคานิยมหลัก CMUL หัวขอท่ีวา “ยึดในคุณธรรม” 

(Morality) ไดเนนย้ําวาในการดําเนินการใด ๆ ใหยึดตามหลักกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของ

มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด มีการนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment) มาใช และสงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม 

สําหรับบุคลากรท่ีมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมท่ีโดดเดน มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเปนประจําทุกป  

ใหไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรสํานักหอสมุด 

 ในการบริหารงาน ไดคํานึงถึงความผาสุกของสังคมท่ีเปนผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจ  

(1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอน 

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และคํานึงถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมเปนภัยตอสังคมและ

ประเทศชาติ (2) ดานบริการ นอกจากใหบริการหองสมุดแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังขยายไปยัง

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศและบริการไดท้ัง ณ อาคารและรูปบริการดิจิทัล  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการเรียนรูตลอดชีวิต (3) ดานส่ิงแวดลอม ไดคํานึงถึงการพัฒนาองคกรใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยดําเนินการดานสํานักงานและกิจกรรมตางๆ ภายในสํานักหอสมุด ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยท่ีสุด ดวยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญจะตองปลอยกาซเรือน

กระจกออกมาในปริมาณต่ํา ตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) ของสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภฯ ในป 2563 และไดกาวสูสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑมาตรฐาน

ของของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในป 2564  
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง 

(ครบ 3 ป) ตั้งแตวนัที่ 27 กุมภาพันธ 2563-วันที่ 26 สิงหาคม 2564)  

วิสัยทัศน : ประตูการเรียนรูชั้นนําเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และสังคม 

พันธกิจ : จัดการทรัพยากรการเรียนรูดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมบริการหองสมุดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

ป 2563 ป 2564  หมายเหตุ 

แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
แผน ผล 

รอยละ

ความสําเร็จ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู 

ตัวชี้วัดที่ 1 จาํนวนทรัพยากร

สารสนเทศทีส่อดคลองกับ

ยุทธศาสตรเชิงรุกของ

มหาวิทยาลยั (อาหารสุขภาพ 

การดูแลผูสูงอายุ สิ่งแวดลอม 

พลังงานและลานนา)(printed, 

e-Books, e-Journals, and 

open access) 

n/a n/a n/a 2,000 

รายการ 

3,354 

รายการ 

100  

 ตัวชี้วัดที่ 2 จาํนวนดิจิทลัคอล

เล็กชัน (digital collections)  

ที่ใหบริการบน CMU Digital 

Collections-CMUDC 

10  

คอลเล็ก

ชัน 

10  

คอลเล็ก

ชัน 

100 15       

คอลเล็ก

ชัน 

(นับรวมป

ที่ผานมา) 

30      

คอลเล็ก

ชัน 

(90,691 

ระเบียน) 

100  

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของหนังสือที่

จัดซื้อสอดคลองกับหลักสูตรการ 

เรียนการสอน 

รอยละ 90  รอยละ 

93.06 

 

100 รอยละ 95 รอยละ 

95.10 

100  

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของจํานวน 

หนังสือที่มีการใชหลังจากการ

จัดซื้อในปประมาณที่ผานมา 

รอยละ 90  รอยละ 

76.10 

 

84.55 รอยละ 95  รอยละ 

71.53 

75.29 ดวยสถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 

ทําใหผูใชบริการ

มีโอกาสเขามาใช

พื้นที่บริการ ณ 

อาคาร จํานวน

นอยทั้งในป 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

ป 2563 ป 2564  หมายเหตุ 

แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
แผน ผล 

รอยละ

ความสําเร็จ 
 

2563 และป 

2564 สงผลให

สถิติการใชมา

จากยืมแบบ 

delivery เทานัน้  

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละการใช

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มข้ึน 

รอยละ 5  

 

รอยละ 

24.50 

100 รอยละ 5  

 

รอยละ 

11.78 

100  

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชบริการที่มีตอทรัพยากร

สารสนเทศของสาํนักหอสมุด 

รอยละ 84  รอยละ  

83.60 

 

99.52 รอยละ 85 รอยละ 

84.74 

99.69  

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละความพึงพอใจ

ดานทรัพยากรและการเขาถึง

สารสนเทศลานนา 

รอยละ 85  รอยละ 

83.43 

 

98.15 รอยละ 

85  

รอยละ 

85.06  

100  

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละความพึงพอใจ

ในการใชเคร่ืองมือสืบคน 

รอยละ 88  รอยละ 

84.20 

95.68 รอยละ 90 รอยละ 

86.50 

96.11 ดวย

สํานักหอสมุดมี

การปรับปรุง

เว็บไซตใหได

มาตรฐานสากล

ตามแนวทางของ

มหาวิทยาลยั จึง

ทําใหมีหลายชวง

ไมสามารถเขาใช

บริการสืบคน

ฐานขอมูลได 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ใหบริการที่เปนเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 จาํนวนนวัตกรรม

บริการ/บริการใหม 

5 

นวัตกรรม

/บริการ 

7 

นวัตกรรม/ 

บริการ 

100 5 

นวัตกรรม

/บริการ 

6

นวัตกรรม

/บริการ 

100  

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดบัความสําเร็จ

ของการนํานวัตกรรมบริการไป

ใชประโยชน 

n/a n/a n/a ระดับ 4 4.17 100 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

ป 2563 ป 2564  หมายเหตุ 

แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
แผน ผล 

รอยละ

ความสําเร็จ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชบริการสนบัสนุนการวิจยั 

รอยละ 91  รอยละ 

92.00 

 

100 รอยละ 92 รอยละ 

93.11 

100  

ตัวชี้วัดที่ 4 จาํนวนบริการ 

อิเล็กทรอนิกส (e-Services)  

10 บริการ 15  

บริการ 

100 12 บริการ 

(นับรวมป

ที ่

ผานมา) 

24 100  

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชบริการที่มีตอบริการของ

สํานักหอสมุด 

รอยละ 84  รอยละ 

82.82 

 

98.60 รอยละ 

85  

รอยละ 

87.15 

100  

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของผูเขารับ

การอบรมที่ไดคะแนนผาน 

เกณฑประเมิน 

n/a n/a n/a รอยละ 85 รอยละ 

66.8 

78.59 ผูรับผิดชอบได

เก็บรวบรวม

ขอมูลอยางรอบ

ดานมาวิเคราะห

เพื่อหาปจจัยที่

สงผลตอการไม

ผานเกณฑการ

ประเมินของผู

เขาอบรม ซึ่งจะ

นํามาพัฒนา

บทเรียนและ

แบบทดสอบ

ตอไป   

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของผูเขารับ

การอบรมทักษะการแสวงหา 

สารสนเทศทีน่ําความรูไปใช 

ประโยชน 

n/a n/a n/a รอยละ 80 รอยละ 

100 

100  

ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนองคกรใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดบัความสําเร็จ

ของการพัฒนาองคกรใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลง 

ระดับ 4 ระดับ 4 

 

