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ที่มาและความส าคัญ

แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
ให้บริการของห้องสมุดโดยวิเคราะห์งานจัดท า
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบบันทึก
ราชการผ่านกระบวนงานท่ีใช้บันทึกราชการ
ท่ีสั่งการจากผู้อ านวยการส านักฯ ได้วิเคราะห์และ
รวบรวมปัญหาของระบบการท างานแบบเดิม
ด้วยแบบสอบถามและการจัดท า Focus group 

จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบ
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและเปลี่ยนช่องทาง
การสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ 
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กว่า 4 ทศวรรษ มสธ. ได้ผลิตสิ่งพิมพ์
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ภารกิจ/กิจการของหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย

หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค 
สบ. เป็นผู้จัดท าข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
( CIP)  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น  ไ ด้ แ ก่
ส านักพิมพ์ ส านักวิชาการ และหน่วยงาน
ท่ีต้องผลิตเอกสารหรือต าราท่ีเป็นสิ่งพิมพ์
ของ มสธ.



วัตถุประสงค์
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1. เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ

2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการจัดท าข้อมูลรายการ
ในส่ิงพิมพ์ (CIP)

3. เพื่อการรายงานผลการจัดท าข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 

ในรูปแบบออนไลน์และการสืบค้นข้อมูล
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กระบวนการ (Process)
P1 : รับค าขอใช้บริการ
P2 : ตรวจสอบความถูกต้องและแจง้ผู้รับผิดชอบทราบ
P3 : วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดหัวเร่ืองและใหห้มวดหมู่
P4 : สร้างรายการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)
P5 : ตรวจสอบความถูกต้อง
P6 : น าเสนอหัวหนา้หน่วยวเิคราะหท์รัพยากรพิจารณาอนุมัติ
P7 : ตรวจสอบและอนุมัติข้อมลูรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP โดยหัวหน้าหน่วยวเิคราะห์
ทรัพยากร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
S1 : ผู้บริหารหน่วยงาน

S2 : หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร
S3 : บรรณารักษ์

ปัจจัยน าเข้า (Input)
I1 : ข้อก าหนดการด าเนินการให้บริการจัดท าข้อมูลรายการ

ในส่ิงพิมพ์ (CIP) 
I2 : ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

I3 : ค าขอใช้บริการข้อมูล CIP

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome) 
O1 : ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)

O2 : รายงานสถิติการใช้บริการ
O3 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผู้รับบริการ (Customers)
C1 : หน่วยงานภายในที่มีภารกิจในการผลิตเอกสารการสอน
ต ารา, การเขียนทางวิชาการ รายงานผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจ เช่น ส านักพิมพ์ ส านักวิชาการ ส านักบรรณสารสนเทศ 
เป็นต้น 
C2 : ห้องสมุด/องค์กรสารสนเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ข้อมูล CIP เพื่อสร้าง
เครื่องมือช่วยค้น

ฯลฯ
ภาพ 1 ความสัมพันธ์ของกระบวนด าเนินงานจัดท าข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน



ภาพกิจกรรมการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท า Focus Group
01

“การหารือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

02

“การชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและ
จัดเก็บแบบสอบถาม”

03

“การจัดท า Focus 
Group”

04

“ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงาน”



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้บริการจัดท าข้อมูลรายการใน
สิ่งพิมพ์ (CIP)” ให้กับผู้ใช้บริการ



สรุปผลและอภิปรายผล 
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1. การพัฒนาการสื่อสาร
ระหว่างห้องสมุดกับ
ผู้ใช้บริการ
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“การแจ้งเตือนการรับ-ส่ง
ข้อมูล CIP เข้าผ่านอีเมล”์



“ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) รูปแบบออนไลน์”
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“ระบบตรวจสอบติดตามสถานะการด าเนนิงาน”
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“รายงานสถิติการด าเนินงานต่างๆ”
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“Chat Live on PC”

เทคโนโลยี Chat Live 
ช่วยตอบค าถามและการแก้ไขปัญหาใน
การบริการเบ้ืองต้นและให้ค าปรึกษาใน
การใช้บริการต่าง ๆ



“ไม่พลาดการสื่อสารด้วย
การใช้งานผ่านมือถือ”
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“Chat Live on Mobile”
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“คู่มือแนะน าการใชบ้ริการ
บนหน้าเว็บ”



ข้อเสนอแนะ
การเชื่อมโยงข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์
(CIP) กับการจัดท า 

Pre-catalog

การตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูลการท ารายการ
บรรณานุกรมเพื่อ

สนับสนุนส่วนงานอ่ืน

การน าเทคโนโลยี 
Chatbot มาใช้
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การน าไปใช้ประโยชน์
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• นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุดใน

การบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ พร้อมให้บริการตลอด24/7

ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การท างานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ส านักพิมพ์ 

ส านักวิชาการ ส านักบรรณสารสนเทศ 
และหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ต้องการขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 

“ผู้ใช้บริการ”



การน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
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• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการ
ค้นหาข้อมูล ส่งมอบข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นการพัฒนาบริการ
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนใน
กระบวนการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้
กระดาษหรือเป็น Paperless office 
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

“ผู้ให้บริการ”



95.40%
(ค่าเฉลี่ย = 4.77)

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

94%
(ค่าเฉลี่ย = 4.70)

ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ

95.40%
(ค่าเฉลี่ย = 4.77)

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ผ่านระบบ

95%
(ค่าเฉลี่ย = 4.75)

ด้านคุณภาพการให้บริการ

“การตรวจสอบคุณภาพของการให้บรกิาร”
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Q & A


