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คณะกรรมการจดัท�ารายงานประจ�าปี  2555

1. นางสาววรารกัษ ์  พฒันเกยีรตพิงศ ์  ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ

2. นางสดศร ี  กนัทะอนิทร ์ รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร

3. นางจรีาพรรณ  สวสัดพิงษ ์ รองผูอ้ �านวยการฝ่าย

      ทรพัยากรสารสนเทศและบรกิาร

4. นายวรีะชยั  เตชะวชัรกีลุ รองผูอ้ �านวยการฝ่าย

      เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

5. นางสุกญัญา        ธาราวชัรศาสตร ์ หวัหนา้ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ

6. นางอญัชล ี  ชลดิาพงศ ์ หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและ

      จดัระบบทรพัยากรสารนิเทศ

7. นายภเูบศ  ปาโมกขเ์กษม หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

      สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

8. นางสาวจริาภรณ ์ จนัทรค์�า หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

      สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

9. นางสาวพรพศิ เดชาวฒัน ์ หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

      สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

10. นางสาวฐติริตัน ์ ตนัตวิฒัน ์ เลขานุการส�านกั

11. นายวสุ    ละอองศร ี  หวัหนา้งานโสตทศันศึกษา

12. นางสาวณชัชา สมปรารถนา พนกังานปฏบิตังิาน

13. นางสาวอาภนิานนัท ์  ศรมีา พนกังานปฏบิตังิาน

14. นางศิรมินสั  อนิตะ๊แกว้ หวัหนา้งานนโยบายและแผน

15. นางสาววรรตัน ์ นนัทะชยั พนกังานปฏบิตังิาน

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ส�านกัหอสมดุ

      รายงานประจ�าปี / ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ - - เชยีงใหม ่: 

มหาวทิยาลยั, 2525-    .

            เลม่ : ภาพประกอบ, ตาราง.

      ISBN  978-974-672-676-4 

      1. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ส�านกัหอสมดุ.  2. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  

ส�านกัหอสมดุ - รายงานประจ�าปี.  3. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ส�านกัหอสมดุ - การบรหิาร.  

I. ชื่อเรื่อง.  
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ก

วสิยัทศันส์�านกัหอสมดุ

เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) ระดบัแนวหนา้ 

ทีส่นบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความเป็นเลศิ (University of Excellence)

Chiang Mai University Library is a Leading Learning Center

in Support of the University of Excellence



ข

ค�าน�า

  ในปีงบประมาณ 2555 ส�านกัหอสมดุไดด้�าเนินงานตามภารกจิทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ ์ส�านกัหอสมดุ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) และเป้าหมายการพฒันาส�านกัหอสมดุท ัง้ 7 ดา้น ไดแ้ก่  

ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู ้หอ้งสมดุดจิทิลั หอ้งสมดุสนบัสนุนการวจิยั ศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ แหลง่ขอ้มลู

กลุม่ประเทศอาเซยีนและ GMS หอ้งสมดุทีม่ชีวีติ และแหลง่เรยีนรูข้องชมุชนและทอ้งถิน่ เพือ่การเป็นศูนยก์าร

เรยีนรู ้(Learning Center) ระดบัแนวหนา้ ทีส่นบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความเป็นเลศิ (University of 

Excellence) 

  รายงานประจ�าปี 2555 ฉบบันี้   เป็นผลการด�าเนินงานที่ไดจ้ากการร่วมแรงร่วมใจกนัท�างานดว้ยด ี

อย่างมสีมัฤทธผิลของผูบ้รหิารทกุระดบั และบคุลากรทกุคน  ในนามของส�านกัหอสมดุขอขอบคุณบคุลากรทกุคน 

และคณะกรรมการจดัท�ารายงานประจ�าปีทีท่ �าใหส้ �านกัหอสมดุมผีลงานบรรลเุป้าหมายตามทีก่ �าหนดไว ้

(นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ)์

ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ



ค

บทสรุปผูบ้รหิาร

	 	 ปีงบประมาณ	2555	ส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ไดด้ �าเนนิงานดา้นต่าง	ๆ 	สรุปสาระส�าคญั	ตามประเดน็ยุทธศาสตร์
ดงัน้ี
	 	 ยทุธศาสตรท์ี่	1	:	พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น	Learning	Center
  กลยทุธท์ี่	1.1	:	พฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา	และ
	 	 กลยทุธท์ี่	1.2	:	พฒันาทรพัยากรสารสนเทศดา้นกลุม่ประเทศอนุภมิูภาคลุม่น�้าโขง	(GMS)	และกลุม่ประเทศอาเซียน	
	 	 มกีารใชง้บประมาณในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ	เป็นเงนิรวมท ัง้สิ้น	52,274,607.84	บาท	แยกเป็นงบประมาณของ
หอ้งสมดุกลาง	จ�านวน	10,867,346.05	บาท	และงบประมาณของหอ้งสมดุคณะ	จ�านวน		41,407,261.79	บาท	จ�าแนกตามประเภท
ทรพัยากรสารสนเทศ	ดงัน้ี

	 	 		มกีารจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ	โดยการวเิคราะหแ์ละสรา้งระเบยีนทรพัยากรสารสนเทศในฐานขอ้มลู	CMUL	OPAC		
การจดัท�าดชันช่ีวยคน้ทรพัยากรสารสนเทศ		การสรา้งฐานขอ้มลูเฉพาะเพือ่ใหผู้ร้บับรกิารเขา้ถงึขอ้มลู	สะดวก	รวดเรว็	ไมจ่ �ากดัเวลา
และสถานที่
  กลยทุธท์ี่	1.3	:	เพิม่ประสทิธภิาพการจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ
	 	 มกีารตรวจสอบระเบยีนบรรณานุกรม	จ�านวน	32,781	ระเบยีน	ในฐานขอ้มลู	CMUL	OPAC	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
จดัระบบทรพัยากรสารสนเทศใหม้คีวามสมบูรณ	์รวมท ัง้มกีารแปลงผนัสิง่พมิพใ์หอ้ยู่ในรูปอเิลก็ทรอนิกส	์จ�านวน		1,747	รายการ		
และการถา่ยไมโครฟิลม์หนงัสอืพมิพ	์จ�านวน	122	มว้น	

  กลยทุธท์ี่	1.4	:		พฒันาบรกิารและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้
	 	 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหอ้งสมดุกลางเพือ่พฒันาบรกิาร	ผลการประเมนิความพงึพอใจ	ประจ�าปี	2555	ผูร้บับรกิาร
มคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	(ค่าเฉลีย่	4.09)	และการศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารโดย
ใชรู้ปแบบการศึกษาดว้ยวธิ	ีFocus	Group	เพือ่รบัฟงัขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ของผูร้บับรกิาร		ท ัง้น้ีส �านกัหอสมดุไดน้�าขอ้คดิ
เหน็	ขอ้เสนอแนะ	และความตอ้งดงักลา่วมาปรบัปรุงการบรกิารทีม่อียู่เดมิใหด้ยีิง่ขึ้น	และจดับรกิารรูปแบบใหม	่ๆ 	ทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร		เช่น	การปรบัปรุงการระบบแจง้ผลขอ้เสนอแนะในการจดัซื้อหนงัสอืของผูร้บับรกิาร		การแจง้ผลการ
จองหอ้งคน้ควา้ส่วนบคุคล	และการจองหนงัสอืผ่าน	SMS		เป็นตน้	
	 	 มกีารจดับริการส�าหรบันักศึกษากลุ่มพเิศษมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	 ทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย	 	 บริการสารสนเทศ
ผ่านคอมพวิเตอรร์ะบบสมัผสั	 (Info	 Touch)	 เป็นบรกิารขอ้มลูขา่วเรยีลไทม	์ 	 โดยใหบ้รกิารทีห่อ้งโถงช ัน้	 1	 ท�าใหผู้ร้บับรกิาร 
ณ	 หอ้งสมุดกลาง	 ไดร้บัขอ้มูลข่าวที่ทนัต่อเหตุการณ์	 	 ขยายบริการน� าส่งเอกสาร	 ไปยงันักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
คณะสตัวแพทยศาสตร	์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร	 นอกจากนัน้ยงัขยายบริการโดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตร ี
คณะอืน่	ๆ	สามารถขอรบับรกิารน�าส่งเอกสารจากหอ้งสมดุท ัง้	2	คณะได	้

ประเภททรพัยากรสารสนเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

1.	หนงัสอื	(เลม่) 8,458 3,373

2.	วารสาร	(ชื่อ)	 753 767

3.	หนงัสอืพมิพ	์(ชื่อ) 19 5

4.	โสตทศันวสัดุ	(แผ่น) 402 150

5.	หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส	์(ฐานขอ้มลู) - 5

6.	ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส	์(ฐานขอ้มลู) 1 37



  กลยทุธท์ี่ 1.5 : พฒันาบรกิารและกจิกรรมที่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิารชาวต่างชาติ

  มกีารฝึกอบรมการใชส้ารสนเทศแก่นกัศึกษาต่างชาต ิ จดัท�าคู่มอืการใชห้อ้งสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ป็นภาษาองักฤษ 

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุที ่http://library.cmu.ac.th/cmul/en/content/handbook เพิม่เตมิเนื้อหาเวบ็ไซตอ์าหารพื้น

บา้นลา้นนา และจดัท�าเป็นภาษาองักฤษ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood และ

จดัท�าป้ายประกาศขอ้ความเป็นภาษาองักฤษและเผยแพร่ในสือ่ทกุประเภท

  กลยทุธท์ี่ 1.6 : พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน

  มกีารเพิม่ประสทิธิภาพการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหม้ปีระสทิธิภาพสูงสุด โดยด�าเนินการ Update Software 

Release จาก 2009B 1.4 เป็น Release 2011 1.2 ปรบัปรุงการพมิพใ์บรายงานการยมืจากเครื่องบรกิารยมืดว้ยตนเอง ดา้น

เครอืขา่ย (Network) มกีารจดัซื้อ Gigabit Switch ส�าหรบัเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ยภายในหอ้งสมดุกลาง และหอ้งสมดุคณะ 

ดา้นอปุกรณ ์(Hardware) มกีารจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มจอภาพ Touch Screen ขนาด 42 นิ้ว จ�านวน 1 ชดุ ส�าหรบั

ใหบ้รกิาร จดัซื้อครุภณัฑเ์พือ่ปรบัปรุงระบบควบคุมการเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ (Access Control) จ�านวน 1 ระบบ ประกอบดว้ย 

เครื่องควบคุมทางเขา้ส �าหรบัหอ้งสมดุ ชนิดปีกนก (Flip Gate for Library) รวมท ัง้มกีารพฒันาโปรแกรม เช่น โปรแกรมพมิพ ์

Barcode เพือ่ใชใ้นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง  โปรแกรมบรกิารขา่วหนงัสอืพมิพ ์6 ฉบบั บนเครื่องใหบ้รกิารสารสนเทศผ่าน

คอมพวิเตอรร์ะบบสมัผสั (Info Touch) ซึง่เป็นระบบรวบรวมขา่วสารแบบ Real-Time  และโปรแกรมการตรวจสอบการท�างาน

ของฐานขอ้มลูออนไลน ์ เป็นตน้

  กลยทุธท์ี่ 1.7 : พฒันาการบรกิารที่สนบัสนุนนกัวจิยั/นกัวชิาการ ใหมี้ศกัยภาพดา้นการวจิยั

  มกีารใชง้บประมาณหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะจดัหาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ เพือ่การสนบัสนุนการวจิยั รวมท ัง้สิ้น  43 

ฐานขอ้มลู เป็นเงนิ 17,441,558.71 บาท พฒันาบรกิารสนบัสนุนการวจิยั โดยปรบัปรุงฐานขอ้มลู CMU Scholarly Research 

Report ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ มกีารปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารหอ้งคน้ควา้กลุม่จ�านวน 4 หอ้ง โดยการตดิ

ต ัง้ผนงัหอ้งและเดนิสายไฟฟ้าส�าหรบัรองรบัอปุกรณ ์เพือ่ใชใ้นการประชมุกลุม่ย่อย

  กลยทุธท์ี่ 1.8 : พฒันาบรกิารเพือ่การเรยีนรูข้องชมุชนและทอ้งถิ่น

  มกีารส่งเสริมการใหบ้ริการวชิาการแก่ชมุชน  โดยสรา้งฐานขอ้มลูทรพัยากรใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก  จดับรรยายให ้

ผูเ้ยีย่มชมและศึกษาดูงานจากหน่วยงาน สถาบนัการศึกษาภายในประเทศ จ�านวน 77 คร ัง้ 2,815 คน และภายนอกประเทศ 

จ�านวน 28 คร ัง้ 320 คน ฝึกงานใหน้กัศึกษา จ�านวน 67 คน บคุลากรส�านกัหอสมดุไดร้บัเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษและวทิยากรใหแ้ก่ 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั จ�านวน 104 คร ัง้ และภายนอกมหาวทิยาลยั จ�านวน 16 คร ัง้ จดังานสปัดาหห์นงัสอืแห่ง

ปี (CMU Book Fair) คร ัง้ที ่18 ใหบ้รกิารมมุคุณธรรม บรกิารศูนยข์อ้มลูและวฒันธรรมอเมรกินั  จดันิทรรศการความรูสู้่ชมุชน 

จดักจิกรรมบรกิารวชิาการร่วมกบัหน่วยงานอืน่ และบรจิาคทรพัยากรสารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานอืน่

  มกีารด�าเนินงานความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการด�าเนินการจดัท�า โครงการพฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง เป็น

ปีที ่ 3 ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่หด้ �าเนินงานตามแผนงานความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการศึกษาระหวา่ง

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว-ไทย ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2553-2555) เพือ่พฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปสู่มาตรฐานสากล และพฒันาบคุลากรหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวงใหม้คีวามรูท้าง

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์หส้ามารถน�ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานต่อไป ท ัง้นี้ เป้าหมายส�าคญัของโครงการคอื 

การพฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวงใหม้คีวามย ัง่ยนืหลงัสิ้นสุดโครงการ

ง



  ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : พฒันาศูนยข์อ้มูลทอ้งถิน่ภาคเหนือและท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีไทย 
              และทอ้งถิ่นลา้นนา
  กลยทุธท์ี่ 2.1 : เสรมิสรา้งศกัยภาพของศูนยส์นเทศภาคเหนือ

  มกีารจดับรกิาร/กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอืในหลายรูปแบบ เช่น เวบ็ไซตข์องศูนยส์นเทศภาคเหนอื  บทความ

วารสาร จ�านวน 8 บทความ แผ่นพบั จ�านวน 2 เรื่อง  จดันิทรรศการเพือ่เผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ จ�านวน 1 คร ัง้ จดัท�า

เอกสารแนะน�าการใชข้อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ จ�านวน 2 เรื่อง และเพิม่ระเบยีนขอ้มลูในฐานขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ 4 ฐานขอ้มลู 

จ�านวน 175 ระเบยีน  

  กลยทุธท์ี่ 2.2 : สง่เสรมิ/สนบัสนุนการท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยและทอ้งถิ่นลา้นนา

  มกีารจดักจิกรรมใหบ้คุลากรเขา้ร่วมกจิกรรมทางดา้นประเพณี ศิลปวฒันธรรม  และร่วมกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

จ�านวน 12 คร ัง้

  ยทุธศาสตรท์ี่ 3: พฒันาส�านกัหอสมดุตามหลกัการบรหิารจดัการที่ดีและมีประสทิธภิาพ
  กลยทุธท์ี่ 3.1 : ปรบัปรุง/พฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหมี้ประสทิธภิาพ

  มกีารด�าเนินการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ จ�านวน 6 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการรบั

คนืหนงัสอืลว่งเวลา กระบวนการจดัซื้อฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์กระบวนการบรกิารเลอืกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบคุคล (บรกิาร 