100 ระดับ 5 ระดับ 5 100  
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สรุปผลการดําเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมท่ีมีความโดดเดน 

1. การพัฒนา Digital Collections และ Centralized Platform เพ่ือการบริการในรูปแบบดิจิทัลท่ีมี

คุณภาพและทันสมัย รองรับการบริการหองสมุดในยุคการเปล่ียนแปลง  

       นอกเหนือจากการพัฒนา digital content ซ่ึงเปนการบอกรับฐานขอมูล/เครื่องมือตางๆ 

(subscribed) เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในทุกสาขาวิชาท่ีจัดการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยแลว  

ยังไดดําเนินการสราง content ประเภท inhouse databases อยางตอเนื่อง และในป 2564 ไดพัฒนา digital 

content รวมกับสวนงานตางๆ  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

ดาน Digital content 

1.1 พัฒนาเนื้อหา ดวยการทํางานรวมกันกับสวนงานในมหาวิทยาลัย และมีความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเพ่ิมคอลเล็กชันท่ีมีคุณคาตอการศึกษาและวิจัย และการจัดเก็บและสืบคนจากแหลงเดียว  

อยางมีมาตรฐานสากล รวมถึงมีการกําหนดระดับการเขาถึงและการใชขอมูล 

1.2 พัฒนา Subject Collections มีจํานวนสวนงานท่ีเขารวมพัฒนาคอลเล็กชัน จํานวน 6 สวนงาน  

ปจจุบันมีผลงานของสวนงานท่ีนําเขาขอมูลแลว คือ งานวิจัยของคณะรัฐศาสตรฯ งานวิจัยของคณะนิติศาสตร  

คลังขอสอบของคณะนิติศาสตร งานศิลปะและศิลปนิพนธของคณะวิจิตรศิลป (ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 

1.3 พัฒนา Open Access e-Resources โดยมีความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและสกสว.  

นําเอกสารฉบับเต็มของผลงานวิจัยของท้ังสองหนวยงานมาใหบริการบน CMU Digital Collections CMUDC) และ

ไดรวบรวมและเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบเปด (open e-Books) ท่ีมีคุณคาตอการศึกษาและวิจัย มาให

สืบคนจากแหลงท่ี CMUDC ดวย 

1.4 พัฒนา  Rare & Manuscripts อย า งต อ เนื่ อ ง  จาก ท่ี ได จั ด ทํ า  e-Rare Books, e-Heritage 

manuscripts ในป 2564 ไดพัฒนา แผนท่ี โนตดนตรีไทย หนังสือพิมพและวารสารเกาท่ีมีคุณคาในรูปแบบดิจิทัล

ดวย  

1.5 พัฒนา CMU Archives  เปนการพัฒนาคลัง

จดหมายเหตุหรือเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

จดหมายเหตุของสวนงานตาง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล  ตั้งแต ใน

พ.ศ.2562 เปนตนมา ท่ี https://cmudc.library.cmu.ac.th/    

ปจจุบัน มีสวนงานเขารวมสรางจดหมายเหตุดิจิทัล จํานวน 17 

สวนงาน  (ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 
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1.6 พัฒนาฐานขอมูลลานนาอยางตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรลานนา

สรางสรรค นอกจากการพัฒนาดานสิ่งพิมพลานนา ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 30,153 

รายการ /  69 ,577 เลม  (ณ 30 กรกฎาคม 2564) ตั้ งแตป  2550 – ปจจุบัน  

มีการพัฒนาฐานขอมูลลานนา จํานวน 9 ฐาน  ไดแก อาหารพ้ืนบานลานนา  

ภาพลานนาในอดีต ประเพณีลานนา เพลงลานนา เอกสารมรดก (heritage 

manuscripts) เครื่องเขินลานนา วรรณกรรมขับขานลานนา เครื่องปนดินเผาลานนา 

และฟอนลานนา ซ่ึงสามารถเขาถึงไดจากเว็บไซตสํานักหอสมุด https://

library.cmu.ac.th/  และ CMU Digital Collections ซ่ึงเปนแพลตฟอรม

และฐานขอมูลกลางของสํานักหอสมุดhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/  

ในการพัฒนาดานเนื้อหาไดทํางานรวมกับผูรูในทองถ่ินและนักวิชาการ 

ซ่ึงเปนผู เชี่ยวชาญในหัวขอท่ีดําเนินการ เชน อาหารพ้ืนบานลานนา 

วรรณกรรมขับขานลานนา ประเพณีลานนา ฟอนลานนาดําเนินการรวมกับ

ผูรู/พอครูแมครูในทองถ่ิน  ภาพลานนาในอดีต เครื่องปนดินเผาลานนา และเครื่องเขินลานนา ดําเนินการรวมกับ

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และเจาของภาพ เปนตน  จัดทําหนังสือ

เ รื่ อ ง  “ อ า ห า ร พ้ื น บ า น ล า น น า ”  

พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร เ ม่ื อ  พ . ศ .  2564 

“เครื่องปนดินเผาลานนา” จะพิมพ

เ ผ ย แ พ ร ใ น พ . ศ .  2565 แ ล ะ  

“ฟอนลานา” ในชวงปเดียวกัน และ 

ยังสรางบทเรียนออนไลนเพ่ือเผยแพร

ผ า น  CMU MOOC 1 บ ท เ รี ย น 

(วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

พ้ืนบานลานนา) จะนําออกเผยแพรในเดือนตุลาคม 2564 อีกดวย 

ดาน Digital Platform 

1.7  พัฒนา Centralized Digital Platform  เพ่ือรองรับการจัดเก็บและการสืบคน Digital Content ท่ี

พัฒนาข้ึนท้ังหมดจากแหลงเดียวอยางมีมาตรฐานสากล ใชชื่อวา “Chiang Mai University Digital Collections: 

CMUDC”  https://cmudc.library.cmu.ac.th/ โดยไดรวมคลังปญญา (CMU intellectual repository-CMU 

IR)  เขาไวใน CMUDC เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สวนงานตางๆ และ

สํานักหอสมุดสามารถนําเขาสารสนเทศดิจิทัลและกําหนดระดับการเขาถึงและการใชไดตามความเหมาะสม  

(4  ระดับ)   โดยสํานักหอสมุดเปนผูรับผิดชอบหลักและบริหารจัดการ platform 

 

 

 

  

https://library.cmu.ac.th/
https://library.cmu.ac.th/
https://cmudc.library.cmu.ac.th/
https://cmudc.library.cmu.ac.th/
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2. การพัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม 

 สํานักหอสมุดมุงพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการใหบริการดิจิทัล เพ่ือสนองตอพันธกิจ  

“จัดการทรัพยากรการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมบริการอยางมีประสิทธิภาพ” และตอบเปาหมาย 

ตามวิสัยทัศน “ประตูการเรียนรูชั้นนําเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

สังคม” โดยมีกําหนดเปาหมายการพัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหมปละ 5 นวัตกรรม/บริการใหม ตั้งแตป 2555 

