
นโยบายการบริหารงานและแนวทางพัฒนาสำนักหอสมุด 

ในระยะ 4 ป (12 ก.ค. 2565 - 11 ก.ค. 2569) 

โดย นางอริศรา สิงหปน 

 

ในการบริหารงานและพัฒนาสำนักหอสมุด ดิฉันมีแนวคิดที่จะสืบสานงานเดิม และสรางสรรคงาน

ใหมตอจากการบริหารงานสำนักหอสมุดในชวงวาระแรก พ.ศ.2561-2565 มีกรอบแนวคิดบนพ้ืนฐานที่สอดคลอง

กับทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) 

และกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม “แผนแมบทการเปลี่ยนผาน มหาวิทยาลัยสูปที่ 100 จาก 2477-

2577” เปนแนวทางในการพัฒนาเชิงรุก ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยดิฉันมี

แนวทางการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 

1) การวิเคราะหสังเคราะหขอมูลบริบท สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป เกี่ยวของกับการพัฒนา

สำนักหอสมุดทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสงผลกระทบตาง ๆ ตอสำนักหอสมุด 

2) การวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม เรื่อง การกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 เมื่อ

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแมโจถูกจัดใหอยูในมหาวิทยาลัยกลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและ

สงเสริมการสรางนวัตกรรม  

3) การวิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมาของสำนักหอสมุดในชวง 4 ป ที่สอดคลองกับแผนแมบท

การเปลี่ยนผานมหาวิทยาลัยสูปที่ 100 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (GO Eco U.)  

จากการวิเคราะหจึงไดนำมากำหนดแนวนโยบายเพ่ือการพัฒนาสำนักหอสมุด เพื่อใหสอดคลองกับ

การพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ที่มุงสรางมหาวิทยาลัยแมโจใหเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิต ที่มีเกษตรเปน

รากฐาน รักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม บนพ้ืนฐานของธรรมภิบาล และการกาวทันเทคโนโลยี 

และตองคำนึงถึงบริบทของการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตลอดจนบทบาทและพันธกิจของสำนักหอสมุด 

ในการดำเนินงานที่ผานมา ใหความสำคัญกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา 

อาจารย นักวิจัย บุคลากรภายนอกหนวยงาน ศิษยเกา โดยวิธีการสัมภาษณ (Interview) การสนทนากลุม (Focus 

group) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหไดรับขอเสนอแนะ และสิ่งที่ควรพัฒนามาปรับปรุงแกไข 

บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนหลัก และมีการ

บริหารงานตามลำดับชั้น และมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรสามารถติดตามแกไขปญหา 

ปรับปรุงกิจกรรม/งานที่เก่ียวของ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปดโอกาสให

มีการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อรวมกันแกปญหา ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกผูกพัน และ

ชวยผลักดันใหการดำเนินงานของสำนักหอสมุดประสบผลสำเร็จ 



 วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาสำนัก  

การบริหารและพัฒนาสำนักหอสมดุ ดิฉันมีแนวคิดในการสานตอพันธกิจเดิมใหสมบูรณแบบ และ

เสริมสรางสิ่งใหมเพ่ือการพัฒนาอยางกาวกระโดด ในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานดานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายหลักเพ่ือมุงใหวิสัยทัศนบรรลุ อางถึงปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร 

และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่สำนักหอสมดุไดกำหนดไว ที่เนนการบริการ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

และการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีเขามาใชอยางมีระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง แนวคิดนี้ได

รวบรวมสาระสำคัญจาก แผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) แผนพัฒนาความ

เปนเลิศมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ.2566-2570 และกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม “แผนแมบทการ

เปลี่ยนผาน มหาวิทยาลัยสูปที่ 100 จาก 2477-2577” รวมถึงสภาวการณที่เปลี่ยนไป ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

หองสมุด อาทิ พฤติกรรมของผูใชบริการที่เปลี่ยนไป ปรากฏการณ Disruptive Technology  

 

ปรชัญาสำนักหอสมุด 

 สงเสริม สนับสนุนนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรใหเปนผูเรียนรูที่ทันสมัย ทันตอโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