Selective Dissemination of Information: SDI) กระบวนการบรกิารน�าส่งเอกสารระหวา่งหอ้งสมดุ (Document Delivery: 

D.D.) กระบวนการจดัเตรยีมหนงัสอืซ่อมในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิInnovative Millennium และกระบวนการงานสารบรรณ

  กลยทุธท์ี่ 3.2 : พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ (CMUL MIS) ใหมี้ประสทิธภิาพ

  มกีารจดัท�าระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของส�านกัหอสมดุทีค่รอบคลมุการบรหิารจดัการ 

และการเงนิ และสามารถน�าไปใชใ้นการด�าเนินงานประกนัคุณภาพ โดยเรยีกชื่อระบบวา่ CMUL MIS ที ่ http://mis.lib.cmu.

ac.th ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ระบบ e-Current Statistics เป็นระบบขอ้มลูสถติิ

การท�างานและการใหบ้รกิารทีส่ �าคญัต่าง ๆ ของส�านกัหอสมดุ ระบบการตดิตามและประเมินผลสมัฤทธิ์โครงการตามแผนปฏบิตัิ

การประจ�าปี เป็นระบบทีใ่ชส้ �าหรบัการตดิตามการด�าเนินงานตามโครงการทีฝ่่าย/งานต่าง ๆ จดัท�าขึ้นตามแผนปฏบิตักิารในแต่ละ

ปีงบประมาณ และใชใ้นการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของโครงการ ระบบฐานขอ้มูลบคุลากร และระบบการประเมินผลการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร 360 องศา เป็นระบบทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรส�านกัหอสมดุ ผ่าน Web browser 

  กลยทุธท์ี่ 3.3 : มีการจดัการความรู ้(Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองท ัว่ท ัง้องคก์ร

  มกีารก�าหนดประเด็นความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องส�านกัหอสมดุใน 3 ประเดน็ คอื 1) การพฒันาทรพัยากร

สารสนเทศ 2) การบริการและส่งเสริมการใชบ้ริการหอ้งสมดุ 3) การใชเ้ทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนบัสนุนการใหบ้ริการ 

การก�าหนดกลุม่เป้าหมายที่จะพฒันาความรู ้ ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานดา้นงานเทคนิคหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตังิานดา้นงานบรกิารหอ้งสมดุ 

และผูป้ฏบิตังิานส�ารวจหนงัสอื การแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรยีนรูไ้ดแ้ก่ กจิกรรมพธุสุนทรยีเสวนา  กจิกรรมการจดัการความรู ้

ภายในชมุชนแนวปฏบิตั ิ กจิกรรมการจดัการความรูภ้ายในฝ่าย/งาน กจิกรรมงาน KM Day มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็น

ความรูท้ี่ก�าหนด เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์KM Corner (http://kmcorner.lib.cmu.ac.th)  มีการน�าความรูท้ี่ไดจ้ากเขา้รว่มกจิกรรม

การจดัการความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับรกิารของแต่ละหอ้งสมดุ ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรต่อการด�าเนนิ

งานการจดัการความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่  3.86)

จ



  กลยทุธท์ี่ 3.4 : สรา้งค่านิยม วฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการท�างานอย่างมีสว่นรว่มของบคุลากรส�านกัหอสมดุ และ

  กลยทุธท์ี่ 3.5 : สรา้งขวญัและก�าลงัใจใหบ้คุลากรและท�างานอย่างมีความสขุ

  มกีารจดัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ  เพือ่ช่วยเหลอืและเสรมิสรา้งขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากร รวมท ัง้มกีารมอบรางวลับคุลากร

ดขีองส�านกัหอสมดุและรางวลับคุลากรดขีองผูบ้รหิารใหแ้ก่บคุลากร/หน่วยงานทีม่ผีลงานดเีด่นเป็นทีย่อมรบั เพือ่เป็นการยกย่อง 

เชดิชูเกยีรตแิละเสรมิสรา้งขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน

  กลยุทธท์ี่ 3.6 : พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู ้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

              อย่างต่อเน่ือง

  มกีารก�าหนดนโยบายการพฒันาบคุลากรทกุระดบัไว ้4 ดา้น ใชง้บประมาณในการพฒันาบคุลากรรวมท ัง้สิ้น 797,044.60 บาท 

ผลการพฒันาบคุลากรตามนโยบายท ัง้ 4 ดา้น มจี�านวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นงานหอ้งสมดุ รอ้ยละ 

34.59 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รอ้ยละ 71.69 ดา้นวชิาการท ัว่ไป เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ ์รอ้ยละ 

100.00 และดา้นการศึกษาภาษาทอ้งถิน่และภาษาต่างประเทศ รอ้ยละ 8.80 นอกจากนี้ยงัมกีารจดัสรรทนุอดุหนุนงานวจิยัเพือ่ส่ง

เสรมิ/สนบัสนุนใหบ้คุลากรท�าวจิยัไดต้ลอดท ัง้ปี ในปีนี้มบีคุลากรด�าเนินการวจิยัแลว้เสรจ็ จ�านวน 3 ราย

  กลยทุธท์ี่ 3.7 : แสวงหารายไดเ้พือ่การพึง่พาตนเอง

  มกีารด�าเนินงานกองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุ โดยแต่งต ัง้คณะกรรมการกองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุเพือ่บรหิารกองทนุ 

และคณะกรรมการระดมทนุกองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุเพือ่ด�าเนินกจิกรรมระดมทนุ ในปีงบประมาณ 2555 ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2555 กองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุมทีนุสะสม จ�านวน 9,087,956.15 บาท และดอกผลกองทนุสะสม จ�านวน 2,597,722.37 บาท 

รวมทนุสะสมและดอกผลกองทนุสะสม รวมท ัง้สิ้นจ�านวน 11,685,678.52 บาท

   ส�านกัหอสมดุ ในฐานะส่วนงานสนบัสนุนการเรยีนการสอน และการวจิยั ไดป้ฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมอ่ย่างครบถว้น โดยค�านึงถงึแผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระยะที ่11 (พ.ศ.2555-2559) และ

แผนกลยุทธ ์ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมปีระเดน็ยุทธศาสตร ์3 ประเดน็ คอื (1) 

พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น Learning Center (2) พฒันาศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือและท�านุบ �ารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยและ

ทอ้งถิน่ลา้นนา (3) พฒันาส�านกัหอสมดุตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ เป็นยุทธศาสตรท์ีส่อดรบัยุทธศาสตรต์าม

แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระยะที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ท ัง้ 6 ยุทธศาสตร ์

  ในการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์บคุลากรส�านกัหอสมดุทกุคนมคีวามมุง่ม ัน่ในการปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร เพือ่ให ้

บรรลวุสิยัทศันข์องส�านกัหอสมดุ นัน่คอื เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) ระดบัแนวหนา้ ทีส่นบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยั

แห่งความเป็นเลศิ (University of Excellence) ซึง่ส่งผลใหส้ �านกัหอสมดุมผีลการด�าเนินงานตามตวัชี้วดักลยุทธ ์จ�านวน 18 ตวั

ชี้วดั โดยด�าเนินการไดสู้งกวา่เป้าหมาย จ�านวน 9 ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ ตวัชี้วดัที ่1-4, 6, 8, 13, 15 และ 17 และตวัชี้วดัทีด่ �าเนินงาน

ไดต้ามเป้าหมาย จ�านวน 9 ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ ตวัชี้วดัที ่5, 7, 9-12, 14, 16 และ 18  นอกจากน้ียงัสง่ผลใหก้ารด�าเนินงานตามค�า

รบัรองการปฏบิตังิานของส�านกัหอสมดุ ประจ�าปีงบประมาณ 2555 ไดร้บัคะแนน 4.93 และผลการตรวจสอบและประเมินระบบ

การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2554 ไดผ้ลการประเมินระดบัดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.86) ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 

สว่นงานมหาวทิยาลยัที่ไดค้ะแนนประเมินในระดบัดีมาก 

ฉ



สารบญั

วสิยัทศันส์ �านกัหอสมดุ

ค�าน�า

บทสรุปผูบ้รหิาร

สว่นที่  1   บทน�า   

    ประวตัสิ �านกัหอสมดุ   

    การแบง่หน่วยงานส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   

    คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส �านกัหอสมดุ  

    ผูบ้รหิารส�านกัหอสมดุ

    คณะกรรมการบรหิารประจ�าส �านกัหอสมดุ

    หวัหนา้งาน   

    อตัราก�าลงั   

    งบประมาณ  

สว่นที่  2   แผนการด�าเนินงาน  

    วสิยัทศัน ์พนัธกจิ วตัถปุระสงค ์   

    แผนกลยุทธส์ �านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

    แผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ 2555  

สว่นที่  3   ผลการด�าเนินงาน    

    ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตรท์ี ่: 1 พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น Learning Center

      ยุทธศาสตรท์ี ่: 2 พฒันาศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ

                และท�านุบ �ารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทย และทอ้งถิน่ลา้นนา

       ยุทธศาสตรท์ี ่: 3 พฒันาส�านกัหอสมดุตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ

    ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี

    ผลการด�าเนินงานตามตวัชี้วดักลยุทธ์

สว่นที่  4   การประกนัคณุภาพการศึกษาส�านกัหอสมดุ

สว่นที่  5   ภาคผนวก

    สถติ ิ      

     ภาพกจิกรรม

ก

ข

ค

2

3

5

9

10

11

13

13

17

18

19

25

25

54

56

66

68

77

81

99

หนา้



ส่วนที่ 1

บทน�ำ



2 รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติส�ำนักหอสมุด

  ส�านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เปิดด�าเนินการพรอ้มกบัมหาวทิยาลยั  เมือ่วนัที ่19  มถินุายน 2507  มฐีานะเป็น 

กองหอ้งสมดุ สงักดัส�านกังานอธกิารบด ีโดยในระยะเริม่แรกของการก่อตัง้ไดใ้ชส่้วนหนึ่งของอาคารภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร์

เป็นทีท่ �าการช ัว่คราว  และ พ.ศ. 2511 ไดย้า้ยไปอยู่อาคารเอกเทศใกลก้บัคณะสงัคมศาสตร ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ไดร้บัการ

ยกฐานะจากกองหอ้งสมดุเป็นส�านกัหอสมดุและไดร้บังบประมาณสรา้งอาคารใหม ่  เป็นอาคาร  4  ช ัน้ มพีื้นที ่  8,824  ตาราง

เมตร  เปิดใหบ้รกิารในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2522  ต่อมาอาคารส�านกัหอสมดุเริ่มคบัแคบ จ�านวนทีน่ ัง่ส �าหรบัใหบ้รกิารไมเ่พยีงพอ  

ประกอบกบัส�านกัหอสมดุมเีป้าหมายพฒันาใหเ้ป็นหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์  เพือ่สามารถขยายรูปแบบการใหบ้รกิารใหท้นัสมยัยิง่

ขึ้น  จงึไดม้กีารขยายอาคารโดยเชื่อมต่อกบัอาคารเดมิไปทางดา้นทศิใต ้เป็นอาคาร 5 ช ัน้ มพีื้นที ่6,944  ตารางเมตร และไดเ้ปิด

ใหบ้รกิารส่วนนี้ เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2544  ดงันัน้ ปจัจบุนัส�านกัหอสมดุมพีื้นทีท่ ัง้หมด 15,768 ตารางเมตร ใหบ้รกิารทีน่ ัง่อ่าน  

ประมาณ 1,424 ทีน่ ัง่

  ในปี 2551 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดเ้ปลีย่นสถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบั  ต่อมาในปี 2552  จงึมกีารแบง่หน่วยงานใน

ส�านกัหอสมดุใหมต่ามประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เรื่อง การแบง่หน่วยงานภายในส่วนงานวชิาการและส่วนงานอืน่ (ฉบบัที ่2) 

ลงวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2552  ประกอบดว้ย 1 ส�านกังานส�านกั 5 ฝ่าย คอื ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ  และฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

  ในปี 2553 ไดม้กีารแบ่งงานในส�านกังานส�านกัตามประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส�านกังานส่วน

วชิาการและส�านกังานส่วนงานอืน่  ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2553 ประกอบดว้ย  3 งาน ไดแ้ก่ งานบรหิารท ัว่ไป  งานการเงนิ การ

คลงัและพสัดุ และงานนโยบายและแผน  ส�าหรบังานในฝ่ายท ัง้ 5 ฝ่าย ยงัคงแบง่งานภายในตามประกาศส�านกัหอสมดุ เมือ่วนัที ่

29 พฤษภาคม 2541  วนัที ่6 มถินุายน 2543 และวนัที ่20 กรกฎาคม 2548

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส�านกัหอสมดุ
ปีงบประมาณ 2555 (1-26 ตุลาคม 2554)

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ณัฐ วรยศ

ประธานกรรมการ

นางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรชีา

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ทวศีกัด์ิ  กออนตักูล

กรรมการ

รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ  ค�าใจ

กรรมการ

ศาสตราจารย ์ ดร.ชตุมิา  สจัจานนัท์

กรรมการ

นางสาวอมรลกัษณ์  ตระการพนัธุ ์

ผูช่้วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาทพร สมิตะมาน

กรรมการ



คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส�านกัหอสมดุ
ปีงบประมาณ 2555 (27 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ศาสตราจารย ์ ดร.วภิาดา  คณุาวกิตกิลุ

ประธานกรรมการ

นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ์

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ  ค�าใจ

กรรมการ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัสทิธิ์  สขุะหตุ

กรรมการ

ศาสตราจารย ์ ดร.ชตุมิา  สจัจานนัท์

กรรมการ

นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์

ผูช่้วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย ์

ดร.ประสาทพร สมิตะมาน

กรรมการ



ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ
( 1- 26 ตุลาคม 2554 )

นายวรีะชยั  เตชะวชัรกีลุ

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคโนโลยี

นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์

ทีป่รกึษาส�านกัหอสมดุดา้นบรหิาร

นางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรชีา

ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ

นางอมรา  อสิระชาญพานิช

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาหอ้งสมดุคณะ

นางสาวอมรลกัษณ์  ตระการพนัธุ ์

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายการเทคนิค



คณะกรรมการบรหิารประจ�าหอ้งสมดุ
( 1- 26 ตุลาคม 2554 )

นายวรีะชยั  เตชะวชัรกีลุ

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคโนโลยี

นางสาวพรพศิ  เดชาวฒัน์

หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

นางวรพรรณ  พงษแ์สนรกัษ์

รกัษาการเลขานุการ

ส�านกัหอสมดุ

นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์

ทีป่รกึษาส�านกัหอสมดุดา้นบรหิาร

นางไพจติต ์ ลอีงักูรเสถยีร

หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

นางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรชีา

ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ

นางอมรา  อสิระชาญพานิช

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาหอ้งสมดุคณะ

นางอญัชล ี ชลติาพงศ์

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ

นายคณุาวฒุ ิ เทยีมทอง

หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นางสาวอมรลกัษณ์  ตระการพนัธุ ์

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคนิค

นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์

หวัหนา้ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ



ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ
( 27 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

นางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรชีา

ทีป่รกึษาส�านกัหอสมดุ

1. นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์   ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ

2. นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์  รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร

3. นางจรีาพรรณ  สวสัดิพงษ ์  รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรกิาร

4. นางสดศร ี กนัทะอนิทร ์  รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคนิค

3 4 1 2



คณะกรรมการบรหิารประจ�าหอ้งสมดุ
( 27 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 )

นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์ รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร

นางสดศร ี กนัทะอนิทร ์  รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคนิค

นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์  ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ

นางจรีาพรรณ  สวสัดพิงษ ์  รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรกิาร

นางสุกญัญา  ธาราวชัรศาสตร ์    หวัหนา้ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ

นางสาวฐติริตัน ์ ตนัตวิฒัน ์       เลขานุการส�านกัหอสมดุ

นางสาวจริาภรณ ์ จนัทรค์�า       หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