เปนตนมา เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดโดยตรง ทุกท่ีทุกเวลา ไมยึดติดกับสถานท่ี  โดยในป 2564  

ไดพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนบริการดิจิทัล จํานวน 6 นวัตกรรม ไดแก (1) ระบบออกรับชําระเงินและ 

ออกใบเสร็จอัตโนมัติ (CMU e-Payment) (2) ระบบจัดสรร License โปรแกรม Turn-it in  (3) ระบบรายงานสถิติ

การลงชื่อเขาใชบริการหองสมุดดวย CMU Mobile (4) ระบบ Line Auto Bot (5) ระบบรับชําระเงินคาปรับการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน (6) ระบบ SIP2 Gateway  และในปนี้ มีนวัตกรรมท่ีมีการบูรณาการใชงาน  

ณ สวนงานอ่ืน 2 นวัตกรรม คือ ระบบ e-Payment (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) กับ SIP2 Gateway (สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 

3. การปรับบริการใหรองรับภาวะวิกฤต COVID-19 

 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการรองรับภาวะวิกฤตในชวงป 

2563-2564 สํานักหอสมุดไดเผชิญกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงได

ปรับเปลี่ยนแผนการบริการโดยมุงพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 

และการนําสงหนังสือ (delivery) ผานบริการขนสงไปรษณีย/การรับหนังสือ  

ณ อาคารหองสมุด  
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โดยใชโอกาสดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

ของผูใชบริการในยุคปจจุบันมาชวยการพัฒนาบริการ  ซ่ึงจําเปนตองใชความ

รวมมือรวมใจของบุคลากรท่ีตองศึกษาและพัฒนาทักษะใหมของตนเองเพ่ือให

สามารถนํามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการใหสอดรับกับภาวะวิกฤตได  จาก

การใหบริการในชวงภาวะวิกฤตโรคระบาด ซ่ึงมีความจําเปนตองคําถึงดาน

การแพทย (medical concerns) ไดแก การจัดพ้ืนท่ีนั่งอานใหผูใชรักษาระยะหาง  

มีการตรวจคัดกรองการเขาพ้ืนท่ี  การทําความสะอาด 

การจัดการดานการหมุนเวียนของอากาศในหองสมุด 

ฯลฯ โดยการปรับการปดหนาตางเพ่ือระบายอากาศ

ในชวงเชา จัดซ้ือและติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิม และ

เครื่องกรองอากาศเพ่ิม เพ่ือแกไขปญหาชวงหมอกควัน

ดวย บางชวงตองปดพ้ืนท่ีบริการเปนชวงเวลานาน  

ผูใชบริการสามารถใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

ในรูปแบบหองสมุดดิจิทัลผานเว็บไซตหองสมุดและเขาถึงฐานขอมูลท่ีตองการไดโดยตรงดวย CMU IT account  

สํานักหอสมุดสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูใชในการใชบริการออนไลนและบริการนําสงหนังสือไดอยางนาพอใจ   

4. การปรับปรุงดานกายภาพเพ่ือเปนหองสมุดสมัยใหม        

 ป 2558 เริ่มออกแบบการปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุด

และบริเวณโดยรอบรวมท้ังเปลี่ยนระบบปรับอากาศ อาคาร 1 

และวางแผนการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร 2   และ

ได เสนอของบประมาณตามโครงการการปรับปรุ งอาคาร

สํ านั กหอส มุดจากมหาวิ ทย าลั ย ในป งบประมาณ 2560   

โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานชั้น 1-4  ชั้นใตดิน 

บริเวณลานดานหนาสํานักหอสมุดและบริเวณเนินศาลพระภูมิ  

ยกเวนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาเดิม และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

ฝ า ย เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ห อ ง ส มุ ด  ชั้ น  1- 4   

ไ ด รั บ อ นุ มั ติ ใ น ว ง เ งิ น  

86,731,500 บาท ใชงบประมาณในการปรับปรุง 78,787,878 บาท ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย  2,575,280.12 บาท   

เริ่ม ดําเนินการปรับปรุงวัน ท่ี  17 ตุลาคม 2561 เสร็จสิ้นในวัน ท่ี  10 

พฤศจิกายน 2563 และเริ่มเปดใหบริการวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เปนตนมา 
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นอกจากนี้ ไดเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดานหนาและดานขางอาคารดวย เพ่ือโดยรอบอาคารมีความรมรื่น นาอยู 

และเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสํานักหอสมุดไปสูสํานักงาน

สีเขียว  

ในป  2564  บริ ษัท ทรู  คอรปอเรชั่น  จํ า กัด 

(มหาชน) ไดปรับพ้ืนท่ี true Lab @ CMU เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ี

สงเสริมการเรียนรูและการวิจัยท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน   

เริ่มดําเนินการเปลี่ยนระบบทําความเย็น (chiller) 

ใหแกเครื่องปรับอากาศของอาคาร 2  จํานวน 2 ชุด  เริ่มดําเนินการตั้งแต

วันท่ี 8 พฤษภาคม - 25 ตุลาคม 2564  โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลั งงานในหนวยงานภาครัฐ โดยการปรับ เปลี่ ยนระบบ 

ทําความเย็นประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับทุน

สนับสนุนจากสํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน   

 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

5.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการกําหนด Competency เพ่ือการบริหารบุคคลดวย 

Competency Based management  

กําหนดสมรรถนะรวม  Common Competency) โดยไดนําทักษะของคนไทย 4.0 และ สมรรถนะ

ท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21และพิจารณาเลือกสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาสํานักหอสมุดตามพันธกิจ 

วิสัยทัศน และกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด และไดศึกษาขอมูลสมรรถนะประจํากลุมงาน 

(Functional Competency) จากมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศมาประกอบในการเลือกสมรรถนะ

ท่ีเหมาะสมดวย จํานวน 7 ดาน ไดแก (1) ทักษะสารสนเทศ (Information literacy) (2) ทักษะดิจิทัล (Digital 

literacy) (3) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creatively and Innovation) (4) การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) (5) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

(Concern for Order) (6) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) (7) ทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ และ 

ไดจัดทําพจนานุกรมตามสมรรถนะรวม (Dictionary  Competency) ระดับความคาดหวัง และจัดการถายทอด 

การกําหนดสมรรถนะ (Competency) เ พ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอิงสมรรถนะ (Competency Based 

Management) ใหแกบุคลากรสํานักหอสมุด ดําเนินการประเมินสมรรถนะรวม  Common Competency)  

ของบุคลากรสํานักหอสมุด ครั้งท่ี 1/2564 ชวงเดือน พฤษภาคม 2564 เพ่ือสรุปและนําผลการประเมินไปจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

5.2 การพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนําแนวทาง SIPOC มาใชในการทบทวน ปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการ  (S – Stakeholder: ผูมีสวนไดสวนเสีย/ I – Input: ปจจัยนําเขา/ P – Process: 
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กระบวนการ/ O - Output: ช้ินงาน/บริการ/ C – Customer: ผูใชบริการ)  ท้ัง (1) กระบวนการหลัก (core 

process) และ (2) กระบวนการสนับสนุน (support process) ของสํานักหอสมุดเพ่ือใหเกิดตอผลการดําเนินงานท่ีดี  

