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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) พัฒนาฐานข้อมูลอีสานสนเทศ เพื่อจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศที่เป็นภูมิปญ
ั ญาอีสานทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ โดยขยายขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ ผ้าพื้นเมือง ประเพณีผูกเสี่ยว ฮิตสิบสอง
และผญา ยังพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลําภู อุดรธานี และเลย
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทํางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศในระบบดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
24 ชั่วโมง
2) เพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการจากการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษจากการทํางานรูปแบบเดิมคือมีเพียง
บทความภาษาไทยเท่านั้น แต่ในรูปแบบการทํางานใหม่ที่มกี ารเพิ่มบทความภาษาอังกฤษด้วยทําให้มีโดยผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งวัดได้จากจํานวนยอดผู้ใช้บริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังตาราง
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สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลอีสานสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี
2560
2560
2560
2560
2561

เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มีนาคม

จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
373,591
392,265
427,981
436,358
479,553

ผู้เข้าชมเพิ่มขึน้
18,674
35,716
8,377
43,195

หมายเหตุ:ช่วงเดือนที่เว็บไซต์ขัดข้องทําให้ไม่สามารถเก็บสถิติได้

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ /] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ [ /] อนุญาต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : สารสนเทศท้องถิ่น คุณค่าภูมิปัญญาพืน้ บ้านสู่สากล
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรมากมี่สุดในประเทศ สังคมอีสาน
เป็นสังคมที่มีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายและ
สันโดษ อยู่บนโครงสร้างทางสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อประเทศมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านวิถีความเป็นอยู่ของชาวอีสาน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อสังคมอีสานและสภาพเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
พื้นฐานการผลิตเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของคนชนบทไปสู่
รูปแบบสังคมเมืองที่ต้องสั่งสมการเรียนรู้และปรับตัวต่อกระแสวัฒนธรรมใหม่เพื่อการดํารงชีวิตอยู่และเพื่อประสบ
ความสําเร็จ ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานก็ยังคงมีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสานและประเทศโดยรวม
ขณะเดียวกันก็จะต้องสอดประสานกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมใหม่รวมทั้งอารยธรรมจากต่างประเทศที่เคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว จุดเด่นของศูนย์ข้อมูลอีสานสนเทศคือ
เป็นการทํางานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการใช้
ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในทุกมิติ ทั้งในรูปของการบริการพื้นฐาน การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการวิชาชีพ
อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการทํางานทํางานร่วมกับคณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นคณะทํางานที่ทํางานกับองค์ความรู้ข้อมูลท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ มีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งการปรับปรุงการทํางานด้วยการจัดทํา...
ภาษา/บริการบนอินเทอร์เน็ต จะทําให้การเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้เข้าถึงผ่าน
ั ญา
ระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกทุกทีทุกเวลา และการจัดทําภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในรายการข้อมูล ทําให้ภูมิปญ
ท้องถิ่นของไทยได้รับการอ้างอิงในระดับสากล
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก"
วัฒนธรรม
เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรให้กับผู้รับบริการ
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พันธกิจ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ความรูแ้ ละได้รับการบริการได้อย่างเสมอ
ภาค ทุก เวลา และทุกสถานที่ (Access and Discovery)
2. เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัย ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Information)
3. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Research
Supports)
4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง (Inspirational Learning)
5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Intellectual Property)
ควรอธิบายโดยใช้ Flow Chart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม



ลําดับที่
1.
บริการ

รายการ

วิธีการแบบเดิม
ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา
ราชการ
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นลักษณะ
ข้อความและรูปภาพ

2.

รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ

3.

ช่องทางการให้บริการ

มีช่องทางใช้บริการทางเดียว ผูใ้ ช้
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่
ห้องสมุด

4.

ภาษาที่ใช้

เนื้อหาเป็นภาษาไทย

5.

ผู้เขียนบทความ

บรรณารักษ์ผู้รบั ผิดชอบงาน

วิธีการแบบใหม่
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นรูปแบบ
มัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ
เสียง คลิปวีดิโอ แผนที่
มีช่องทางใช้บริการที่หลากหลาย
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการจาก
เว็บไซต์ ฐานข้อมูล เฟสบุ๊ค อีเมล์
และโทรศัพท์
เนื้อหาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์ผู้รบั ผิดชอบงาน
อาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน ผู้ที่
สนใจสมัครเขียนบทความ

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปี ฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านภูมิปัญญาอีสานจัดให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดียทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการเข้าถึงได้หลากหลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน การแพทย์
การดํารงชีวิต และด้านอื่นๆ และยังตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลกอีกด้วย
4

กระบวนงานพัฒนาฐานข้อมูลอีสานสนเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนงาน

เวลาที่ใช้

เริ่มต้น
บรรณารักษ์

เลือกเรื่องที่จะศึกษา

บรรณารักษ์

รวบรวมข้อมูลจากทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

บรรณารักษ์

ได้ข้อมูลตรงตาม
ต้องการ

ไม่ได้

ติดต่อขอ
ข้อมูล
ศึกษา

ได้

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

เรียบเรียงเขียนบทความ เรื่องย่อ หรือบทคัดย่อ

บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม

สํารวจแหล่งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีแหล่งสารสนเทศอื่น
เกี่ยวข้องหรือไม่

ไมมี่

จบ

เชื่อมโยง
A
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ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนงาน

เวลาที่ใช้

A

บรรณารักษ์

ฐานข้อมูล

ไม่

บรรณารักษ์

ปรับปรุง
แก้ไข

ใช้ งานได้ ดี

ได้

บรรณารักษ์

ให้บริการและ
ส่งเสริมการใช้บริการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ
พึงพอใจ

ปรับปรุง
แก้ไข

บรรณารักษ์
จบ
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