นางสาวพรพศิ  เดชาวฒัน ์       หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละ

           มนุษยศาสตร์

นางอญัชล ี ชลดิาพงศ ์       หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัระบบทรพัยากรสารนิเทศ

นายภเูบศ  ปาโมกขเ์กษม       หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

           เทคโนโลยี

นัง่จากซา้ยไปขวา :

ยนืจากซา้ยไปขวา :



หวัหนา้งาน

หวัหนา้งานในส�านกังานส�านกั

หวัหนา้งานในฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ

หวัหนา้งานในฝ่ายหอ้งสมดุและ

สารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จากซา้ยไปขวา

นายประเสรญิ  พทุธค�า   งานบรหิารท ัว่ไป

นางเสาวภา  เลี้ยงสกลุ    งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ

นางศิรมินสั  อนิตะ๊แกว้  งานนโยบายและแผน

จากซา้ยไปขวา

นายวสุ  ละอองศร ี                   งานโสตทศันศึกษา

นางสาวอรญัญา  ไชยวงค ์           งานบรกิารสารนิเทศ

  ( 23 พฤษภาคม - 30 กนัยายน 2555)

นางสุกญัญา  ธาราวชัรศาสตร ์       งานบรกิารสารนิเทศ 

  ( 1 ตลุาคม 2554 - 14 พฤษภาคม 2555)

นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์   งานศูนยส์นเทศภาคเหนือ

นัง่จากซา้ยไปขวา

นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์ งานหอ้งสมดุคณะเกษตรศาตร์

นายภเูบศ  ปาโมกขเ์กษม      งานหอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

นางอมรา  อสิระชาญพานิช    งานหอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

ยนืจากซา้ยไปขวา

นายคุณาวุฒ ิ เทยีมทอง       งานหอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

นางสาวสุรวีรรณ  จนัทรส์วา่ง   งานหอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์



หวัหนา้งาน

หวัหนา้งานในฝ่ายหอ้งสมดุและ

สารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

หวัหนา้งานในฝ่ายหอ้งสมดุและ

สารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

หวัหนา้งานในฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ

จากซา้ยไปขวา

นางสาวศุภวรรณ  เฮา้ประมงค ์ งานหอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

นางสาวทพิวรรณ  สุขรวย       งานหอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

             สุขภาพ

นางไพจติต ์ ลอีงักูรเสถยีร      งานหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

นางสาวประกายดาว  ศรโีมรา   งานหอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวจริาภรณ ์ จนัทรค์�า      งานหอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

นางสดศร ี กนัทะอนิทร ์        งานหอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

นายธนะพนัธุ ์ การคนซือ่       งานหอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

นัง่จากซา้ยไปขวา

นางเกษวรา  อนิทรฉิม        งานหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวอรุณรตัน ์ วงคฉ์ายา  งานหอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

นางวลัลภา  เตชะวชัรกีลุ      งานหอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

ยนืจากซา้ยไปขวา

นางสาวเรณุกา  สนัธ ิ        งานหอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

นางคทัลยีา  ปรชิานิ           งานหอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวพรพศิ  เดชาวฒัน ์    งานหอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

นางสาวระววีรรณ  บญุรอด   งานหอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

จากซา้ยไปขวา

นางสาวอมรลกัษณ ์ ตระการพนัธุ ์ งานวเิคราะหท์รพัยากรสารนิเทศ

นายวรีะชยั  เตชะวชัรกีลุ           งานระบบคอมพวิเตอร์

นางอญัชล ี ชลดิาพงศ ์             งานพฒันาทรพัยากรสารนิเทศ

                (รกัษาการ)
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อตัราก�าลงั

งบประมาณ

  ส�านกัหอสมดุมอีตัราก�าลงัต�าแหน่งบรรณารกัษท์ี่เป็นต�าแหน่งทางวชิาชีพ 43 คน ต�าแหน่งที่สนบัสนุนการท�างานของ

บรรณารกัษ ์จ�านวน 27 คน (ประกอบดว้ยนกัเอกสารสนเทศ จ�านวน 3 คน นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์จ�านวน 6 คน ผูป้ฏบิตังิาน

หอ้งสมดุ จ�านวน 3 คน พนกังานหอ้งสมดุ จ�านวน 12 คน พนกังานซ่อมเอกสาร จ�านวน 3 คน) และต�าแหน่งทีป่ฏบิตังิานดา้น

บรหิารท ัว่ไป ดา้นการเงนิ การคลงัและพสัดุ และดา้นนโยบายและแผน จ�านวน 89 คน รวมมบีคุลากรท ัง้สิ้น 159 คน จ�าแนกตาม

ประเภท ดงัน้ี

    ขา้ราชการ    จ�านวน              9  คน

    ลูกจา้งประจ�า   จ�านวน     24  คน

    พนกังานมหาวทิยาลยัประจ�า    จ�านวน    99  คน 

    พนกังานมหาวทิยาลยัช ัว่คราว   จ�านวน    27  คน 

  บคุลากรขา้งตน้เป็นผูป้ฏบิตังิานในหอ้งสมดุกลาง 99 คน และปฏบิตังิานประจ�าในหอ้งสมดุคณะ จ�านวน 60 คน นอกจากนี้  

คณะ ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการจา้งบคุลากรช่วยปฏบิตังิานในหอ้งสมดุคณะอกี 37 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555)

  ในปี 2555 ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัการจดัสรรเงนิจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ จ�านวน 59,871,300.00 

บาท จากงบประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั จ�านวน 23,880,000.00 บาท รวมเป็นเงนิ  83,751,300.00 บาท เพือ่ใชใ้นการด�าเนิน

งานตามภารกจิในดา้นต่าง ๆ ท ัง้ดา้นการบรหิาร ดา้นเทคนิค และดา้นบรกิาร   

  เนื่องจากการบรหิารงานของส�านกัหอสมดุเป็นการบรหิารงานแบบศูนยร์วม (Centralization) ดงันัน้ในการก�าหนดนโยบาย

การบรหิารงาน การเบกิจ่ายเงนิเดอืนค่าจา้งประจ�าของบคุลากรสงักดัส�านกัหอสมดุท ัง้หมด ท ัง้ทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุกลางและ

หอ้งสมดุคณะจงึเบกิจ่ายจากงบประมาณของส�านกัหอสมดุ ส�าหรบังบด�าเนินการอืน่ ๆ ของหอ้งสมดุคณะจะไดร้บัการจดัสรรงบ

ประมาณจากคณะ ในปี 2555 มกีารใชง้บประมาณด�าเนินการทีไ่ดร้บัจดัสรรจากงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายไดข้อง

มหาวทิยาลยั เงนิจดัสรรจากคณะ และเงนิโอนสมทบจากมหาวทิยาลยัและส่วนงานอืน่เพิม่เตมิระหวา่งปี ดงัน้ี
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หอ้งสมดุ
งบประมาณแผ่นดนิ

(บาท)

งบประมาณเงนิรายได ้

(บาท)

แหลง่งบประมาณอืน่  

(บาท)

รวม

(บาท)

หอ้งสมดุกลาง 59,871,300.00 23,880,000.00 370,842 84,122,142

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1,082,000.00 7,824,680.00 - 8,906,680.00

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขา

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
29,100,075.30 2,689,191.50 1,597,516.88 33,386,783.68

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขา 

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์
1,036,925.20 6,396,742.65 49,756.00 7,483,423.85

รวม 91,090,300.50 40,790,614.15 2,018,114.88 133,899,029.53

หมายเหต ุ  รายละเอยีดจ�านวนงบประมาณทีใ่ชใ้นการด�าเนินงานของส�านกัหอสมดุ ปรากฏในส่วนที ่5 ภาคผนวก 

    หวัขอ้ที ่3 งบด�าเนินงานของส�านกัหอสมดุ ปีงบประมาณ 2555



ส่วนที่ 2

แผนการด�าเนินงาน
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วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ  วตัถปุระสงค ์

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

วตัถปุระสงค์

  เป็นศูนยก์ารเรียนรู ้ (Learning Center) ระดบัแนวหนา้ ที่สนบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัแห่ง 

ความเป็นเลศิ (University of Excellence) 

1. แสวงหา สรา้งสม จดัระบบ และอนุรกัษ ์บ �ารุงรกัษาทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภทตามหลกัวชิาการ

   และมาตรฐานสากล

2. พฒันาศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ และแหลง่ขอ้มลูกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง (GMS)

   รวมท ัง้ แหลง่ขอ้มลูกลุม่ประเทศอาเซยีน  

3. บรกิารทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภททกุรูปแบบอย่างมคีุณภาพ 

4. ท�านุบ �ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีไทยและทอ้งถิน่ลา้นนา  โดยการมส่ีวนร่วมของกจิกรรม  

   รวมท ัง้อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. บรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

1. เพือ่เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้ทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยั โดยมทีรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท

   ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 

2. เพือ่การสงวนรกัษาและอนุรกัษ ์(Preservation and Conservation) ทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท 

   อย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

3. เพือ่เป็นศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ และแหลง่ขอ้มลูกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง (GMS) รวมท ัง้แหลง่ 

   ขอ้มลูกลุม่ประเทศอาเซยีน 

4. เพือ่บรกิารและส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศ ทีส่นบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความเป็นเลศิ และการเป็นสงัคม

   แห่งการเรยีนรู ้

5. เพือ่ท �านุบ �ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยและทอ้งถิน่ลา้นนา โดยการมส่ีวนร่วมของกจิกรรม

   รวมท ัง้อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6. เพือ่ใหม้รีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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แผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ 2555
  ส�านกัหอสมดุไดก้�าหนดใหแ้ต่ละฝ่าย/งาน จดัท�าโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ 2555 โดยจดัท�าเป็น

โครงการประจ�าและโครงการใหม ่สรุปไดด้งัน้ี

โครงการประจ�า/โครงการใหม่  จ�าแนกตามแหลง่งบประมาณ

โครงการประจ�า/โครงการใหม่  จ�าแนกตามฝ่าย/งาน  

ล�าดบั

ที่
หอ้งสมดุ

ลกัษณะโครงการ แหลง่งบประมาณ
รวม

ประจ�า ใหม่ แผ่นดิน รายได ้ อืน่ ๆ

1 หอ้งสมดุกลาง 96 25 8,970,497 18,174,114 - 27,144,611

2 หอ้งสมดุคณะ 92 8 19,485,000 20,461,436 - 39,946,436

รวมทัง้สิ้น (221) 188 33 28,455,497 38,635,550 - 67,091,047

ล�าดบั

ที่
หอ้งสมดุ

ลกัษณะโครงการ แหลง่งบประมาณ
รวม

ประจ�า ใหม่ แผ่นดิน รายได ้ อืน่ ๆ

1 หอ้งสมดุกลาง

1.1 โครงการผลกัดนักลยทุธข์องส�านกัหอสมดุ 9 - - 484,550 - 484,550

รวมท ัง้สิ้น (9) 9 - - 484,550 - 484,550

1.2 ส�านกังานส�านกั

   งานบรหิารท ัว่ไป 

               หน่วยสารบรรณ 4 - 25,000 11,500 - 36,500

               หน่วยการเจา้หนา้ที ่ 6 - 60,000 1,039,800 - 1,099,800

               หน่วยอาคารสถานที ่ 13 4 314,628 3,690,532 - 4,005,160

               ประชาสมัพนัธส์ �านกัหอสมดุ 2 1 - 97,000 - 97,000

   งานการเงนิ  การคลงัและพสัดุ 

               หน่วยการเงนิและบญัช ี 4 - - 35,000 - 35,000

               หน่วยพสัดุและยานพาหนะ 1 1 168,800 626,900 - 795,700

   งานนโยบายและแผน 5 2 - 405,800 - 405,800

รวมท ัง้สิ้น (43) 35 8 568,428 5,906,532 - 6,474,960

1.3 ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ 5 2 10,000 1,080,360 - 1,090,360

   งานบรกิารสารนิเทศ 14 6 1,800 190,840 - 192,640

   งานศูนยส์นเทศภาคเหนือ 3 1 150,000 37,575 - 187,575

   งานโสตทศันศึกษา 7 2 249,367 247,400 - 496,767

รวมท ัง้สิ้น (40) 29 11 411,167 1,556,175 - 1,967,342
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ล�าดบั

ที่
หอ้งสมดุ

ลกัษณะโครงการ แหลง่งบประมาณ
รวม

ประจ�า ใหม่ แผ่นดิน รายได ้ อืน่ ๆ

1.4 ฝ่ายพฒันาและจดัระบบทรพัยากรสารนิเทศ 

   งานพฒันาทรพัยากรสารนิเทศ 8 2 5,599,075 6,074,195 - 11,673,270

   งานวเิคราะหท์รพัยากรสารนิเทศ 5 1 - 74,000 - 74,000

  งานอนุรกัษแ์ละบ�ารุงรกัษาทรพัยากรสารนเิทศ 2 1 97,977 53,000 - 150,977

   งานระบบคอมพวิเตอร ์ 8 2 2,293,850 4,025,662 - 6,319,512

รวมท ัง้สิ้น (29) 23 6 7,990,902 10,226,857 - 18,217,759

รวมทัง้สิ้น (121) โครงการ  (หอ้งสมดุกลาง) 96 25 8,970,497 18,174,114 - 27,144,611

2 หอ้งสมดุคณะ

2.1 ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   งานหอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร ์ 5 - 242,200 1,566,000 - 1,808,200

   งานหอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร ์ 4 - 300,000 1,550,000 - 1,850,000

   งานหอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 4 - 500,000 1,580,000 - 2,080,000

   งานหอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 4 - 100,000 799,000 - 899,000

   งานหอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 4 - - 300,000 - 300,000

รวมท ัง้สิ้น (21) 21 - 1,142,200 5,795,000 - 6,937,200

2.2 ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ
สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   งานหอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 4 1 408,000 400 - 408,400

   งานหอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย ์ 5 - 324,500 332,000 - 656,500

   งานหอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร ์ 6 2 - 350,000 - 350,000

   งานหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 10 - 15,004,500 9,189,000 - 24,193,500

   งานหอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร ์ 5 1 1,145,500 303,000 - 1,448,500

   งานหอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร ์ 6 - 660,000 30,700 - 690,700

   งานหอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 3 - - 100,000 - 100,000

รวมท ัง้สิ้น (43) 39 4 17,542,500 10,305,100 - 27,847,600

2.3 ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

1 - 3,000 - - 3,000

   งานหอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 6 - - 778,836 - 778,836

   งานหอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์ 4 - 200,000 625,000 - 825,000
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   งานหอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 4 1 110,000 354,500 - 464,500

   งานหอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร ์ 4 - 200,000 430,000 - 630,000

   งานหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร ์ 4 2 - 1,065,000 - 1,065,000

   งานหอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์ 5 - 100,000 1,058,000 - 1,158,000

   งานหอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 4 1 187,300 50,000 - 237,300

รวมท ัง้สิ้น (36) 32 4 800,300 4,361,336 - 5,161,636

รวมทัง้สิ้น (100) โครงการ  (หอ้งสมดุคณะ) 92 8 19,485,000 20,461,436 - 39,946,436



ส่วนที่ 3

ผลการด�าเนินงาน
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ผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น Learning Center
  ส�านกัหอสมดุไดก้�าหนดกลยุทธใ์หม้กีารด�าเนินงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรท์ี่ 1 ซึ่งประกอบดว้ย การพฒันา

ทรพัยากรสารสนเทศ การจดัท�าดชันช่ีวยคน้ทรพัยากรสารสนเทศ การบรกิารสารสนเทศ การส่งเสรมิการใชส้ารสนเทศ การส่งเสรมิ