5.3 ดานการเงิน 

  (1) CMU Payroll สํานักหอสมุดไดเขารวมเปนคณะตนแบบในการพัฒนาและเบิกจายเงินเดือน

ผานโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเริ่มใชงานจริง  ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2563 

เปนตนไป 

(2) CMUL e-Payment โดยพัฒนาระบบ CMUL Payment Gateway 

เพ่ือเชื่อมโยงการชําระเงินผานระบบตาง ๆ ของสํานักหอสมุดเขากับระบบ

การรับชําระเงินของธนาคารพาณิชย  ตั้งเปาหมายการบริการทุกบริการ 

ตองมีชองทางการรับชําระเงินในรูปแบบดิจิทัลผานแอปพลิเคชันการชําระ

เงินของธนาคารพาณิชยทุกธนาคารตามมาตรฐานของธนาคารแหงประเทศไทย 

และออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติตามระเบียบขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีความแมนยําปลอดภัยและสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

(3) การพัฒนาดานการเบิกจายเงิน   ในป 2564  สํานักหอสมุดเปนสวนงานตนแบบการใชบัตร

เครดิตราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   และไดรับมอบหมายใหรางข้ันตอนการดําเนินการ และเอกสารประกอบ

คําขอใชบัตรเครดิตราชการใหแกกองคลั ง เ พ่ือจัดทําเปนแนวปฏิบัติการใชบัตรเครดิตราชการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5.4 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

รองรับบริการดิจิทัล 

 พัฒนาดานฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  ท่ีสําคัญใหรองรับจํานวน digital content การใชระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ และบริการ  ในป 2563  จัดซ้ือระบบเครือขายหลัก เปน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรความเร็ว 10 Gbps ประกอบดวย (1) ระบบ

ปองกันผูบุกรุกผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) (2) ระบบ

จัดเก็บขอมูลเครือขายตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ

พระราชบัญญัติว าดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร  (ฉบับ ท่ี  2)  พ.ศ.  2560 ( log server)  

(3) ระบบกระจายสัญญาณคอมพิวเตอรไปยังชั้นตาง ๆ ในสํานักหอสมุด (core switch และ edge switch)  เพ่ือให

การทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และสามารถติดตามไดในกรณีเกิดเหตุการณ และใน 

พ.ศ.2564  (1) จัดซ้ือระบบสํารองขอมูลเครื่องแมขายคอมพิวเตอร (2) ระบบจัดเก็บขอมูลกลาง (100TB) เพ่ือ

ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมภายนอกเครื่องแมขายคอมพิวเตอร  (3) ระบบปองกันการนําหนังสือออกนอก

หองสมุด  (RFID) พรอมแผงวงจรคลื่นความถ่ีวิทยุ  (4) ระบบควบคุมการเขา-ออก (access control) ทดแทนระบบ

เดิม (5) ระบบเสียงประกาศ  (6) เพ่ิมเติมระบบกลองวงจรปดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (7) จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร
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สําหรับการพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน และ(8) เปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติใหรองรับเทคโนโลยีสมัยใหมและเปน

ระบบท่ีเนนดานการแบงปนขอมูล 

นอกจากนี้ ยังไดจัดทํามาตรฐานส่ือดิจิทัล ฉบับ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพ่ือใหบุคลากรสํานักหอสมุดทุกคนไดใชเปนหลักในการสรางสื่อ

ดิจิทัลใหมีมาตรฐานทุกรูปแบบ สําหรับการสรางและใหบริการ digital collections การใชงาน จัดเก็บ สืบคน 

เรียกใชงานของแตละคนไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และพรอมเตรียมรับมือใหสอดคลองกับชุดกฎหมาย

ดิจิทัลของประเทศไทย โดยจะมีการปรับปรุงใหทันตอกฎหมายดิจิทัลในปตอไป 

5.5 ใหความสําคัญกับสุขภาพของบุคลากร (โครงการ 3อ. : อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอนุมัติใหสํานักหอสมุดจัด

โครงการ 3อ. : อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ภายใตโครงการ

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมสําหรับการขับเคลื่อนสูมหาวิทยาลัย

สุขภาพ (Capacity Building on Health Promotion of Chiang 

Mai University’ s Staff for Moving to Healthy University) 

(Healthy CMU) เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และความตระหนัก 

(Public Awareness) ในการสรางเสริมสุขภาพท้ังมหาวิทยาลัย และ

สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 – วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 สํานักหอสมุดไดดําเนินจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรมหลัก 

7 กิจกรรมยอยเรียบรอยแลว ใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 180,230 บาท  

มีผูสนใจเขารวมโครงการ 3อ.รวมจํานวน 382 คน จาก 39 หนวยงานท้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถือเปนโครงการ

ตนแบบในการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป 2563 

5.6 การพัฒนาหองสมุดใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว (Green 

Library)  และกาวสูการเปนสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

  สํานักหอสมุดตระหนักและใหความสําคัญในการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองโครงการ CMU 

Smart City- Clean Energy ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  และความ

ผาสุขของสังคม  โดยไดพัฒนาองคกรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมา

โดยตลอด และในป 2563 ไดดําเนินการตามเกณฑของมาตรฐาน

หองสมุดสี เ ขียว (Green Library)  ของสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภฯ  ตั้งแตดานเนื้อหาเพ่ือการเปนแหลงเรียนรู ดานบริการ และการบริหารจัดการ 
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จนสําเร็จสงผลใหสํานักหอสมุดผานเกณฑการตรวจประเมินหองสมุด 

สีเขียว เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563และจะเขารับเกียรติบัตรหองสมุด 

สีเขียวจากทานองคมนตรี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  

วัฒนชัย ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ 

 ในขณะเดียวกัน ในป 2563 สํานักหอสมุดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม จึงสมัครขอเขารับการประเมินเปน

สํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ในป 2564 เพ่ือดําเนินการดานสํานักงานและ

กิจกรรมตางๆ ภายในสํานักหอสมุด ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ท่ีสุด ดวยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจก

ออกมาในปริมาณต่ํา และในป 2564 สํานักหอสมุดไดรับคัดเลือกใหเขารับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองเปน

สํานักงานสีเขียวของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และจะเขารับการตรวจประเมินในวันท่ี 31 สิงหาคม 

2564 
 

5.7 การยกระดับความรวมมือการพัฒนา

ระบบทรัพยากรสารสนเทศ  

  ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะประธานคณะกรรมการ

อํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) ในชวงดํารงตําแหนง 26 มีนาคม 2559 – 

25 มี น า ค ม  2563  ไ ด ผ ลั ก ดั น ใ ห มี ก า ร ก อ ตั้ ง

ภาคี PULINET Plus ในชวงป 2562-2563 เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือระหวางขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) กับหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง 