วิสัยทัศนสำนักหอสมุด   

 เปน Smart Library ที่สนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

พันธกิจ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและสอดคลองกับการเรียนการสอน 

การวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

2. บริการที่เปนเลิศเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู อยาง

สรางสรรค 

3. พัฒนาเอกสารจดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ และ

ขอมูลทองถิ่นลานนา ใหเขาถึงไดอยางแพรหลายดวยระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาสำนักหอสมดุใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง และพัฒนาใหเปนหองสมุดและสำนักงานสี

เขียวอยางย่ังยืน 

 

วัฒนธรรมองคกร  

1. องคกรแหงการเรียนรูรวมกัน 

2. จิตบริการ 



3. การทำงานเปนทีม 

4. ใสใจสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักหอสมุด (Core competencies for library staff) 2C2T 

1. การสื่อสาร (Communication) 

2. บริการลูกคา (Customer service) 

3. การทำงานเปนทีม (Teamwork) 

4. เทคโนโลยี (Technology) 

 

 

 

(ในชวงวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 – 11 กรกฎาคม 2569) 

 

ดวยทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักหอสมดุเปนหนวยงานที่จะสามารถชวยผลักดันให

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกลุม 2 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม ใหสามารถ

กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม และเปน

องคกรแหงการเรียนรู ดิฉันจึงไดจัดทำนโยบาย สามารถจำแนกออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายดานทรัพยากรสารสนเทศ 

มุงมั่นที่จะเปน Knowledge Center ของมหาวิทยาลัย รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการ

เรียนการสอน การวิจัย ที่สามารถเขาถึงได เพียงพอ และทันสมัย  

1.1 สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส 

1.2 สงเสริม และสนับสนุนการเปนแหลงรวมสารสนเทศและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยแมโจ 

และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือ 

1.3 สนับสนุนใหมีการจัดทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือรองรับความสามารถในการเรียนรูที่

หลากหลายของปจเจกบุคคล และผูพิการทางสายตา (หนังสือเสียง) เปนตน  

2. นโยบายดานการบริการสูความเปนเลิศ 

มุงเนนการบริการท่ีคำนึงถึงผูใชบริการ (User Centered) เสริมกำลังการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

ดวยบริการสนับสนุนการวิจัย และบริการเฉพาะทางที่เขมขนมากกวาเดิม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ใหเปนสถานที่ที่

เชื่อมโยงผูคน เปนพื้นที่สำหรับการสรางสรรค และเอ้ืออำนวยใหเกิดการเรียนรู  

2.1 สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาจุดบริการ One Stop Service ทั้งทางดานกายภาพและ

ศักยภาพของบุคลากรผูใหบริการ 

นโยบายการพัฒนาสำนักหอสมุด 5 ดาน 



2.2 สงเสริม และสนับสนุนการจัดบริการสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม  

2.3 สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบริการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือ

การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผานระบบดิจิทัล  

2.4 สงเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการบริการของสำนักหอสมดุกับคณะ วิทยาลัย และวิทยา

เขต 

 2.5 พัฒนา และสนับสนุนการใหบริการที่ชวยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสรางโอกาส

ทางการเรียนรู เชน บริการจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต บริการคอมพิวเตอร บริการซอฟทแวรที่เปนเครื่องมือชวย

การศึกษาและวิจัย เปนตน 

 2.6 พัฒนา และสนับสนุนการใหบริการพ้ืนที่หองประชุม พื้นที่ Co-Maker Space และพื้นที่ 

Workshop 

 2.7 สงเสริม และสนับสนุนการจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ และหลากหลาย เชน 

รานจำหนายเครื่องดื่ม เปนตน 

2.8 สรางความรวมมือในการเขาใชบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ เชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัย

พะเยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน สามารถใชหองสมุดโดยการแสดงบัตรนักศึกษา และบัตรบุคลากร  

3. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

  3.1 สนับสนุนใหมีการทำวิจัยสถาบัน 

  3.2 สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ และนำเสนอผลงานในระดับชาติ 

  3.3 สนับสนุนการเขารับการฝกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากร ในทุกดาน 

  3.4 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญกำลังใจแกบุคลากร และทำงาน

อยางมีความสุข 

  3.5 สนับสนุนใหมีการทบทวน แกไข และปรับปรุงกฎระเบียบของหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  3.6 สนับสนุนใหมีการนำขอมูล รายงาน และสถิติมาสรุปผลและวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา

สำนักหอสมุด 

  3.7 ดำเนินการตามเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพของหนวยงานอยางเหมาะสม 

 

 

 

 



4. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

  4.1 สนับสนุนใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการพัฒนาเพื่อกาวสู Digital 

Services และ Digital Learning 

  4.2 สนับสนุนใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  4.3 สนับสนุนใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

      5. หองสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว 

  5.1 ยกระดับการดำเนินงานหองสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียวใหมีความยั่งยืน 

  

จากนโยบายดังกลาว ดิฉันไดนำมากำหนดเปนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ

บริการสูความเปนเลิศ 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

และการวิจัย 

1.1 พัฒนาบริการ

สนับสนุนการวิจัย 

(Research Support 

Service) ใหครบวงจร 

1.1.1 ยกระดับบริการ

สนับสนุนการวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมบริการ 

รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผน 

1.1.2 พัฒนาและ

สนับสนุนใหมีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริการ เพื่อกาว

สู Digital Services 

จำนวนบริการที่นำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการใหบริการ 

1.2 สงเสริมการสราง 

Ecosystem เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู 

และการวิจัย 

1.2.1 พัฒนาพื้นที่เพ่ือ

รองรับความตองการที่

หลากหลายของ

ผูใชบริการ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการใหบริการ

พ้ืนที่ 

1.2.2 สนับสนุนการ

เรียนรูของนักศึกษาใหมี

ทักษะที่สอดคลองตาม

สมรรถนะของ

มหาวิทยาลัยในกลุม 2 

จำนวนกิจกรรม/โครงการ/

บริการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ

2.1 เปนแหลงรวม

ทรัพยากรสารสนเทศที่

2.1.1 มุงเนนการจัดหา

และผลิตทรัพยากร

รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผน 



เอ้ือตอการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล 

เอ้ือตอการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล สามารถเขาถึง

ไดทุกที่ ทุกเวลา 

สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อ

สนับสนุนการเปน 

Digital library 

  2.1.2 พัฒนาคลังปญญา

มหาวิทยาลัยแมโจ 

(MJUIR : Maejo 

University 

Intellectual 

Repository) ใหมีความ

สมบูรณ ครบถวน 

รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ  

3.1 พัฒนาบุคลากร

หองสมุดใหมี

สมรรถภาพทาง

วิชาการ และวิชาชีพ

เทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงในยุค

ดิจิทัล 

3.1.1 ยกระดับ

สมรรถนะของบุคลากร

ใหมีทักษะการทำงานที่

เทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

จำนวนสมรรถนะจำเปนที่

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

3.1.2 สรางระบบการสืบ

ทอดตำแหนง 

(Succession Plan) 

และสงเสริมใหมี

ความกาวหนาใน

ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

รอยละของการดำเนินงาน

ตามแผนสืบทอดตำแหนง

ทางการบริหารของ

สำนักหอสมุด (Succession 

Plan) 

3.2 มีระบบฐานขอมูล

เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร

รวมถึงการลดขั้นตอน

การทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และตรวจสอบได 

3.2.1 พัฒนาระบบ /

สรางเครื่องมือ โดยนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาชวยในการบริหาร

จัดการ 

จำนวนระบบ /ฐานขอมูลที่

จัดหาหรือพัฒนา 



3.3 เปนองคกรที่มี

ความเขมแข็งดานการ

ดำเนินงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนหองสมุดสี

เขียว และสำนักงานสี

เขียว 

3.3.1 สงเสริมใหมีการ

ขยายองคความรูดาน

การดำเนินงานหองสมุด

สีเขียว และสำนักงานสี

เขียวสูหนวยงานภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลัย 

รอยละความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผน 

 