การอ่าน การพฒันาการบรกิาร การประชาสมัพนัธเ์พือ่ส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ การพฒันาดา้นอาคารสถานที ่การส�ารวจความ

พงึพอใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร การจดับรกิาร/กจิกรรมทีส่นบัสนุนการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิ 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน  การพฒันาบรกิารสนบัสนุนการวจิยั  การบรกิารวชิาการ

แก่ชมุชน และการพฒันาหอ้งสมดุทีม่ชีวีติ (Living Library) เพือ่พฒันาสงัคมการเรยีนรู ้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

กลยทุธท์ี่ 1.1 : พฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา

กลยทุธท์ี่ 1.2 : พฒันาทรพัยากรสารสนเทศดา้นกลุม่ประเทศอนุภมิูภาคลุม่น�้าโขง (GMS)และกลุม่ประเทศอาเซียน 

1. การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

  ส�านกัหอสมดุด�าเนินการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ตามนโยบายการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ส�านกัหอสมดุ  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2555–2559 โดยมเีนื้อหา (Content) สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรยีนการสอน การวจิยัของมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่โดยค�านึงถงึคุณภาพ คุณค่าทางวชิาการ และความทนัสมยั รวมถงึขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ ขอ้มลูกลุม่ประเทศอาเซยีน 

ขอ้มลูกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง (GMS) ขอ้มลูเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดลุยเดชฯ  และขอ้มลู

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ในปีงบประมาณ 2555 ส�านกัหอสมดุจดัซื้อและรบับรจิาคทรพัยากรสารสนเทศ แยกเป็น 3 ประเภท  คอื

  1. วสัดุตพีมิพ ์ ไดแ้ก่  หนงัสอื  วารสารและหนงัสอืพมิพ์

  2. โสตทศันวสัดุ  ไดแ้ก่  ซดี-ีรอม วซีดี ี  ดวีดี ี 

  3. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ และฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์
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1.3 การจดัซ้ือหนงัสอืและโสตทศันวสัดขุองส�านกัหอสมดุ

หอ้งสมดุ
หนงัสอื (เลม่)

จ�านวนเงนิ
โสตทศันวสัดุ

จ�านวนเงนิ
รวม

ไทย เทศ ไทย เทศ จ�านวนเงนิ รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง 1,283 411 1,007,799.35 161 88 38,406.00 1,046,205.35 10.81

2. หอ้งสมดุคณะ

ฝ่ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

860 914 2,679,492.42 11 - 17,450.00 2,696,942.42 27.88

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ 122 78 375,897.70 - - - 375,897.70 3.89

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 310 299 834,697.75 - - - 834,697.75 8.63

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 313 261 814,361.45 11 - 17,450.00 831,811.45 8.60

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 77 150 247,105.32 - - - 247,105.32 2.55

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 38 126 407,430.20 - - - 407,430.20 4.21

ฝ่ ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

943 843 2,971,544.05 57 5 298,729.00 3,270,273.05 33.80

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 52 170 491,035.60 - - - 491,035.60 5.08

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ 62 126 351,129.70 - - - 351,129.70 3.63

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 31 27 63,046.75 - - - 63,046.70 0.65

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 587 383 1,492,885.00 56 5 298,479.00 1,791,364.00 18.51

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 106 64 343,021.00 - - - 343,021.00 3.55

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ 53 65 214,794.00 1 - 250.00 215,044.00 2.22

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 52 8 15,632.00 - - - 15,632.00 0.16

ฝ่ ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

5,372 1,205 2,629,857.25 173 57 32,087.80 2,661,945.05 27.51

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 906 131 379,995.00 - - - 379,995.00 3.92

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ 1,123 255 467,941.00 52 - 5,720.00 473,661.00 4.90

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 119 337 466,287.20 - 38 6,996.00 473,283.20 4.89

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ 1,102 65 308,943.75 64 8 14,721.80 323,665.55 3.34

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 210 242 168,208.20 - - - 168,208.20 1.74

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์ 1,433 175 749,863.20 57 11 4,650.00 754,513.20 7.80

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 479 - 88,618.90 - - - 88,618.90 0.92

รวม 8,458 3,373 9,288,693.07 402 150 386,672.80 9,675,365.87 100.00
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1.4 การจดัซ้ือวารสารและหนงัสอืพมิพข์องส�านกัหอสมดุ

หอ้งสมดุ
หนงัสอื (เลม่)

จ�านวนเงนิ
โสตทศันวสัดุ

จ�านวนเงนิ
รวม

ไทย เทศ ไทย เทศ จ�านวนเงนิ รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง 168 90 3,085,295.66 19 5 169,370.00 3,254,665.66 12.94

2. หอ้งสมดุคณะ

ฝ่ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

183 71 2,352,215.59 159,338.00 2,511,553.59 9.98

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ 55 15 629,598.78 6 1 26,660.00 656,258.78 2.61

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 21 5 561,762.88 9 2 49,860.00 611,622.88 2.43

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 81 36 846,004.01 17 2 61,983.00 907,987.01 3.61

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 11 12 229,915.16 3 - 12,775.00 242,690.16 0.96

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 15 3 84,934.76 4 - 8,060.00 92,994.76 0.37

ฝ่ ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

108 504 17,769,330.63 97,315.00 17,866,645.63 71.02

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 5 56 743,967.70 3 - 12,805.00 756,772.70 3.01

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ 25 11 230,480.38 5 1 18,510.00 248,990.38 0.99

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 17 80 1,701,144.89 - - - 1,701,144.89 6.76

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 29 339 14,214,470.00 9 2 58,580.00 14,273,050.00 56.74

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 14 15 784,367.66 - - - 784,367.66 3.12

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ 2 1 8,534.00 2 - 7,420.00 15,954.00 0.06

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 16 2 86,366.00 - - - 86,366.00 0.34

ฝ่ ายห ้องสมุดและสารนิ เทศสาขา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

294 102 1,185,240.38 339,578.00 1,524,818.38 6.06

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 61 21 293,166.00 15 2 56,255.00 349,421.00 1.39

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ 60 16 230,307.22 13 3 63,345.00 293,652.22 1.17

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 19 27 118,860.88 5 - 21,945.00 140,805.88 0.56

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ 46 4 48,166.00 13 2 80,448.00 128,614.00 0.51

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 48 14 213,488.76 11 3 32,860.00 246,348.76 0.98

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์ 42 20 258,996.52 13 2 61,090.00 320,086.52 1.27

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 18 - 22,255.00 5 - 23,635.00 45,890.00 0.18

รวม 24,392,082.26 765,601.00 25,157,683.26 100.00

หมายเหต:ุ จ�านวนของวารสารและหนงัสอืพมิพไ์มน่บัชื่อทีซ่ �า้กนั



30 รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5 การจดัซ้ือสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(เฉพาะหอ้งสมดุที่ด�าเนินการ) ของส�านกัหอสมดุ

1 ส�านกัหอสมดุและคณะพยาบาลศาสตรบ์อกรบัร่วมกนั
2 หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์ด�าเนินการจดัซื้อฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่คณะนิตศิาสตร ์ร่วมกบัส�านกัหอสมดุ

  ดูเพิม่เตมิภาคผนวก ตารางที ่10 การใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ �านกัหอสมดุบอกรบั ปีงบประมาณ 2555

                          ตารางที ่12 การใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ �านกัหอสมดุบอกรบั ปีงบประมาณ  2555

หอ้งสมดุ

หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์

(ฐานขอ้มูล)

จ�านวนเงนิ

(บาท)

ฐานขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกส ์

(ฐานขอ้มูล)

จ�านวนเงนิ

(บาท)

รวม (บาท)

จ�านวนเงนิ รอ้ยละ

หอ้งสมดุกลาง 2 299,988.74 16 6,266,486.30 6,566,475.04 37.65

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ - - 11 156,059.50 156,059.50 0.89

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 3 737,248.22 13 8,746,384.83 9,483,633.05 54.38

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ - - 1 207,749.46 207,749.46 1.19

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ - - 7 315,514.98 315,514.98 1.81

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ - - 1 195,049.00 195,049.00 1.12

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ - - 1 307,625.50 307,625.50 1.76

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์ - - - - - -

- คณะนิตศิาสตร์ - - 12 209,452.18 209,452.18 1.20

รวม 5 1,037,236.96 41 16,404,321.75 17,441,558.71 100
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1.6 งบประมาณที่ใชใ้นการจดัซ้ือทรพัยากรสารสนเทศจ�าแนกตามประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ

หอ้งสมดุ หนงัสอื
วารสารและ

หนงัสอืพมิพ ์
โสตทศันวสัดุ

สือ่ 

อเิลก็ทรอนิกส ์

รวม 

จ�านวนเงนิ

1. หอ้งสมดุกลาง 1,007,799.35 3,254,665.66 38,406.00 6,566,475.04 10,867,346.05

2. หอ้งสมดุคณะ

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,679,492.42 2,511,553.59 17,450.00 523,264.44 5,731,760.45

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ 375,897.70 656,258.78 - - 1,032,156.48

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 834,697.75 611,622.88 - 207,749.46 1,446,320.63

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 814,361.45 907,987.01 17,450.00 315,514.98 2,055,313.44

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 247,105.32 242,690.16 - - 489,795.48

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 407,430.20 92,994.76 - - 500,424.96

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 2,971,544.05 17,866,645.63 298,729.00 9,639,692.55 30,776,611.23

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 491,035.60 756,772.70 - 256,104.22 1,503,912.52

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ 351,129.70 248,990.38 - - 600,120.08

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 63,046.75 1,701,144.89 - 156,059.50 1,920,251.14

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 1,492,885.00 14,273,050.00 298,479.00 9,227,528.83 25,291,942.83

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 343,021.00 784,367.66 - - 1,127,388.66

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ 214,794.00 15,954.00 250.00 - 230,998.00

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 15,632.00 86,366.00 - - 101,998.00

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์

2,629,857.25 1,524,818.38 32,087.80 712,126.68 4,898,890.11

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 379,995.00 349,421.00 - 195,049.00 924,465.00

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ 467,941.00 293,652.22 5,720.00 - 767,313.22

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 466,287.20 140,805.88 6,996.00 - 614,089.08

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ 308,943.75 128,614.00 14,721.80 - 452,279.55

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 168,208.20 246,348.76 - 307,625.50 722,182.46

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร1์ 749,863.20 320,086.52 4,650.00 1,074,599.72

     - คณะนิตศิาสตร์ 209,452.18 209,452.18

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 88,618.90 45,890.00 - - 134,508.90

รวม 9,288,693.07 25,157,683.26 386,672.80 17,441,558.71 52,274,607.84

1  หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์ไดด้ �าเนินการจดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศใหก้บัคณะนิตศิาสตร์
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1.7 งบประมาณที่ใชใ้นการจดัซ้ือทรพัยากรสารสนเทศจ�าแนกตามแหลง่งบประมาณ

หอ้งสมดุ
งบประมาณ รวม

แผ่นดิน เงนิรายได ้ อืน่ๆ จ�านวนเงนิ รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง 5,937,843.56 4,929,502.49 - 10,867,346.05 20.79

2. หอ้งสมดุคณะ

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,005,646.65 4,726,113.80 - 5,731,760.45 10.96

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ 298,584.50 733,571.98 - 1,032,156.48 1.97

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 207,009.30 1,447,060.79 - 1,654,070.09 3.16

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 396,984.85 1,658,328.59 - 2,055,313.44 3.93

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ - 489,795.48 - 489,795.48 0.94

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 103,068.00 397,356.96 - 500,424.96 0.96

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 29,080,686.85 1,581,121.38 114,803.00 30,776,611.23 58.88

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 256,104.22 1,235,003.30 12,805.00 1,503,912.52 2.88

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ 327,582.00 272,538.08 - 600,120.08 1.15

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 1,920,251.14 - - 1,920,251.14 3.67

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 25,233,362.83 58,580.00 - 25,291,942.83 48.38

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 1,112,388.66 15,000.00 - 1,127,388.66 2.16

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ 230,998.00 - - 230,998.00 0.44

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ - - 101,998.00 101,998.00 0.20

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 916,812.00 3,973,042.11 9,036.00 4,898,890.11 9.37

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 232,525.35 924,465.00 - 924,465.00 1.77

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ 125,946.90 534,787.87 - 767,313.22 1.47

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 224,263.90 488,142.18 - 614,089.08 1.17

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ - 218,979.65 9,036.00 452,279.46 0.87

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 199,566.95 722,182.46 - 722,182.46 1.38

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์1 - 875,032.77 - 1,074,599.72 2.06

 - คณะนิตศิาสตร์ - 209,452.18 - 209,452.18 0.40

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 134,508.90 - - 134,508.90 0.25

รวม 36,940,989.06 15,209,779.78 123,839.00 52,274,607.84 100.00

1 หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์ไดด้ �าเนินการจดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศใหก้บัคณะนิตศิาสตร์
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1.8 ทรพัยากรสารสนเทศที่ไดร้บับรจิาค 
  ส�านกัหอสมดุไดร้บับรจิาคทรพัยากรสารสนเทศจากหน่วยงาน องคก์ร สถาบนั บคุคลต่าง ๆ ดงัน้ี หนงัสอืภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 13,356 เลม่ และโสตทศันวสัดุภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ�านวน 1,628 แผ่น

หอ้งสมดุ
หนงัสอื (เลม่) วารสาร (ช่ือ) โสตทศันวสัด ุ(แผ่น)

ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ

1. หอ้งสมดุกลาง 3,788 833 19 2 201 87

2. หอ้งสมดุคณะ

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,570 248 80 6

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ 532 84 24 13 - -

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 153 57 151 62 - -

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 428 5 92 - 58 -

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 191 46 - - - -

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 266 56 35 8 22 6

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 1,854 378 398 87

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 388 123 16 4 - -

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ 190 34 70 14 34 -

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 182 - - - 97 4

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 711 156 106 54 215 44

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 158 12 42 7 15 3

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ 143 32 382 96 30 36

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 82 21 13 3 7 -

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 4,253 432 562 207

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 306 - 57 7 353 -

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ 998 162 43 2 - -

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ 755 137 17 8 10 173

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ 346 56 51 14 36 9

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 287 77 33 6 - -

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์ 1,213 - 142 - 158 25

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 348 - 4 - 5 -

รวม 11,465 1,891 1,241 387

หมายเหต ุ:  จ�านวนของวารสารไมน่บัชื่อทีซ่ �า้กนั
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2. การจดัท�าดชันีช่วยคน้ทรพัยากรสารสนเทศ
  ส�านกัหอสมดุ ไดจ้ดัท�าดชันช่ีวยคน้ทรพัยากรสารสนเทศทีม่บีรกิารในหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ เพือ่การเขา้ถงึขอ้มลู

ดว้ยความสะดวก รวดเรว็ โดยไมจ่�ากดัเวลาและสถานที ่อกีท ัง้ มกีารตรวจสอบระเบยีนบรรณานุกรม (Bibliographic records) 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศใหม้คีวามสมบูรณ ์ดงัน้ี

กจิกรรม จ�านวนระเบยีน

1. การวเิคราะหแ์ละสรา้งระเบยีนทรพัยากรสารสนเทศในฐานขอ้มลู CMUL OPAC  

ประกอบดว้ย

  1.1 หนงัสอื 30,493 ระเบยีน

  1.2 วารสาร 24 ระเบยีน

  1.3 โสตทศันวสัดุ 1,183 ระเบยีน

31,700

2. การจดัท�าดชันี  ประกอบดว้ย

  2.1 วารสาร 4,519 ระเบยีน

  2.2 หนงัสอืพมิพ ์727 ระเบยีน

5,246

3. การสรา้งฐานขอ้มลูเฉพาะ

  3.1 ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์(CMU e-Theses) 1,600

  3.2 ฐานขอ้มลูวจิยัอเิลก็ทรอนิกส ์(CMU e-Research) 75

  3.3 ฐานขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ Thai Digital Collection โดยด�าเนินการภายใต ้

โครงการพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมดุ ในประเทศไทย (ThaiLIS : Thailand Library 

Integrated System) ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ดว้ยการจดัท�ารายการ 

Metadata ของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสฉ์บบัเตม็ประเภท วทิยานิพนธแ์ละรายงานการ

วจิยัของบคุลากรและอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

1,675

  3.4 ฐานขอ้มลู CMUL Digital Heritage Collection 58

  3.5 ฐานขอ้มลูอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง (GMS) 93

  3.6 ฐานขอ้มลูปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 24

  3.7 ฐานขอ้มลูภมูภิาคอาเซยีน 62

  3.8 ฐานขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ ประกอบดว้ย

    3.8.1 ฐานขอ้มลูเพลงลา้นนา จ�านวน 20 ระเบยีน

    3.8.2 ฐานขอ้มลูประเพณีลา้นนา จ�านวน 25 ระเบยีน

    3.8.3 ฐานขอ้มลูอาหารพื้นบา้นลา้นนา จ�านวน 30 ระเบยีน

    3.8.4 ฐานขอ้มลูภาพลา้นนาในอดตี จ�านวน 100 ระเบยีน

175
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กลยทุธท์ี่	1.3	:	เพิม่ประสทิธภิาพการจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ

กจิกรรม จ�านวน

1.	การตรวจสอบระเบยีนบรรณานุกรม 32,781	ระเบยีน

2.	การแปลงผนัสิง่พมิพใ์หอ้ยู่ในรูปอเิลก็ทรอนิกส์

					2.1	วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้แบบอสิระของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่	(CMU	e-Theses)		

			2.2	งานวจิยัของอาจารยแ์ละบคุลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่	(CMU	e-Research)

			2.3	รายงานนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่	(e-Term	Paper)	

1,600	รายการ

75	รายการ

72	รายการ

3.	การถา่ยไมโครฟิลม์หนงัสอืพมิพ์ 122	มว้น

4.การอนุรกัษค์วามรูแ้ละเอกสารมรดก

			4.1	การซ่อมบูรณะเอกสารมรดก	ประเภทใบลาน	และสมดุขอ่ย	

			4.2	การเขา้เลม่หนงัสอื

			4.3	การเขา้เลม่วารสาร

			4.4	การเยบ็เลม่วารสาร

			4.5	การซ่อมหนงัสอื

			4.7	การซ่อมวารสาร

656	หนา้

2,453	เลม่

175	เลม่

1,506	เลม่

8,906	เลม่

169	เลม่

กลยทุธท์ี	่1.4	:		พฒันาบรกิารและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้

1.	การบรกิารสารสนเทศ

	 	 ปีงบประมาณ	2555	ส�านกัหอสมดุมกีารจดับรกิารใหม่	

บรกิารเชิงรุก	 และ	 e-Service	 เพือ่การพฒันาบรกิารและการ

สรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู	้ดงัน้ี

  1.1	บรกิารส�าหรบันกัศึกษากลุม่พเิศษ	เป็นบรกิารแก่

นกัศึกษาผูม้คีวามบกพร่องทางร่างกายทีศึ่กษาในคณะต่าง	ๆ 	ใน

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่�าเนินการโดยงานบรกิารสารนิเทศ	เพือ่

สนบัสนุนนโยบายของมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาผู ้

มคีวามบกพร่องทางร่างกายที่มคีวามสามารถไดเ้ขา้ศึกษาต่อ

ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ 	ลกัษณะบรกิารประกอบดว้ย		การ

จดัพื้นทีน่ ัง่อ่านบรเิวณชัน้	1	บรกิารหยบิหนงัสอืจากช ัน้หนงัสอื	

ขยายระยะเวลาการยืม	 บริการเครื่องอ่านซีดี	 วซีีดีชนิดพก

พา	 และบริการจดัส่งหนงัสอืใหท้ี่หอ้งสมดุคณะที่สงักดั	 หรือ

หอพกัภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 	 นอกจากนี้ยงัมกีารจดั

สือ่แนะน�าบรกิารนกัศึกษากลุม่พเิศษ	 เผยแพร่บน	 YouTube 

(http://www.youtube.com/watch?v=eov4vlhoj2o) 

เริ่มใหบ้รกิารต ัง้แต่เดอืนมกราคม	2555

  1.2	บรกิารข่าวสารสนเทศจากฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส	์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ใหน้กัศึกษาและบุคลากร

มหาวทิยาลยัไดรู้จ้กัและใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสใ์หคุ้ม้ค่า

และมากยิง่ขึ้น		งานบรกิารสารนเิทศจงึก�าหนดใหม้กีารเผยแพร่

เรื่องทีน่่าสนใจในลกัษณะบทความขนาดส ัน้ทกุเดอืน	 ลกัษณะ

เด่นของบทความทีน่�าเสนอ	 คือ	 การใชเ้อกสารอา้งองิจากฐาน

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส	์และน�าเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ		

ผูส้นใจเอกสารอา้งองิทีแ่นะน�า	สามารถทีจ่ะคลกิและดาวนโ์หลด

เอกสารทีต่อ้งการได	้	เริ่มใหบ้รกิารเมือ่เดอืนตลุาคม	2554		มี

การเผยแพร่บทความ	จ�านวน	13	เรื่อง		(http://library.cmu.

ac.th/prcorner/edatabase_monitor)
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  1.3 บริการค�าถาม-ค�าตอบ (FAQ) เป็นบริการตอบ

ค�าถามช่วยการคน้ควา้ในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหข้อ้มูลเกี่ยว

กบัหอ้งสมดุในดา้นต่าง ๆ ซึง่เป็นค�าถามทีม่กีารถามบอ่ย หรอื

ผูร้บับรกิารควรรู ้ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ดูค�าถาม หรอื สอบถาม

ค�าถามมายงัหอ้งสมดุไดโ้ดยผ่านช่องทางโฮมเพจของส�านกั

หอสมดุ  เริม่ใหบ้รกิารเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2555 มกีารต ัง้ค�าถาม

และตอบค�าถาม เกี่ยวกบัการฝึกอบรม การสบืคน้ขอ้มลู การใช ้

ฐานขอ้มลู และบรกิารต่าง ๆ ของหอ้งสมดุผ่านช่องทาง FAQ 

จ�านวน 22 ค�าถาม (http://library.cmu.ac.th/faq)

  1.4 บริการเผยแพร่หนังสือใหม่ผ่านช่องทางใหม่ๆ  

งานบรกิารสารนิเทศ ร่วมกบังานระบบคอมพวิเตอร ์ไดพ้ฒันา

ช่องทางการน�าเสนอหนงัสอืใหมท่ีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ หนงัสอืขายด ี

และวารสารฉบบัใหม่ โดยการสแกนปกหนงัสือพรอ้มบท 

บรรณนิทศัน ์ และสือ่โสตทศันท์ีน่่าสนใจ ใหบ้รกิารบนเวบ็ไซต ์

และเชื่อมโยงไปยงัเฟสบุค๊ส �านกัหอสมดุ ท�าใหเ้พิม่ช่องทางการ

น�าเสนอหนงัสอือกีช่องทางหนึ่ง ซึ่งผูท้ี่สนใจสามารถติดตาม

และมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่อหนงัสอืทีห่อ้งสมดุ

จดับริการ  โดยด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน ต ัง้แต่เดือน

มถินุายน 2555 เป็นตน้มา รวมจ�านวนทรพัยากรสารสนเทศ

ทีเ่ผยแพร่ท ัง้สิ้นจ�านวน 103 ชื่อ(http://library.cmu.ac.th/

cmul/en/content/new-books)

  1.5 บรกิารสารสนเทศผ่านคอมพวิเตอรร์ะบบสมัผสั 

(Info Touch) เป็นบรกิารขอ้มลูขา่วเรยีลไทม ์จากหนงัสอืพมิพ ์

6 ชือ่ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ไทยรฐั กรุงเทพธุรกจิ 

มตชิน ผูจ้ดัการรายวนั เนช ัน่ และบางกอกโพสต ์โดยใหบ้รกิาร

ทีห่อ้งโถงช ัน้ 1 ต ัง้แต่เดอืนมถินุายน 2555 หรอืภาคการศึกษา

ที ่1/2555 ท�าใหผู้ร้บับรกิาร ณ หอ้งสมดุกลาง ไดร้บัขอ้มลูขา่ว

ทีท่นัต่อเหตกุารณ ์

  1.6 บรกิารรายช่ือวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ฉพาะสาขา 

หอ้งสมดุในกลุม่สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพทกุแห่งไดจ้ดัท�าราย

ชื่อวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ฉพาะสาขาเพือ่อ�านวยความสะดวก

แก่ผูร้บับรกิารในการสบืคน้เอกสารจากวารสารชื่อทีต่อ้งการได ้

อย่างรวดเรว็ โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตห์อ้งสมดุคณะ

  1.7 บรกิาร e-Services

        1.7.1 บรกิาร e-form เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บั

ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ  ของส�านกัหอสมดุไดง้า่ย

ขึ้น  จงึมกีารรวบรวมแบบฟอรม์บรกิารทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะ 

e-form ทีผู่ร้บับรกิารสามารถขอรบับรกิารผ่านระบบออนไลน์

ของส�านกัหอสมดุใหม้าอยู่ในที่เดยีวกนั  และสามารถขอรบั

บรกิารจากหนา้โฮมเพจแรกของส�านกัหอสมดุ ไดแ้ก่ บรกิารน�า

ส่งเอกสาร  บรกิารนดัหมายบรรณารกัษพ์บนกัวจิยั บรกิารขอ้มลู

ทนัสมยั บรกิารรบัขา่วสารผ่านโทรศพัทม์อืถอื บรกิารหนงัสอื

ส�ารอง  แบบฟอรม์ท�าบตัรสมาชกิ (http://library.cmu.ac.th/

cmul/th/content/e-services)

    1.7.2 บรกิาร e-Mail Current Awareness  

หอ้งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ไดจ้ดับริการส่งข่าวสารหอ้ง

สมุดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูร้บับริการโดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย ์ และนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  1.8 บรกิารข่าวสารผ่านจอ LCD  เป็นบรกิารเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารทีส่ �านกัหอสมดุมใีหบ้รกิาร เช่น วดิทีศันแ์นะน�า

ส �านกัหอสมดุ รายการฉายภาพยนตร ์  รายการสื่อโสตทศัน ์ 

คลปิแนะน�าหอ้งสมดุ  ต ัง้แต่เดอืนมกราคม 2555 มกีารน�าขอ้มลู

ขึ้นบรกิารผ่านจอ LCD จ�านวน 8 คร ัง้ นอกจากนี้ยงัน�าขอ้มลูปก

หนงัสอืใหม ่ท ัง้หนงัสอืและวารสาร จ�านวน 262 เลม่จดัแสดง

ผ่านจอ LCD จ�านวน 12 คร ัง้ ส �านกัหอสมดุจดับรกิารขา่วสาร

ผ่านจอ LCD จ�านวน 2 เครื่อง ณ บรเิวณทีน่ ัง่อ่านหนงัสอืขาย

ด ี และหอ้งโสตทศันวสัดุ นอกจากนี้ยงัมใีหบ้รกิารทีห่อ้งสมดุ

คณะวทิยาศาสตร ์โดยจดัแสดงสือ่วดีทิศันป์ระเภทสารคดี

  1.9 ขยายการใหบ้ริการน�าส่งเอกสาร (Document 

Delivery) ซึ่งบริการส่งหนังสือที่มีอยู่ที่หอ้งสมุดภายใน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ�านวน 21 แห่ง บุคลากรและ

นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสามารถระบุใหห้อ้งสมุดส่ง

เอกสารไปใหท้ี่หอ้งสมุดคณะที่ตนสงักดัโดยส่งค�าขอผ่าน

เวบ็ไซต ์และไดร้บัเอกสารภายใน 24 ช ัว่โมงในเวลาท�าการ ใน

ปี 2555 ไดม้กีารขยายบรกิารไปยงันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร ต ัง้อยู่

ทีว่ทิยาเขตแมเ่หยีะ ซึง่ห่างออกไปกวา่ 6 กโิลเมตร นอกจาก

นัน้ยงัขยายบรกิารโดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
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คณะอืน่ ๆ  สามารถขอใชบ้รกิารน�าส่งเอกสารจากหอ้งสมดุท ัง้ 2 

คณะนี้ไดเ้ช่นกนั ซึง่เป็นการส่งเสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศ

อย่างคุม้ค่า  ในปีงบประมาณ 2555 มสีถติผูิร้บับรกิารน�าส่ง

เอกสารจ�านวน 2,759 คร ัง้ จ�านวนหนงัสอืทีใ่หบ้รกิาร 5,727 

เลม่ เป็นหนงัสอืทีห่อ้งสมดุกลาง 1,731 เลม่ และหนงัสอืหอ้ง

สมดุคณะ 3,996 เลม่ เป็นหนงัสอืภาษาไทย  4,234 เลม่ ภาษา

ต่างประเทศ 1,493 เลม่  

  1.10 บรกิารหนงัสอืใหม่สง่ถงึที ่(New Book Delivery 

Service) หอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ และหอ้งสมุด

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ไดจ้ดับริการใหม่ส �าหรบั

อาจารยแ์ละบุคลากรของคณะในการน�าส่งหนงัสอืใหม่ใหแ้ก่

ผูร้บับรกิารทีป่ระสงคจ์ะยมืโดยทีผู่ร้บับรกิารไมต่อ้งเดนิทางมา

ทีห่อ้งสมดุ ท ัง้นี้ ผูร้บับรกิารสามารถตรวจดูรายชื่อ และขอรบั

บรกิารหนงัสอืใหมผ่่านเวบ็ไซตห์อ้งสมดุ

  1.11 บรกิารกางรม่ใหห้นงัสอื เป็นบรกิารถงุพลาสตกิใน

ฤดูฝน ส�าหรบัใส่หนงัสอืทีย่มืจากหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

2. การสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศและการเรยีนรู ้และ

การสง่เสรมิการอา่น

  2.1 การส่งเสริมการใชท้รพัยากรสารสนเทศและการ

เรยีนรู ้

   2.1.1 กจิกรรมฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมทกัษะการเรียน

รูส้ารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2555 หอ้งสมดุกลาง มกีารจดั

กิจกรรมฝึกอบรมการใชส้ารสนเทศใน 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที ่ 2/2554 (พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2554) และ 

ภาคการศึกษาที ่1/2555 (มถินุายน –สงิหาคม 2555) จ�านวน  

10 โปรแกรม ไดแ้ก่  CMUL OPAC, CMUL OPAC for 

Community, Find Information from e-Databases, 

EndNote Web, Smart Thesis, e-Books, TOEFL-TOEIC, 

Find Information from e-Databases for Special Subject, 

Find Information from e-Databases for Foreign Student, 

EndNote Web for Foreign Students  นอกจากนัน้ 

หอ้งสมดุคณะบางแห่งยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมส�าหรบันกัศึกษา

เพือ่ใหม้ทีกัษะการสบืคน้สารสนเทศเพิม่เตมิจากโปรแกรมทีห่อ้ง

สมดุกลางจดั คือ การสบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูเฉพาะ

สาขาวชิา และโปรแกรมจดัการบรรณานุกรม Zotero  

  ในปีงบประมาณ 2555 นกัศึกษา อาจารย ์นกัวจิยัสนใจ

เขา้ร่วมฝึกอบรมทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศที่หอ้งสมดุกลาง 

และหอ้งสมดุคณะท ัง้สิ้น 7,356 คน โดยจดัอบรมท ัง้สิ้น 325 คร ัง้ 

  2.1.2 จดักิจกรรมเปิดโลกการเรียนรูก้บัหอ้งสมุด 

วนัที ่12 กรกฎาคม – 24 สงิหาคม 2555  คณะกรรมการพฒันา

และส่งเสรมิบรกิารเพือ่ความเป็นเลศิ กลุม่อนุกรรมการฝ่ายส่ง

เสริมการใชส้ารสนเทศ และคณะอนุกรรมการฝ่าย Library 

ambassador ร่วมกนัจดักิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการและ

ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ ณ คณะ สถาบนั ส�านกัต่าง 

ๆ จ�านวน 21 แห่ง ประกอบดว้ยกจิกรรมนทิรรศการแนะน�าหอ้ง

สมดุ และบรกิารต่าง ๆ  บรกิารใหค้�าแนะน�าการใชฐ้านขอ้มลู 

แจกคู่มอืการใชห้องสมดุและเอกสารเผยแพร่บรกิาร กจิกรรม

เลน่เกมตอบค�าถาม กบั Library Ambassador  กจิกรรมเลา่

เรื่องหนงัสอื Book talk  การประเมนิผลความพงึพอใจในการ

เขา้ร่วมกจิกรรม พบวา่ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจระดบัดมีาก

  2.1.3 กิจกรรมลูกชา้งเชือกใหม่ใส่ใจเรียนรู ้ เพือ่ให ้

นกัศึกษาใหม่ไดรู้จ้กัแหล่งทรพัยากรการเรียนรูแ้ละบริการที่

ส �านกัหอสมดุจดัให ้ส�านกัหอสมดุจงึจดักจิกรรมลูกชา้งเชอืกใหม ่

ใส่ใจเรยีนรู ้  วนัที ่ 11-15 มถินุายน 2555 ณ ส�านกัหอสมดุ 

กจิกรรมประกอบดว้ย นิทรรศการแนะน�าหอ้งสมดุ บรกิารและ

เครื่องมอืช่วยคน้ แนะน�าการสบืคน้ขอ้มลู การจดัฉายวดีทิศัน์

แนะน�าส�านกัหอสมดุแก่นกัศึกษาใหม ่กจิกรรมตอบค�าถามและ

รบัรางวลักบั Library Ambassador โดยไดร้บัความร่วมมอืกบั

ศูนยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และชมรมสนัทนาการ โดย

มนีกัศึกษาใหมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมจ�านวน 357 คน 

  2.1.4 กจิกรรม 1 เดือน 1 ค�าถาม กบัส�านกัหอสมดุ เพือ่

ส่งเสรมิการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์งานบรกิารสารนิเทศจงึ

มกีารจดักจิกรรมตอบค�าถามชงิรางวลั จ�านวน 12 คร ัง้ มผูีเ้ขา้

ร่วมกจิกรรมท ัง้สิ้นจ�านวน 112 ราย นอกจากนี้ ยงัมหีอ้งสมดุ

คณะต่าง ๆ  ยงัไดร่้วมจดักจิกรรมในลกัษณะเดยีวกนั เช่น คณะ

เกษตรศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะ

แพทยศ์าสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะสตัวแพทยศาสตร ์

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

คณะวจิติรศิลป์ และคณะมนุษยศาสตร ์
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  2.1.5 กิจกรรมหอ้งสมุดพบบุคลากร หอ้งสมุดใน

กลุม่สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพทกุแห่ง ไดจ้ดักจิกรรมหอ้งสมดุ

พบบุคลากรคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่จดัขึ้นปีละ 1 คร ัง้ 

ลกัษณะการจดักจิกรรมเป็นการพบปะ พูดคุย แนะน�าบรกิาร 

และทรพัยากรสารสนเทศใหม ่ๆ  รวมถงึวธิกีารสบืคน้สารสนเทศ 

และการใชบ้รกิาร

  2.2  การสง่เสรมิการอา่น

  2.2.1 กจิกรรม Smart Reader of the Year 2012 

งานบรกิารสารนเิทศ ส�านกัหอสมดุ  จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

โดยรบัสมคัรนกัอ่านเขา้ร่วมกจิกรรมสะสมการอ่าน ต ัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม – 30 กนัยายน 2555 คณะกรรมการจดักจิกรรมได ้

คดัเลอืกบนัทกึการอ่านของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ�านวน 5 คน จาก

ผูเ้ขา้ร่วมกจกิรรม 130 คน ทีเ่ขยีนบนัทกึการอ่านไดส้รา้งสรรค์

และโดนใจ เพือ่เขา้รบัรางวลัในงาน CMU Book Fair คร ัง้ที ่19 

โดยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่หเ้กยีรตเิป็นผูม้อบรางวลั 

ดงัน้ี

  อนัดบัที ่1  นางสาววฒันพร  อสิระไพโรจน ์นกัศึกษา

ปรญิญาโท ช ัน้ปีที ่2 สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 

คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์

  อนัดบัที ่2  นางสาวรตันภรณ ์ จารุจนิดา  นกัศึกษา

ปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิาเยอรมนั คณะมนุษยศาสตร ์   

  อนัดบัที ่3  นางสาวกนิษฐา  เจรญิวรรณ  นกัศึกษา

ปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่1 คณะเศรษฐศาสตร ์   

  อนัดบัที ่4  นางสาวพมิพว์ลญั  เตไชยกูล  นกัศึกษา

ปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่4 สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์

  อนัดบัที ่5  นายเตม็จติ  ฉัว่รยิะกลุ  นกัศึกษาปรญิญาตร ี

ช ัน้ปีที ่2 คณะวทิยาศาสตร์

  นอกจากนี้ ยงัมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในรูป

แบบการหายอดนกัอ่าน ณ หอ้งสมดุคณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร ์  คณะวทิยาศาสตร ์  คณะวจิติร

ศิลป์ เป็นตน้

  2.2.2 กจิกรรมสะสมแสตมป์แลกรบัรางวลั หอ้งสมดุ

คณะมนุษยศาสตรไ์ดจ้ดักิจกรรมสะสมแสตมป์แลกรบัรางวลั 

ซึง่ผูร้บับรกิารไดใ้หค้วามสนใจต่อกจิกรรมดงักลา่วเป็นจ�านวน

มาก

  2.2.3 กจิกรรมแนะน�าหนงัสอืดีแลกวารสารที่ช่ืนชอบ

ทนัท ีหอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์จดักจิกรรมแนะน�าหนงัสอืดแีลก

วารสารที่ชื่นชอบทนัท ี เพื่อส่งเสริมใหผู้ร้บับริการรกัการอ่าน

หนงัสอื 

  2.2.4 การจดัแสดงหนงัสอืใหม่ มกีารจดัแสดงหนงัสอื

ใหม ่ เพือ่กระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารทรพัยากร

ใหม ่ๆ ของหอ้งสมดุ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  หอ้งสมดุคณะ

บรหิารธุรกจิจดัแสดงหนงัสอื “Book Store Delivery@Acc-

BA Library” และ “New Books on Shelf”  หอ้งสมดุคณะ

วจิติรศิลป์จดัมมุหนงัสอื “หนงัสอืศิลปะยอดนยิม :Trendy Art 

Books” นอกจากนี้ยงัไดใ้หบ้รกิารบนเวบ็ไซตห์อ้งสมดุดว้ยโดย

น�าเสนอท ัง้ปกหนงัสอืและบรรณนิทศันห์นงัสอืดว้ย เช่น หอ้ง

สมดุกลาง  หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย ์  หอ้งสมดุคณะ

พยาบาลศาสตร ์ หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร ์ หอ้งสมดุ

คณะแพทยศาสตร ์ หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร ์ หอ้งสมดุคณะ

สตัวแพทยศาสตร ์ หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ หอ้งสมดุ

คณะศึกษาศาสตร ์  หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร ์  หอ้งสมดุ

คณะวทิยาศาสตร ์  หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

และหอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

  2.2.5 การจดันิทรรศการ

  1) หอ้งสมดุกลาง จดันทิรรศการ จ�านวน  5 คร ัง้ ไดแ้ก่ 

  1.1) นิทรรศการ 150 ปี วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระ

ศรสีวรนิทรา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  

  1.2) นทิรรศการ ธ ดจุฟ้าโนม้ โลมดนิ เฉลมิพระเกยีรต ิ

84 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  

  1.3) นทิรรศการ คลงัขอ้มลูผลงานวชิาการมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ ในวนัวชิาการมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คร ัง้ที ่7

  1.4) นิทรรศการ พระราชกรณียกจิเนื่องในโอกาสพระ

ราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ  

   1.5) นทิรรศการ เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์

เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ณ ส�านกัหอสมดุ และร่วมกบั

กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนยก์ารคา้แอรพ์อรต์พลาซ่า เชยีงใหม่

     2) หอ้งสมดุคณะ 

  2.1) หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร ์มกีารจดันิทรรศการ 

จ�านวน  31 เรื่อง 
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  2.2) หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร ์จดันิทรรศการ 

จ�านวน  5 เรื่อง 

  2.3)  หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร ์จดันิทรรศการ 

เรื่องความรูอ้าเซยีน  2 คร ัง้

  2.4) หอ้งสมุดคณะสงัคมศาสตร ์  จดันิทรรศการ 

แนะน�าหนงัสอืมมุความรูสู่้อาเซยีน  1 คร ัง้

  2.5) หอ้งสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต จ ัด

นิทรรศการแนะน�าหนงัสอืไดร้บัรางวลัซไีรต ์1 คร ัง้

  2.6) หอ้งสมดุคณะวจิิตรศิลป์จดันิทรรศการแสดง

หนงัสอื และกจิกรรมตอบค�าถามจากหนงัสอืทีแ่สดงนทิรรศการ 

และแจกรางวลัทกุเดอืน  รวมท ัง้สิ้นจ�านวน 18 คร ัง้

  2.7) หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์จดันิทรรศการเรื่อง

น่าสนใจ จ�านวน 12 คร ัง้

  2.8) หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิจดับอรด์วชิาการเกี่ยว

กบัประชาคมอาเซยีนและมมุหนงัสอือาเซยีน

  2.9) หอ้งสมดุคณะแพทยศ์าสตร ์จดันิทรรศการแสดง

หนงัสอืและเอกสารอนัเกี่ยวเนื่องดว้ยสมเดจ็พระราชบดิา วนัที ่

6 กมุภาพนัธ-์ 6 มนีาคม 2555

  2.2.6  การจดักจิกรรมต่างๆ

  1) กิจกรรมรกัสรา้งสรรค.์.รกัแบ่งปนั Creative…

Charty Love วนัที ่ 14-24กุมภาพนัธ ์ 2555 โดยหอ้งสมดุ

คณะวจิติรศิลป์ กจิกรรมประกอบดว้ย นทิรรศการ  การแนะน�า

หนงัสอืด ีกจิกรรมชงิรางวลั การแสดงทศันะ และฉายภาพยนตร ์

กจิกรรม พชิติรางวลัจากคลงัปญัญา (หอ้งสมดุวจิติร)  มผูีร่้วม

กจิกรรม จ�านวน  243 คน

  2) กิจกรรมการเรียนรูไ้ม่สิ้ นสุด : Life-long 

learning@FOFA LIB วนัที ่ 16 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 

2555 โดยหอ้งสมดุคณะวจิิตรศิลป์ กิจกรรมประกอบดว้ย  

สรา้งสรรคส์รอ้ยสวยดว้ยดนิญีปุ่่น สรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัหนงั

จากฝีมอืคุณ  ปฐมนิเทศส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาตร ี  อบรม

การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลนส์าขาวจิติรศิลป์ Open house : 

เปิดโลกการเรยีนรู ้ ฟงัเพลง 2 ยุค รางวลัแด่คนขยนั@FOFA  

LIB  ตอบค�าถามชงิรางวลั พีแ่นะน�าภาพยนตรด์ใีหน้อ้งชม มี

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 517 คน

  3) กจิกรรม Play and Learn@Human Library 

วนัที ่ 9 มกราคม -15 กุมภาพนัธ ์ 2555 โดยหอ้งสมดุคณะ

มนุษยศาสตร ์ประกอบดว้ยกจิกรรม กระดาษสวยดว้ยมอืคุณ 

Book Repair ยมื(หนงัสอื)ปุ๊ บ..รบั (รางวลั)ปับ๊  มผูีเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 498 คน

  4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต วนัที่ 20 

สงิหาคม – 20 กนัยายน 2555 โดยหอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์

กจิกรรมประกอบดว้ย “Writing pad D.I.Y ฝึกท�าทีร่องเขยีน

พรอ้มทีห่นบีแสนสวย  ถกัขา้วเปลอืกลอ้มเหรยีญ Book Repair 

สมดุท�ามอื  และกจิกรรมสะสมแสตมป์แลกรบัรางวลั มผูีร่้วม

กจิกรรมท ัง้สิ้น 70 คน 

  5) กจิกรรม Open House @Medical Library โดย

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์วนัที ่27 กรกฎาคม 2555 และหอ้ง

สมดุคณะวจิติรศิลป์  ในวนัที ่ 23 กรกฎาคม 2555 ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 255 คน

  6) กจิกรรม Book Talk @Acc-BA Library วนัที ่26 

พฤศจกิายน 2554 โดยหอ้งสมดุคณะ บรหิารธุรกจิ

  7) กจิกรรมโครงการอา่น Book Club ดว้ยรกัการอา่น 

โดยหอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ร่วมกบับริษทันานมีบุค๊ส ์ ในโครงการเฉลมิพระเกียรติ 80 

พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ และฉลอง 

20 ปี นานมบีุค๊ส ์รวมพลงัคนไทย 20 ลา้นคน และบรษิทัแจ่มใส 

พบัลชิชิ่ง จ�ากดั ในโครงการวนัละนิดจติแจ่มใส Plus+

3. การประชาสมัพนัธเ์พือ่สง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ

  3.1 การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

  หอ้งสมดุกลางจดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ร่วมกบั

มหาวทิยาลยั ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ จ�านวน 2 

คร ัง้  9,040 คน  และหอ้งสมดุคณะจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่

ภายในคณะ จ�านวน 26 คร ัง้ 8,157 คน

  3.2 การจดัท�าสื่อเพื่อเผยแพร่ทรพัยากรสารสนเทศ 

และการบริการส�านกัหอสมดุไดป้ระชาสมัพนัธก์ารด�าเนินงาน

ของหอ้งสมดุท ัง้ดา้นทรพัยากรสารสนเทศและการบรกิาร ดงัน้ี

  3.2.1 การจดัท�าวดิทีศันท์ ัง้แบบยาวและแบบส ัน้ ขึ้น

อยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมท ัง้เนื้ อหาที่ตอ้งการ

ประชาสมัพนัธต์ลอดปีงบประมาณ 2555 จ�านวน 5 เรื่อง 
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	 	 3.2.2	 จดัท�าโปสเตอร	์ แผ่นพบั	 ป้ายประกาศเพื่อ 

เผยแพร่ไปยงัผูร้บับรกิาร	

	 	 3.2.3	จดัท�าขา่วหอ้งสมดุสมัพนัธร์ายเดอืน	เพือ่สือ่สาร

ในกลุม่บคุลากรส�านกัหอสมดุ	

	 	 3.3	การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

						 ส�านกัหอสมดุไดใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลน	์อาท	ิFacebook,	

Twitter,	 Blog	 เป็นเครื่องมอืในการประชาสมัพนัธบ์ริการ	

และกิจกรรมของส�านักหอสมุด	 ซึ่งไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ		

จากการส�ารวจการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารความพึงพอใจต่อการ

ประชาสมัพนัธ	์ ของส�านกัหอสมดุ	 	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่

ระหวา่งวนัที	่1	กรกฎาคม	ถงึ	30	กนัยายน	2555	ณ	หอ้งสมดุ

กลาง	 พบว่า	 ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัข่าวสารและการประชาสมัพนัธ	์

จากสือ่โปสเตอรม์ากทีสุ่ด	รอ้ยละ	30.21	รองลงมา		แผ่นพบั		

รอ้ยละ	13.50	และแผ่นปลวิ		รอ้ยละ	11.21	นอกจากนี้	ผูใ้ช ้

บรกิารยงัมคีวามพงึพอใจต่อสือ่ทีส่ �านกัหอสมดุจดัท�าในระดบั

มาก	ไดแ้ก่	โปสเตอร	์	(ค่าเฉลีย่	3.92)		เวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ 