(PULINET+10) (PULINET+CU KU MU TU SWU NIDA RU KMUTNB KMUTT KMUT)  โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน และการใชทรัพยากรรวมกัน   เนื่องจากชวงตนป 2563 เปนชวง

วิกฤตการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกท่ี 1  PULINET จึงไดจัดใหมีพิธีลงนามในบนทึกความเขาใจ เม่ือวันท่ี 29 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน  มีผลการดําเนินงานในชวงป 2563-2564 ดังนี้  

  (1) ภาคีเจรจาตอรองการบอกรับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสรวมกัน เปนกิจกรรมท่ีทํามาตั้งแต 

ป 2560 และผลักดันใหมีการต้ังภาคีตอรองการบอกรับฯ ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

โดยมี PULINET Plus เปนแกนนํา และจัดใหเปนกิจกรรมสําคัญในแตละปภายใตบันทึกขอตกลงฯ และเปนภารกิจ
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สําคัญของภาคีความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในภารกิจขอ 1 รวมกันจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศในราคาและเง่ือนไขท่ีเปนธรรม โดยในปงบประมาณ 2563 มีการเจรจาตอรองราคาสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 ฐานขอมูล/เครื่องมือ  ไดแก  EndNote  หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพ Gale 

ฐานขอมูล Scopus และ SciFinder สงผลใหสามารถลดงบประมาณในการบอกรับไดมาก

ในแตละป 

  (2) จัดทําแนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุดสมาชิกภาคีขายงาน

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค PULINET Plus พ.ศ. 2563 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 12 

มีนาคม 2563 มีหองสมุดมหาวิทยาลัยเขารวมภาคี 28 แหง (ยกเวนจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

    

6. รางวัลและความภาคภูมิใจ 

6.1 รางวัลท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ                   

ประจําป 2564   

  บุคลากรสํานักหอสมุด ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการจากผลงานท่ีไดพัฒนาตามแผนอยาง

ตอเนื่องมาตั้งแตป 2553  ในป 2564 ไดรับรางวัลระดับดีเดน จํานวน 2 รางวัล 

คือ ประเภทบรรยาย กลุม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และประเภท

บรรยาย กลุม 2 การบริการสารสนเทศ รวมท้ังไดรับรางวัลระดับดี ประเภท

บรรยาย กลุม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 11 (The 11th PULINET Online National Conference 

: PULINET 2021) ภายใตแนวคิด "New Normal Library: Opportunities & 

Challenges"   จั ด โ ด ย ข า ย ง า น ห อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ภู มิ ภ า ค  ( PULINET)  ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี   

6 – 7 มกราคม 2564 ผานระบบออนไลน (Zoom และ Facebook Live) ซ่ึงการประชุมวิชาการนี้ เปนท่ียอมรับ

ของวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

            ผลงานท่ีไดรับรางวัล ดังนี ้ 

1. รางวัลนําเสนอผลงานระดับดีเดน ประเภทบรรยาย กลุม 1 การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ ไดแก นางชมพูนุช  สราวุเดชา ผลงานเรื่อง การศึกษาความตองการใชวารสารทางการแพทยของ

อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. รางวัลนําเสนอผลงานระดับดีเดน ประเภทบรรยาย กลุม 2 การบริการสารสนเทศ ไดแก 

นายปราชญ สงวนศักดิ์  นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ และนางสาวชัณษา สีแดง ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแบบอัตโนมัต ิ 

3. รางวัลนําเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ไดแก นางกชพร ศรีพรรณ และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุงฝาย ผลงานเรื่อง การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศดวยระบบประเมินกระบวนการทํางานตามแนวทาง ADLI  
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6.2 รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2563 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมอบโล

แสดงความยินดีแกบุคลากรสายสนับสนุนผู มีผลงาน

ดีเดนของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 

2563  ในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุม

บัวเรศ คําทอง ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 

จํานวน 5 รางวัล ดานบริการดีเดน  บริหารดีเดน วิชาชีพ

ดีเดน สรางสรรคนวัตกรรมดีเดน และลูกจางผูมีผลงาน

ดีเดน  มีบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับรางวัล ดังนี้ 

(1) นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ไดรับรางวัล "บุคลากรสาย

สนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานบริหารดีเดน" ประจําป 2563 

(2) นายธนะพันธุ การคนซ่ือ ผูชวยผูอํานวยการสํานักหอสมุด ไดรับรางวัล "บุคลากรสาย

สนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานบริการดีเดน" ประจําป 2563   

3. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดํารงตําแหนง...

(หัวหนาสวนงาน)...ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือนท่ีผานมา) 

ขอเสนอแนะของเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนา

ศักยภาพการบริการหองเรียนเสมือนจริงใน

รูปแบบ Virtual Platform ท่ีล้ําสมัย ภายใต

แ น ว คิ ด  Study Anywhere เ พ่ื อ ร อ ง รั บ

รูปแบบการเรียนการสอนและการประชุม

ระยะไกลจากท่ัวโลก ซ่ึงสามารถตอบโจทย

ของโลกการศึกษารองรับวิถีใหมตอไป 

ปจจุบัน สํานักฯ ไดจัดใหมีหองคนควาสวนบุคคล 

หองคนควากลุม พรอมท้ังในปงบประมาณ 2564  

ไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑ/อุปกรณสนับสนุนการ

เรียนรู  /การประชุมออนไลน ไดแก Flip board, 

Projector, ตู Kiosk, LED Display  

สําหรับขอเสนอแนะนี้  ทีมบริหารของสํ านักฯ  

ไดนํามาพิจารณาในการใหบริการในบทบาทของ

หองสมุดในแผนพัฒนาสํานักหอสมุดฉบับตอไป 
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2. การวางแผนและการเตรียมการสําหรับ

รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

ระยะเวลาอันใกล  เนื่องจากบุคลากรผู

ใหบริการอาจจะถูกลดบทบาทความสําคัญ

ลงไป แตนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี

บทบาทความสําคัญเขามาแทนท่ีเพ่ือพัฒนา

ระบบและฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการมาก

ยิ่งข้ึนตอไป 

ในการพัฒนาระบบ ฐานขอมูล และนวัตกรรมบริการ

เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย  บรรณารักษ

และนักวิชาการคอมพิวเตอร ทํางานคู กัน โดย

บรรณารักษทําหนาท่ีดานเนื้อหาและมาตรฐานดาน

การจัดเก็บและการสืบคนอยางมีมาตรฐานสากล 

และนักวิชาการคอมพิวเตอรหรือนักเทคโนโลยี

สารสนเทศทําหนาท่ีออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เ พ่ือการจัดเ ก็บและการสืบคนพรอมท้ังพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ โดยบุคลากรหลักท้ัง

ส อ ง ตํ า แ ห น ง ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า เ พ่ื อ 

upskill/reskill ดานวิชาการท่ีเก่ียวของในหนาท่ีและ

มีการกําหนดสมรรถนะรวม (common competency) 

และมีแผนกําหนดสมรรถนะเฉพาะดาน (specific 

competency) เ พ่ือประเ มินความสามารถและ

พัฒนาบุคลากรท้ังสองตําแหนงนี้ใหมีความสามารถ

ในการพัฒนาสารสนเทศและบริการตามระดับความ

คาดหวัง  ในสวนของการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

สํานักหอสมุดไดเสนอจัดตั้งฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หองสมุด และไดรับการอนุมัติจากสภาฯ ตามท่ีเสนอ

ในป 2562 และไดเสนอขออัตรากําลังนักวิชาการ

คอมพิวเตอรเพ่ิม เพ่ือใหเพียงพอตอพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมบริการรวมกับ

บรรณารักษ  

 

3 .  ก า รบริ ห า รจั ดกา รภาย ใน ท่ี มี ก า ร

มอบหมายภาระงานและการกระจายอํานาจ

การตัดสิน ใจ ท่ีชั ด เจน โดย เฉพาะการ

บริหารงานบุคคลท่ีควรมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกันแบบไมเลือกปฏิบัติ การรับฟงความ

คิดเห็น/การระดมความคิดรวมกันในการ

แก ไขปญหา การใหความไว ว าง ใจตอ

สํานักฯ มีการดําเนินการ ดังนี ้

1. มีการมอบหมายภาระงานและกระจายอํานาจ

การตัดสินใจใหผูบริหารทุกระดับตามโครงสราง

การบริหารงาน มีคําสั่ง และกําหนดหนาท่ีอยาง

ชัดเจน รวมถึงการถายทอดสรางความเขาใจใน

หนาท่ีของหัวหนาทุกระดับผานการประชุม 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเนนพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติ งาน (performance) เปนหลัก 
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ผูปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจ

และการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

โดยเพ่ิมการสื่อสารภายในองคกรใหมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือลดความขัดแยงหรือความเขาใจท่ี

ไมตรงกันของคนในองคกรและทํางาน

รวมกันอยางมีความสุข 

เ พ่ือความยุ ติ ธรรมในการประเ มินผลการ

ปฏิบัติงานและการเลื่อนข้ึนเงินเดือนท่ีเหมาะสม

ตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางบรรยากาศใน

การทํางานท่ีสงผลดีตอผลการดําเนินงานท่ีดีอยาง

ตอเนื่อง 

3. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะผานการ

ประชุมและเนนฉันทามติในการพิจารณาท้ังใน

เชิ งนโยบายและประเด็นหารือ ท่ีสํ า คัญท่ีมี

ผลกระทบสูงตอสํานักหอสมุด 

4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง

สํานักหอสมุดในภาพรวมเปนประจําทุกป เพ่ือรับ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรเพ่ือการพัฒนา และใน

ป 2564 มีการประเมินผูบริหารทุกระดับดวย

แบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาผูบริหารและรับฟง

ขอคิดเห็นและขอเสอนแนะอีกทางหนึ่ง 

5. มีการสรางขวัญกําลั งใจดวยการใหความดี

ความชอบ การใหรางวัลบุคลากรดีประจําปใน

บุคลากรทุกกลุม และรางวัลบุคลากรดีจาก

ผูบริหาร 

6. ดานการสื่อสารองคกร เพ่ิมประสิทธิภาพโดย 

6.1 เนนการสื่อสารองคกรอยางเปนระบบ ท้ังใน

การดําเนินงานระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติการในประเด็นท่ีสําคัญ เชน มีการ

ถายทอดเพ่ือสรางความเขาใจและการนํา

นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานเ พ่ือให

บุคลากรสามารถนําลงสูการปฏิบัติได การ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุในประเด็น

เพ่ิมเติมใหมๆ ท่ีสําคัญ  การดําเนินการดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน พรอม

ท้ังมีการประเมินดานการสื่อสาร 
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6.2 มีการแตงตั้งผูชวยผู อํานวยการทําหนาท่ี

กํากับดูแลดานการสื่อสารองคกร และเพ่ิม

อัตรากําลังดานการสื่อสารองคกร มีการ

แตงตั้งคณะทํางานสื่อสารองคกรทําหนาท่ี

ขับเคลื่อนการดําเนินการดานการสื่อสารและ

การประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก

องคกรจากตัวแทนบุคลากรท้ังหองสมุดกลาง

และหองสมุดคณะและมีการสงเสริมใหเกิด

การสื่อสารอยางเปดกวางภายในองคกร ท้ัง

ระดบัหนวย/งาน/ฝาย 

6.3 สรางชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

สะดวก รวดเร็วในการสื่อสารและเหมาะสม

กั บ ส ภ า พ ป จ จุ บั น  เ ช น  Group Line, 

Facebook กลุมบุคลากรสํานักฯ เปนตน 

และประเมินชองทางการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนา 

7. สง เสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตาม 

คานิยมหลัก CMUL ของสํานักหอสมุด 

8. ในการบริหารบุคคล ผูอํานวยการเนนหลัก 4 ขอ 

คือ สงเสริม สนับสนุน ผลักดัน และใหโอกาส 

เพ่ือใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

และโอกาสท่ีไดตามตําแหนง ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  มีความสุขในการทํางานและมีการ

ดํ า เนิ นชี วิ ต ท่ีดี  โดยสร า งบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมท่ีดีท้ังในดานเครื่องมือ อุปกรณท่ี

ทันสมัย สถานท่ีทํางานท่ีนาอยู มีบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการทํางาน และการสรางความสามัคคีใน

หมูบุคลากร ท่ีสงผลถึงความผูกพันของบุคลากร

ตอสํานักหอสมุด 

4. ควรใหความสําคัญตอการใหบริการกับ

นักศึกษาพิการมากยิ่งข้ึน เชน เครื่องมือชวย

ปจจุบัน สํานักหอสมุดมีบันไดทางเขาซ่ึงเปนทางลาด

สําหรับนักศึกษา/ผูใชบริการท่ีบกพรองทางรางกาย 
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คนหารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุด ทางลาดสําหรับ Wheelchair และ

ราวบันไดสําหรับผูพิการทางสายตา เปนตน 

รวมถึงไดออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ ท่ีรองรับ

นักศึกษาพิการทางสายตา จัดบริการพิเศษสําหรับ

นักศึกษาพิการ เชน นําสงหนังสือใหนักศึกษาถึงท่ีพัก 

เปนตน และไดวางแผนพัฒนาบริการใหแกนักศึกษา

พิการมากยิ่งข้ึน ในชวงขยายแผน ป 2565 และใน

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (2566-2570) 

5. สํานักหอสมุดอาจตองมีการศึกษาดูงาน

หรือศึกษาวิ เคราะห เชิงเปรียบเทียบกับ

หองสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีกลุมรอง

คณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ

ประธานสาขา รวมถึงกลุมนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาชื่นชอบการใหบริการ ไดแก 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ห อ ง ส มุ ด

มหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร  ห อ งส มุ ด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (บางเขน) 

หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร (นครปฐม) และ

หองสมุดมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เพ่ือ

คนหาจุดดีจุดเดนของหองสมุดเหลานั้นใน

การนํามาพิจารณาเทียบเคียงเ พ่ือนํามา

พัฒนาและเติมเต็มในสิ่ง ท่ีสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังขาดอยู ซ่ึงนาจะ

ช วย ทํา ใหสํ านั กหอสมุดของ เรา มีการ

ใหบริการท่ีมีความโดดเดนเพ่ิมข้ึนได 

สํานักหอสมุดกําหนดการพัฒนาบุคลากร เ พ่ือ 

upskill/reskill ผานการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การเติมเต็มความรูท้ังภายในสวนงานและ

ระหวางเครือขายความรวมมืออยางตอเนื่อง  

1. การเพ่ิมพูนความรูจากประสบการณของหองสมุด

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศเพ่ือการพัฒนา ในป

ท่ีผานมาและป 2564 ดําเนินการกําหนดหัวขอ

และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ดังนี้ 

1.1 การเสวนาออนไลน Virtual Forum: Library 

Services Through COVID-19 หองสมุดจะ

อยูไดอยางไรในชวงสถานการณ COVID-19 

ค รั้ ง แ ร กจ ากผู อํ า น ว ยก า รหอส มุ ด  8 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จั ด โ ด ย สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 30 เมษายน 

2563 

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหองสมุด

มหาวิทยาลัย 5 แหง เรื่อง "ประสบการณ

ของหองสมุดกับการยืม-คืนหนังสือในชวง 

COVID-19" วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 จัด

โดยหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.3 ก า ร เ ส ว น า อ อ น ไ ล น  “ ค ว า ม 

ทาทายในการออกแบบพ้ืนท่ีหองสมุดสําหรับ 

SOCIAL DISTANCING”  ผ าน  โปรแกรม

วิ ดี โ อ ค อ ล  Cisco Webex จั ด โ ด ย
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

1.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน

หัวขอ (1) การพัฒนาบริการสารสนเทศให

สอดคลอง กับความเปลี่ ยนแปลงในยุค 

Digital Disruption (2) บริการสนับสนุนการ

วิจัย และ (3) การดําเนินงานของหองสมุด

ในช ว งวิ กฤต  COVID-19  และการวา ง

แผนการดํ า เ นิ น ง าน เ พ่ื อ รอง รั บ  New 

Normal ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วัน ท่ี  4 

สิงหาคม 2563  

1.5 กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู กั บ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4 วิทยาเขต 

หัวขอ “บริการในยุค new normal”วันท่ี 

29 กรกฎาคม 2563 

1.6 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ "บริการวิถีใหม 

ไฉไลกวาเดิม" และหารือแนวทางความ

ร ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร

อิเล็กทรอนิกส : กรณีไมโครฟลมหนังสือพิมพ 

รวมถึงทบทวนแผนงานความรวมมือทาง

วิชาการระหวางหองสมุด ป 2564 ภายใต

เครือขายความรวมมือทางวิชาการหองสมุด  

3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 29 กันยายน 

2563 

1.7 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงาน

สื่ อ ส า รองค ก ร  ร ว ม กับสํ านั กหอส มุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 22 มีนาคม 

2564 
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1.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมความ

รวมมือระหวางหองสมุด  6 สถาบัน หัวขอ 

“การสรรสราง สงเสริม และสื่อสารของ

หองสมุดในยุคดิจิ ทัล” วันท่ี 2 มิถุนายน 

2564 จั ด โ ด ย ห อ ส มุ ด แ ห ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. การทํางานรวมกันและการแลกเปล่ียนเรียนรู

ผานการประชุมภาคีความรวมมือระดับประเทศ 

PULINET Plus  (หองสมุดมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาคและหองสมดมหาวิทยาลัยสวนกลาง 9 

แหง ซ่ึงมีหองสมุดชั้นนําสวนกลางทุกหองสมุด

เปนสมาชิก ตามท่ีไดระบุไวในผลงานท่ีโดดเดน

ดานการยกระดับความรวมมือ 

3. การแลกเปล่ียนเรียนรูในการประชุมหองสมุด

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

3.1 การประชุมหองสมุดเครือขายมหาวิทยาลัย

อาเ ซียน (AUNILO)  ครั้ ง ท่ี  15 ในหัวขอ 

Enhancing Roles of AUN Libraries in 

Supporting Education 4. 0: 

Opportunities and Challenges และรวม

จัดทําแผนยุทธศาสตรของหองสมุดเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (The 15th Meeting 

of AUNILO and Strategic Planning 

Workshop) วันท่ี 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

Indonesia 

3.2 การประชุมหองสมุดเครือขายมหาวิทยาลัย

อาเซียน (AUNILO)  ครั้ ง ท่ี  16 ในหัวขอ 

"Quality Assurance for Southeast Asian 

Libraries:Opportunities and Challenges
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" วันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2564 ผาน Zoom 

link bit.ly/16thauniloonline  

4 มีการเทียบเคียงขอมูลผลการดําเนินการงานกับ

หองสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนําเปนประจําทุกป 

เพ่ือการพัฒนาบริการของสํานักหอสมุด 

6. ควรมีการศึกษาหรือมีการวิจัยถึงแนวโนม

ความตองการและพฤติกรรมการใชหองสมุด

ของนักศึกษาและผูเรียนกลุมท่ีไมใชนักศึกษา

เต็มเวลา เพ่ือจะไดทราบถึงทิศทางของการ

ใชหองสมุดในอนาคตวาจะเปนไปในรูปแบบ

ใด เ พ่ือสามารถนํามาตอบโจทยการใช

บริการหองสมุดท้ังแบบเดี่ยวและแบบงาน

กลุม รวมถึงการใชบริการในรูปแบบออนไลน 

และการลดตนทุนการจัดหาทรัพยากรทาง

วิชาการในรูปแบบใหม ๆ 

ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัยของสํานักหอสมุด เพ่ือพิจารณา

กําหนดเพ่ิมเติมเปน ประเด็นการวิจัย ท่ีสงเสริมให

บุคลากรเสนอขอรับจัดสรรทุนวิจัยของสํานักฯ และ

เสนอขอทุนวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย 

 

 

7. ในอนาคตสํานักหอสมุดจะเปนแหลง

เรียนรู ท่ีสนับสนุนผูเรียนใหมีอิสระในการ

ออกแบบการเรียนรูของตนไดอยางไม มี

ขอจํากัด ท้ังในเรื่องเวลา สถานท่ี และ

ข้ันตอนท่ีไมยุงยากจนเกินไป เทคโนโลยีใหม

ตั้ ง แ ต ส ตู ดิ โ อ เ พ่ื อ ผ ลิ ต ง าน  ตลอด ถึ ง 

immersive experience lab จะกลายเปน

สิ่งท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูของนักศึกษา

ในอนาคต ซ่ึงสํานักหอสมุดควรติดตามใหทัน

แนวโนมเหลานี้ 

สํานักฯ ไดปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีบริการระหวางป 

2561 – 2563 โดยมีพ้ืนท่ีหองประชุมใหญเพ่ือการ

ประชุมและการทํากิจกรรมกลุมของนักศึกษา/

ผูใชบริการ หองคนควาสวนบุคคล หองคนควากลุม 

พรอมท้ังในปงบประมาณ 2564 ไดดําเนินการจัดหา

ครุภัณฑ/อุปกรณสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

แล ะผู ใ ช บ ริ ก า รห อ ง ส มุ ด  ไ ด แ ก  Flip board, 

Projector, ตู Kiosk และ LED Display และไดนํา

ขอเสนอแนะมาวางแผนพัฒนาดานบริการใหทันกับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ในชวงของแผน

ยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (2566-2570)  

 

8 .  คว ร มีกา รนํ า เทค โ น โลยี ดิ จิ ทั ล ม า

แปลภาษา (Machine Translation) สําหรับ

เอกสารภาษาลานนาใหเปนภาษาปจจุบันท่ี

สามารถสืบคนได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจและจะ

คณะกรรมการบริ ห า รประจํ า สํ านั กฯ  ได นํ า

ขอเสนอแนะดังกลาวมาพิจารณาและวางแผน

กําหนดในแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป 

(2566-2570) 
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เปนประโยชนตอนักวิจัยและการคนควา

อยางมาก 

9. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน

มหาวิทยาลั ย ท่ี มุ ง เนนงานวิ จั ย  ดั งนั้ น 

สํานักหอสมุดควรเพ่ิมการสรางเครือขาย

หองสมุดระหว า งสถาบันการ ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาใหมากยิ่ ง ข้ึน เ พ่ือท่ีจะ

สามารถ share resource วารสาร/บทความ

ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิจัยสําหรับ

การคนควาตาง ๆ 

สํ านั กหอส มุด เป นผู ก อตั้ งข า ยงานห อ งส มุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เม่ือเดือนมีนาคม 2529 

ปจจุบันเปนขายงานดานบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตรท่ีมีความเขมแข็งท่ีสุดในประเทศ

ไทยและเปนท่ียอมรับในการสรางประโยชนใหแกการ

บริการของหองสมุดสมาชิก   และขายงาน PULINET 

ไดสรางความเขมแข็งมากข้ึน ในชวงของผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน

คณะกรรมการอํานวยการขายงานฯ ดวยการกอต้ัง

ภาคี PULINET Plus (หองสมุดมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค + หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง 9 แหง)  

เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายท่ีสําคัญตอกระทรวงอว. และ

สรางประโยชนใหกับหองสมุดสมาชิกไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน   

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังไดเขารวมเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน มธ. จุฬา มช.  

ในระดับโลก เปนสมาชิกเครือขายหองสมุดโลก 

( Online Computer Library Center- OCLC) 

เพ่ือ 

1.  การใชทรัพยากรรวมกัน ผาน platform การยืม 

     ระหวางหองสมุดในประเทศและหองสมุดท่ัวโลก 

2. การพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศและ

บริการรวมกัน  เชน เปนภาคีในการบอกรับ/

จัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสรวมกัน การเปน

เครื่อขายใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมกัน  การ

จัดการ back issues ท่ีบอกรับจากสํานักพิมพ 

3. การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู เ พ่ือการพัฒนาบริการ  (การประชุม
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วิชาการระดับชาติ  PULINET) ตั้ งแตป  2553  

เปนตนมา  

4. การจัดทําวารสารวิชาการ PULINET Journal  

นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ภายนอก ไดแก (1) มูลนิธิโครงการหลวง 

เพ่ือพัฒนาเอกสารฉบับเต็มใหอยูในรูป digital object 

และการทํารายการเพ่ือการสืบคนและการใชเอกสาร

ล ง ใ น ร ะ บ บ  CMUL OPAC, CMU DC แ ล ะ  ( 2) 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือเชื่อมโยงกับคลังวิจัย/คลัง

สารสนเทศของหนวยงานเพ่ือขยายแหลงสารสนเทศ

สนับสนุนการวิจัย 

10. ควรสรางเสริมบรรยากาศในการเรียนรู

ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหผูมาใชบริการรูสึกสนุก

กับการเรียนรู (enjoy learning) 

สํานักหอสมุดดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารสํานักฯ 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ได

ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานชั้น 1-4  ชั้น

ใตดิน โดยใชแนวคิดในการออกแบบหองสมุด

สมัยใหม และสรางบรรยากาศในการเรียนรู รวมถึง

ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณลานดานหนาสํานักหอสมุด และ

บริเวณเนินศาลพระภูมิ  ยกเวนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโสต

ทัศนศึกษาเดิม และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศหองสมุด ชั้น 1-4  โดยไดเริ่มดําเนินการ

ปรับปรุงวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 เสร็จสิ้นในวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2563 และเริ่มเปดใหบริการวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2563 เปนตนมา จากผลการประเมิน

การบริการดวยแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ

ผูใชบริการ  พบวา ผูใชมีความพึงพอใจและชื่นชอบ

บรรยากาศหองสมุดหลังการปรับปรุงมาก 

ในสวนการพัฒนาบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูให

ผูใชรูสึกสนุกเม่ือใชบริการหองสมุดนั้น สํานักหอสมุด

จะพัฒนาใหไดตามความตองการของผูใชตอไป ซ่ึง

 



 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง (3 ป)      26 
                                                                                     (27 กุมภาพันธ 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2564) 

 

ขอเสนอแนะของเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อาจจะตองพัฒนาดานการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริม

บรรยากาศท่ีนาเขาใชบริการมากยิ่งข้ึน และทําให

ผูใชสนุกกับการเรียนรู 

4. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผานมา  

4.1 การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนทรัพยากรมนุษย ท่ีสรางผลการดําเนินการท่ีดี  (high 

performance) เปนสิ่งทาทายท่ีสําคัญของสํานักหอสมุดท่ียังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ท่ีกําหนด ใหไดตามระดับความคาดหวังของ

สํานักหอสมุด 

4.2 แมวา สํานักหอสมุดจะดําเนินการดานการสงเสริมการใชทรัพยากรการเรียนรูอยางหลากหลาย 

และทําไดดีท้ังรูปการจัดกิจกรรม การใชสื่อในรูปแบบโปสเตอร การสื่อออนไลนผานสื่อสังคมออนไลน เว็บไซตของ

หองสมุด  แตนักศึกษาจํานวนมากก็ยังใชบริการหองสมุดเพ่ือการนั่งอานหนังสือของตนเอง   ไมไดเขามาเพ่ือศึกษา

คนควาและใชหนังสือท่ีหองสมุดจัดหาไวใหบริการ   ซ่ึงหองสมุดตองศึกษาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุและนําผลมา

พัฒนาท้ังดานบริการสอนการรูสารสนเทศ การสงเสริมใหมีการใชหนังสือและทรัพยากรการเรียนรูอ่ืนๆ ของ

หองสมุดมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนาดานการสื่อสารองคกรกับผูใชบริการ 

5 ส่ิงท่ีสวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของสวนงาน 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการบอกรับ/จัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

ดวยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 