(ค่าเฉลี่ย	 3.87)	 	 บอร์ดประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุดกลาง 

(ค่าเฉลีย่	3.83)		Facebook		ส�านกัหอสมดุ		(ค่าเฉลีย่	3.58)		

และป้าย	x-stand	ประชาสมัพนัธ	์	(ค่าเฉลีย่	3.54)

4.	การพฒันาดา้นอาคารสถานที่

	 	 4.1	กจิกรรม	6ส		

	 	 ส�านกัหอสมดุไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการด�าเนินการจดักจิกรรม	6ส	อย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี	2551	เพือ่ส่งเสรมิใหบ้คุลากร

มวีนิยัในการพฒันาและปรบัปรุงงานอย่างสม�า่เสมอ	สามารถท�างานเป็นทมี	ก่อใหเ้กดิความสามคัค	ีพรอ้มท ัง้เชญิชวนใหบ้คุลากร

รวมตวัต ัง้กลุม่และสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรม	6ส	ในปี	2555	มกีลุม่กจิกรรมเขา้ร่วมท ัง้หมด	13	กลุม่	คณะกรรมการประเมนิผลกลุม่

กจิกรรม	6ส	ไดท้ �าการตรวจประเมนิกจิกรรม	และมกีารมอบรางวลักลุม่กจิกรรม	6ส	ทีส่ามารถท�ากจิกรรมอย่างต่อเนื่องประสบ

ผลส�าเรจ็เป็นตวัอย่างทีด่	ีดงัน้ี

รางวลั ช่ือกลุม่ หน่วยงาน/สถานที่

1.	รางวลัที	่1 6ส	พอเพยีง	ปี	3 งานนโยบายและแผนและงานการเงนิ	การคลงัและพสัด	ุ

หอ้งท�างานงานนโยบายและแผนและหน่วยการเงนิและบญัชี

2.	รางวลัที	่2 ตน้กลา้ งานบรหิารทัว่ไป	และหน่วยพสัดแุละยานพาหนะ

หอ้งพมิพเ์อกสารและหน่วยพสัดุฯ

3.	รางวลัที	่3 ดอกเอื้อง งานวเิคราะหท์รพัยากรสารนิเทศ

หอ้งท�างานงานวเิคราะหท์รพัยากรสารนิเทศ

4.	รางวลัชมเชย A.V.Power	Up งานโสตทศันศึกษา

โตะ๊ท�างานบคุลากรงานโสตทศันศึกษา

5.	รางวลัชมเชย บา้นเลขที	่9 งานบรกิารสารนิเทศ

หอ้งท�างานงานบรกิารสารนิเทศและเคานเ์ตอรบ์รกิาร	w.w.w
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รางวลั ช่ือกลุม่ หน่วยงาน/สถานที่

6 . 	 รางว ัล ผู เ้ ข า้ ร่ วม 

					กจิกรรม

เฮอืนคนเมอืง งานศูนยส์นเทศภาคเหนือ

หอ้งท�างานศูนยส์นเทศภาคเหนือและเคานเ์ตอรใ์หบ้ริการงานศูนยส์นเทศ

ภาคเหนือ

รถด่วน งานระบบคอมพวิเตอร ์

หอ้งท�างานงานระบบคอมพวิเตอร์

ดอกลลีาวดี งานระบบคอมพวิเตอร ์

หอ้งท�างานงานระบบคอมพวิเตอร์

รกัแรกพบ งานบรกิารสารนิเทศ

หอ้งท�างานและเคานเ์ตอรบ์รกิารยมื-คนื

1X1 งานบรกิารสารนิเทศ

หอ้งท�างานงานวารสารและเอกสาร

Count	Down งานอนุรกัษแ์ละบ�ารุงรกัษาทรพัยากรสารนิเทศ		

หอ้งท�างานอนุรกัษแ์ละบ�ารุงรกัษาทรพัยากรสารนิเทศ		

รากแกว้ ส�านกังานส�านกั

หอ้งท�างานหน่วยการเจา้หนา้ที/่หน่วยสารบรรณ

ประชาสมัพนัธแ์ละหนา้หอ้งผูอ้ �านวยการ

พนัธุท์พิย์ หน่วยอาคารสถานที่

หอ้งท�างานหน่วยอาคารสถานทีแ่ละหอ้งพกัเจา้หนา้ที	่(ช ัน้ใตด้นิ)

	 	 4.2	การปรบัปรุงภมิูทศันแ์ละพื้นที่

  4.2.1		หอ้งสมดุกลาง

	 	 1)	 ปรบัปรุงสวนหย่อมบริเวณทางเขา้หอ้งสมดุกลาง	

โดยเขา้ร่วมโครงการของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ภายใตช้ื่อ

โครงการ	Clean	&	Green	Campus	

	 	 2)	 ปรบัปรุงพื้นที่ปฏิบตัิงานงานวเิคราะหท์รพัยากร

สารนเิทศโดยยา้ยหอ้งปฏบิตังิานจากช ัน้ใตด้นิขึ้นมาใชพ้ื้นทีห่อ้ง

ธุรการเดมิและหอ้งประชมุช ัน้	 1	และใชพ้ื้นทีห่อ้งงานวเิคราะห์

ทรพัยากรสารนิเทศ	 ปรบัเป็นหอ้งเก็บหนงัสอืซ�า้และหนงัสอืที่

มกีารใชน้อ้ย

  4.2.2	หอ้งสมดุคณะ

	 	 มกีารปรบัปรุงภมูทิศัน	์ 	ปรบัปรุงพื้นทีใ่หบ้รกิาร	และ

การปรบัปรุงครุภณัฑภ์ายในหอ้งสมดุใหม้บีรรยากาศทีเ่หมาะสม 

ต่อการเรียนรู	้ ไดแ้ก่	 หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร	์ หอ้งสมดุ

คณะวทิยาศาสตร	์หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร	์หอ้งสมดุ

คณะพยาบาลศาสตร	์ หอ้งสมดุคณะบริหารธุรกิจ	 หอ้งสมดุ

คณะมนุษยศาสตร	์ หอ้งสมดุคณะวจิิตรศิลป์	 และหอ้งสมดุ

คณะศึกษาศาสตร	์
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5.  การส�ารวจความพงึพอใจ ความตอ้งการและความคาดหวงั

ของผูร้บับรกิาร 

  ส�านกัหอสมดุไดต้ ัง้คณะกรรมการศึกษาความพงึพอใจ 

ความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูร้บับรกิารเพือ่ศึกษากลุม่

ผูร้บับรกิารของส�านกัหอสมดุทีม่ต่ีอการด�าเนนิการของส�านกัหอ

สมดุในปี 2555 โดยใชแ้บบสอบถามแบบส�ารวจออนไลนผ่์าน

เวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ และการจดัโฟกสักรุป๊ ผลการส�ารวจมี

ดงัน้ี

  5.1 การศึกษาความพึงพอใจของผูร้บับริการ การ

ส�ารวจความพงึพอใจมุ่งเนน้ในประเดน็ ทรพัยากรสารสนเทศ

และการเขา้ถงึ บรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร อาคารสถานทีแ่ละสิง่อ �านวย

ความสะดวก โดยมกีลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศึกษาระดบัปรญิญา

ตร ี ระดบับณัฑติศึกษา อาจารย/์นกัวจิยั บคุลากรสายปฏบิตัิ

การมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และบคุคลท ัว่ไปทีใ่ชบ้รกิารของหอ้ง

สมดุ รวมท ัง้สิ้น 381 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

ไดก้ลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี225 คน ระดบั

บณัฑติศึกษา 72 คน อาจารย ์นกัวจิยั 24 คน บคุลากรสาย

ปฏบิตักิาร 17 คน บคุคลท ัว่ไปประเภทศิษยเ์ก่า 22 คน และ

บคุคลท ัว่ไป 21 คน ท�าการเกบ็ขอ้มลู วนัที ่1 ธนัวาคม 2554 – 

31 มถินุายน 2555  ผลจากการส�ารวจพบวา่ผูร้บับรกิารมคีวาม

พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) เมือ่พจิารณาความพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ 

โดยจ�าแนกตามประเภทของผูร้บับรกิาร พบวา่ ผูร้บับรกิารทกุ

กลุม่มคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมดุท ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ทรพัยากรสารสนเทศและการเขา้ถงึ บรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร อาคาร

สถานทีแ่ละสิง่อ �านวยความสะดวก ไมแ่ตกต่างกนั โดยมคีวาม

พงึพอใจอยู่ในระดบัมากเหมอืนกนั ท ัง้น้ีอาจเนื่องมาจากส�านกั

หอสมดุไดใ้หค้วามส�าคญัแก่ผูร้บับรกิารทกุกลุม่จงึไดจ้ดับรกิาร

แก่ผูร้บับรกิารทกุกลุม่อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั

  5.2 การศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บั

บรกิาร คณะกรรมการศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัได ้

ใชรู้ปแบบการศึกษาดว้ยวธิ ีFocus Group เพือ่รบัฟงัขอ้เสนอ

แนะและขอ้คดิเหน็ของผูร้บับรกิาร เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น

ศูนยก์ารเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั และการใหบ้รกิารทีต่รงตาม

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร โดยเชญิชวนกลุม่ผูร้บับรกิารทีม่ี

ความสนใจต่อหอ้งสมดุ หรอืเขา้รบับรกิารอย่างสม�า่เสมอ และผู ้

เป็นกลัยาณมติรของหอ้งสมดุ รวมท ัง้เปิดรบัผูต้อ้งการใหค้วาม

คดิเหน็อย่างไมเ่จาะจง จากนัน้จงึจดักลุม่ตามประเภทสมาชกิให ้

มกีารกระจายในทกุสาขาวชิา จ�านวน 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ที ่1 

กลุม่อาจารย ์นกัวจิยั  และนกัศึกษาปรญิญาเอก 15 คน  และ

กลุม่นกัศึกษาปรญิญาโท และนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 

26 คน รวมสองกลุม่ท ัง้สิ้น 41 คน ในกจิกรรมทีช่ื่อ จบิน�า้ชา

ยามบา่ย คุยสบาย ๆ กบัหอ้งสมดุ  จ�านวน 2 คร ัง้ คอื วนัที ่ 

11 และ 25  กรกฎาคม 2555 ตามล �าดบั

  การจดั Focus Group ท�าใหส้ �านกัหอสมดุทราบความ

คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิารอย่าง

ตรงไปตรงมาในทกุประเดน็ท ัง้ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ การเขา้

ถงึทรพัยากรสารสนเทศ การบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร และสถานที ่สิง่

อ �านวยความสะดวก และบรรยากาศในหอ้งสมดุ  ท ัง้นี้ส �านกัหอ

สมดุไดน้�าขอ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งดงักลา่วมา

ปรบัปรุงการบรกิารทีม่อียู่เดมิใหด้ยีิง่ขึ้น และจดับรกิารรูปแบบ

ใหม ่ๆ  ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  เช่น การ

ปรบัปรุงการแจง้ผลขอ้เสนอแนะในการจดัซื้อหนงัสอืของผูร้บั

บรกิาร  การแจง้ผลการจองหอ้งคน้ควา้ส่วนบคุคล และการจอง

หนงัสอืผ่าน SMS   เป็นตน้

กลยทุธท์ี่ 1.5 : พฒันาบรกิารและกจิกรรมที่สนบัสนุนการเรยีน

รูข้องผูร้บับรกิารชาวต่างชาติ

  มกีารจดับรกิาร/กจิกรรมแก่ผูร้บับรกิารชาวต่างชาติ

  1. ฝึกอบรมการใชส้ารสนเทศแก่นกัศึกษาต่างชาต ิ

จ�านวน 13 คร ัง้ จ�านวน 144 คน

  2. จดัท�าคู่มอืการใชห้อ้งสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

เป็นภาษาองักฤษ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุที ่

(http://library.cmu.ac.th/cmul/en/content/handbook)

  3. เพิม่เตมิเนื้อหาเวบ็ไซตอ์าหารพื้นบา้นลา้นนา และ

จดัท�าเป็นภาษาองักฤษ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุที ่

(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood) 

  4. จดัท�าป้ายประกาศขอ้ความเป็นภาษาองักฤษและเผย

แพร่ในสือ่ทกุประเภท
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กลยุทธท์ี่ 1.6 : พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน

  ส�านกัหอสมุดไดพ้ฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยีที่

เกี่ยวขอ้งกบังานหอ้งสมดุอย่างต่อเนื่อง ดงัน้ี

1. ดา้นเครอืข่าย (Network)

  1.1 จดัซื้อ Gigabit Switch ยีห่อ้ D-Link รุ่น DGS-

1024D ส�าหรบัเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในหอ้งสมดุกลาง 

และหอ้งสมดุคณะ จ�านวน 23 ชดุ

  1.2 ตดิต ัง้ระบบเครอืข่ายของงานวเิคราะหท์รพัยากร

สารนิเทศ จ�านวน 23 จดุ เนื่องจากยา้ยหอ้งปฏบิตังิานจากช ัน้

ใตด้นิมาอยู่ช ัน้ 1 

  1 . 3  ป ร ับป รุ ง ร ะบบ  LAN ห ้อ ง สมุดคณะ 

ทนัตแพทยศาสตร ์จ�านวน 22 จดุ 

2. ดา้นอปุกรณ์ (Hardware)

  จดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ และอปุกรณ์ต่อพ่วงใหม้ี

ความทนัสมยั เพือ่ใชป้ฏบิตังิานและใหบ้รกิาร  ดงัน้ี

  2.1 เช่าซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จ�านวน 218 ชดุ เพือ่ให ้

บรกิาร จ�านวน 100 ชดุ และปฏบิตังิาน จ�านวน 118 ชดุ 

   2.2 จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มจอภาพ Touch 

Screen 42 นิ้ว จ�านวน 1 ชดุ ส�าหรบัใหบ้รกิาร 

  2.3 จดัซื้อครุภณัฑเ์พื่อปรบัปรุงระบบควบคุมการ

เขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ (Access Control) จ�านวน 1 ระบบ 

ประกอบดว้ย เครือ่งควบคมุทางเขา้ส �าหรบัหอ้งสมดุ ชนดิปีกนก 

(Flip Gate for Library) ยีห่อ้ ETC รุ่น TEC-2M พรอ้ม

อปุกรณ ์ และจดัหาเครื่องควบคุมและส�ารองไฟฟ้า ขนาด 30 

KVA ยีห่อ้ GE รุ่น LP 30-33 จ�านวน 1 ชดุ  

  2 .4 จ ัดหาครุภ ัณฑ์ของหอ้งสมุดคณะ ไดแ้ ก่ 

คอมพิวเตอร์ จ�านวน 4 ชุด จอคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

เครื่องรบัโทรทศัน ์LED 2 เครื่อง เครื่องอ่านบารโ์คด้ 1 เครื่อง 

อปุกรณส์ลบัสญัญาณ (Switch) 1 เครื่อง เครื่องส�ารองไฟฟ้า 

6 เครือ่ง ตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด 1 ชดุ และเครือ่งลบแถบสญัญาณ

แมเ่หลก็ 2 รายการ

3. ดา้นโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์(Program and 

Application Program)

  3.1 จดัซื้อโปรแกรมส�าหรบัท�างานทางดา้นกราฟิก สรา้ง

เวบ็เพจ และสรา้งเอกสารในรูปแบบ PDF ประกอบดว้ย  Adobe 

CS6 Master Collection จ�านวน 1 License และ  Adobe 

Acrobat X Pro จ�านวน 5 Licenses  
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3.2 พฒันาและปรบัปรุงโปรแกรม ดงัน้ี

3.2 พฒันาและปรบัปรุง

โปรแกรม เพื่อการให ้

บรกิาร

1.1 พฒันาระบบเสนอซื้อหนงัสอืออนไลน ์(Book recommendation) เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารสามารถเสนอ

    รายชื่อทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการใหห้อ้งสมดุจดัซื้อ ผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ  

1.2 พฒันาเวบ็ไซต ์CMU Book Fair คร ัง้ที ่18

1.3 สรา้งเวบ็ไซตเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

1.4 สรา้งเวบ็ไซตเ์ฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้

1.5 เวบ็เพจแนะน�าทรพัยากรสารสนเทศเศรษฐกจิพอเพยีงของเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูปรชัญาเศรษฐกจิ  

     พอเพยีง

1.6 ปรบัปรุงฐานขอ้มลูเอกสารโบราณ (Digital Heritage Collection) 

1.7 ปรบัปรุงฐานขอ้มลูผลงานวชิาการของนกัวจิยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

     (CMUL Schorlaly Reseach Report)

1.8 ปรบัปรุงเวบ็ไซตบ์รกิาร Collection พเิศษ ศาสตราจารยสุ์กจิ นิมมานเหมนิท์

1.9 ปรบัปรุงเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ โดยปรบัเปลีย่นเวอรช์ ัน่ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการพฒันาจาก

     Drupal 6 เป็น Drupal 7

1.10 ปรบัปรุงเวบ็เพจ PR Corner

1.11 ปรุบปรุงเวบ็เพจ KM Corner

1.12 โปรแกรมแบบส�ารวจความพงึพอใจออนไลน ์ (User Satisfaction Survey) 

1.13 โปรแกรมระบบลงชื่อเขา้ใชบ้รกิารหอ้งคน้ควา้กลุม่และหอ้งศาสตราจารยสุ์กจิ นิมมานเหมนิท์

1.14 โปรแกรมพมิพ ์Barcode เพือ่ใชใ้นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง

1.15 โปรแกรมบรกิารขา่วหนงัสอืพมิพ ์6 ฉบบับนเครื่องใหบ้รกิารสารสนเทศผ่านคอมพวิเตอรร์ะบบ

      สมัผสั (Info Touch) ซึง่เป็นระบบรวบรวมขา่วสารแบบ Real-Time 

1.16 โปรแกรมแบบสอบออนไลนถ์ามการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

1.17 โปรแกรมระบบ e-Databases Rating

1.18 โปรแกรมการตรวจสอบการท�างานของฐานขอ้มลูออนไลน์

1.19 โปรแกรมการสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ใหส้นบัสนุนการสบืคน้แบบ

      Advance Search

1.20 โปรแกรมการสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูงานวจิยั ใหส้นบัสนุนการสบืคน้แบบ Advance Search

1.21 โปรแกรมการส่งออกการคน้คนื (Interface Portal) เพือ่ใหเ้วบ็ไซตอ์ืน่ ๆ สามารถสบืคน้ฐาน

       ขอ้มลูภายในส�านกัหอสมดุได ้ดว้ยระบบส่งออกการคน้คนืในรูปแบบ JSON 

       (Javascript Object Nation) และแบบ XML (Extensible Markup Language)

1.22  โปรแกรมการแสดงขอ้มลู New Books โดยใช ้Social Media เป็นการพฒันาหนา้แสดงขอ้มลู

       หนงัสอืใหมบ่นเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ โดยน�าเขา้ขอ้มลูจาก Album บน Facebook Page

1.23 โปรแกรมสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศทีม่จี �าหน่ายในงาน CMU Book Fair



45รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. พฒันาและปรบัปรุง

โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ก า ร

ปฏบิตังิาน

2.1 การขอใชบ้รกิารจากงานระบบคอมพวิเตอร์

2.2 พฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและกจิกรรมต่าง ๆ ของงานระบบคอมพวิเตอร์

      ซึง่เป็นระบบตน้แบบทีส่ามารถท�างานร่วมกบั Social Media

2.3 โปรแกรมประเมนิการปฏบิตังิานของบคุลากร 360 องศา ประจ�าปีงบประมาณ 2555

2.4 โปรแกรมฐานขอ้มลูแผนปฏบิตักิารประจ�าปี

2.5 โปรแกรมฐานขอ้มลู e-Current Statistics

  3.3 การพฒันาดา้นโปรแกรมระบบและโปรแกรม

ประยุกตข์องหอ้งสมดุคณะ

  3.3.1  หอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทยไ์ดพ้ฒันา

โปรแกรมระบบบนัทกึขอ้มลูบรกิารน�าส่งเอกสาร (Document 

Delivery : D.D.) ส�าหรบับนัทกึขอ้มลูการยมืและการใหย้มื 

การคนืและการรบัคนืหนงัสอืของหอ้งสมดุส�าหรบัการใหบ้รกิาร

น�าส่งเอกสาร 

  3.3.2 หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตรไ์ดม้ีการปรบั

เปลีย่นโปรแกรมทีใ่ชจ้ดัการเวบ็ไซตเ์ป็น  Web Portal  คอื

เวบ็ไซตท์ี่ถูกออกแบบมาใหใ้ชเ้ป็นเวบ็ศูนยก์ลางในการเขา้ถงึ

ขอ้มลูต่าง ๆ 

4 ดา้นการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management)

  4.1 ฐานขอ้มูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ไดป้รบัปรุง

ระเบยีนสมาชิกหอ้งสมดุ โดยการเพิม่ขอ้มูลรายละเอยีดและ

ขอ้มลูรูปภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และนกัเรยีน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีเ่ขา้ศึกษาในปีการศึกษา 

2555    

  4.2 ฐานขอ้มลูระบบ Access Control ไดป้รบัปรุง

ระเบยีนใหถู้กตอ้ง โดยการเพิม่ขอ้มูลรายละเอยีดและขอ้มูล

รูปภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนกัเรียน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีเ่ขา้ศึกษาในปีการศึกษา 

2555 และการลบขอ้มลูนกัศึกษาทีพ่น้สภาพ ออกจากฐานขอ้มลู

โดยเปรียบเทยีบกบัฐานขอ้มูลปจัจุบนัของส�านกัทะเบยีนและ

ประมวลผล 

5. ดา้นระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ(INNOPAC)

  5.1 Update Software Release จาก 2009B 1.4 เป็น 

Release 2011 1.2

  5.2 ปรบัปรุงรายงานการยมืส�าหรบัเครือ่งบรกิารยมืดว้ย

ตนเอง ในส่วนของการพมิพห์มายเลขบารโ์คด้ของผูใ้ช ้

  5.3 ปรบัปรุงชดุโปรแกรมส�าหรบัเครื่องบรกิารยมืดว้ย

ตนเอง โดยบรษิทัผูผ้ลติ จ�านวน 1 คร ัง้

  5.4 ส�ารองขอ้มลูในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละน�าไป

เกบ็ไวท้ีตู่น้ิรภยัธนาคาร จ�านวน 57 คร ัง้

   5.5 จดัอบรมความรูด้า้นหอ้งสมดุอตัโนมตัิใหแ้ก่ผู ้

ปฏบิตังิาน จ�านวน  5 เรื่อง ไดแ้ก่

  5.5.1 การส�ารวจหนงัสอืดว้ยฟงักช์นั Count Use 

  5.5.2  เทคนิคการ Create List (Advanced) และ

การประยุกตใ์ช ้Microsoft Excel 

  5.5.3  สารพนัปญัหาในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

  5.5.4 การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน Card ใน Serial 

Control 

  5.5.5 การใชง้าน Serial Control Module

6. ดา้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 

Information System-MIS)

  ไดป้รบัเปลีย่นรูปแบบของเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศเพือ่

การบรหิาร (mis.lib.cmu.ac.th) และด�าเนินการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเนื่องและเผยแพร่ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนั เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

บคุลากรส�านกัหอสมดุสามารถน�าขอ้มลูไปใชป้ระกอบการตดัสนิ

ใจในการวางแผนการปฏบิตังิาน
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กลยทุธท์ี่ 1.7 : พฒันาการบรกิารที่สนบัสนุนนกัวจิยั/

  นกัวชิาการ ใหมี้ศกัยภาพดา้นการวจิยั

  1. การบรกิารสนบัสนุนการวจิยั (Research Support 

Services)

  จดัใหม้ศูีนยบ์ริการขอ้มลูแก่นกัวจิยั (Researchers’ 

Service Center: RSC) มีวตัถุประสงค์เพื่อใหน้กัวิจยั

สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และหลากหลาย 

ส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรสารสนเทศและบริการของ 

ส�านกัหอสมดุอย่างคุม้ค่า และตอบสนองเป้าหมายส�านกัหอสมดุ 

ในการเป็นหอ้งสมุดที่สนับสนุนการวิจยั และตอบสนอง

ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัในการเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่่งเนน้การ

วจิยัและมผีลงานวจิยัที่เป็นเลศิ ในปีงบประมาณ 2555 ได ้

ด�าเนินการจดับรกิารเพือ่สนบัสนุนการท�าวจิยั ดงัน้ี

  1.1 จดัเตรยีมขอ้มลู (Provide Resources) ไดแ้ก่ การ

จดัท�าเวบ็ไซต ์Research Support การจดัท�าฐานขอ้มลู CMU 

Scholarly Research Report ซึง่ไดร้วบรวมผลงานของนกัวจิยั 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีป่รากฏในฐานขอ้มลู Scopus ต ัง้แต่ปี 

2001- ปจัจบุนั และฐานขอ้มลู PubMed ปีงบประมาณ 2555 

มผูีเ้ขา้ใชข้อ้มลูผ่านฐานขอ้มลู CMU Scholarly Research 

Report  จ�านวน  10,369 คร ัง้  นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัท�า Quick 

Reference ชี้แหลง่ขอ้มลูอา้งองิทีบ่รกิารบนอนิเทอรเ์น็ต การ

จดัท�า Subject Guide เพือ่สบืคน้แหลง่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

ในสาขาวชิาต่าง ๆ และบรกิารขา่วสารทนัสมยั 

  1.2 บริการใหค้วามช่วยเหลอืนกัวิจยั (Research 

Consultation) 

  1) Alert บรกิารแจง้ขอ้มลูทีเ่พิม่เขา้มาใหมใ่นฐานขอ้มลู

ทีน่กัวจิยัใชเ้ป็นประจ�า

  2) Ask a Librarian บรกิารตอบค�าถามผ่านเวบ็ไซต์

  3) Citation Analysis บรกิารช่วยตรวจสอบวา่มบีคุคล

อืน่น�าผลงานทางวชิาการของนกัวจิยัไปอา้งองิหรอืไม ่ใครบา้งที่

เป็นผูน้�าผลงานนัน้ไปอา้งองิ จ�านวนทีอ่า้งองิ

  4) บริการตรวจสอบตน้ฉบบัผลงานทางวชิาการและ

บรรณานุกรม โดย หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ หอ้งสมดุคณะ

วจิติรศิลป์ และหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

  2. บริการตอบค�าถามและช่วยการสบืคน้สารสนเทศ

จากฐานขอ้มูล (Research and Reference Service) 

  3. บรรณารกัษพ์บนักวิจยั (Liaison Librarians) 

เป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นเพือ่สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหอ้งสมดุ

กบันกัวจิยั ซึง่ถอืวา่เป็นบคุลากรทีม่คีวามส�าคญัในการพฒันา

มหาวทิยาลยั กิจกรรมเนน้การแนะน�าทรพัยากรสารสนเทศ

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั และการบรกิารใหม ่ๆ ทีส่นบัสนุนการ

ท�าวจิยั โดยจดับรกิารทีห่อ้งสมดุกลาง และหอ้งสมดุคณะ ท ัง้

จดัแบบกลุม่ และรายบคุคล ตลอดปีงบประมาณมนีกัวจิยัเขา้

ร่วม 104 คน จากการส�ารวจความพงึพอใจในกจิกรรมน้ี พบ

ว่า นกัวจิยัส่วนใหญ่ มคีวามพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมกจิกรรม

ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.66)

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Information Skill and 

Training) 

  4.1 Information Literacy  เป็นบรกิารฝึกอบรมทกัษะ

การสบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสร์วมถงึเรยีนรู ้

การใชโ้ปรแกรมการจดัการบรรณานุกรม และการใชส้ารสนเทศ

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจดัหลกัสูตรการอบรมตามกลุม่เป้าหมาย

นกัศึกษาทกุระดบั และอาจารย ์นกัวจิยัทีส่นใจ การจดัฝึกอบรม

ดงักลา่วจดัท ัง้ทีห่อ้งสมดุกลาง และหอ้งสมดุคณะ

  4.2 Online Tutorials จดัท�าแนะน�าการใชห้อ้งสมดุ 

การสบืคน้หาสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ รวมท ัง้การ

บรกิารทีส่ �าคญั ๆ  และบรกิารใหม ่ๆ  ในรูปแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ส �าหรบัผูร้บับริการที่ตอ้งการศึกษาเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ใน

รูปแบบเพาเวอรพ์อยด ์ และวดีโิอคลปิ ใหบ้รกิารผ่านเวบ็ไซต ์

Research Support ที ่ http//:library.cmu.ac.th/rsc และ

เวบ็ไซตห์อ้งสมดุคณะ

5. การพฒันาการใหบ้รกิารสนบัสนุนการวจิยั

  การปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารหอ้งคน้ควา้กลุม่ 

จดับริการหอ้งคน้ควา้ส่วนบุคคลและหอ้งคน้ควา้กลุ่มใหแ้ก่

อาจารย ์นกัวจิยั และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เพือ่

ใชพ้ื้นทีใ่นการศึกษา คน้ควา้ วจิยั และสนทนาทางวชิาการอย่าง

เป็นอสิระ  จดัใหม้หีอ้งคน้ควา้ส่วนบคุคล จ�านวน 20 หอ้ง หอ้ง

คน้ควา้กลุม่ จ�านวน 5 หอ้ง ในปีงบประมาณ 2555 (เมษายน-

กรกฎาคม 2555) ไดป้รบัปรุงหอ้งคน้ควา้กลุม่ 4 หอ้ง โดยการ

ตดิต ัง้ผนงัหอ้งและเดนิสายไฟฟ้าส�าหรบัรองรบัอปุกรณ ์เพือ่ใช ้

ส �าหรบัการประชมุกลุม่ย่อย
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สรุปสถติกิารใหบ้รกิารสนบัสนุนการวจิยัในปีงบประมาณ 2555 มีดงัน้ี

ประเภทบรกิาร
หอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุคณะ รวม

ครัง้ คน ครัง้ คน ครัง้ คน

บรกิารบรรณารกัษพ์บนกัวจิยั 1 23 92 81 93 104

บรกิารเวบ็ไซตส์นบัสนุนการวจิยั 153,409 - 5 - 153,414 -

การใชฐ้านขอ้มลู CMU Scholarly Research Report 10,369 - - - 10,369 -

บรกิารคดัสรรสารสนเทศเฉพาะบคุคล - - 495 59 495 59

บรกิารเผยแพร่ผลงานวจิยัใหมผ่่านเวบ็ไซต์ 12 - 1 - 13 -

บรกิารหอ้งคน้ควา้ส่วนบคุคล - 81 - - - 81 

บรกิารหอ้งคน้ควา้กลุม่ - 9,794 522 3,261 522 13,055

อืน่ๆ

1) จดับรรยาย เรื่อง ท�าอย่างไรใหบ้ทความวจิยัไดร้บัการ

ตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิวนัที ่23 มนีาคม 2555 วทิยากร

โดย Mr.Yang Cheng Shen

1 90 - - 1 90

2) จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การใช ้ website 

สารสนเทศสุขภาพไทย วนัที ่ 12 กรกฎาคม 2555วทิยากร

โดย นายแพทย ์พนิิจ ฟ้าอ�านวยผล ผูอ้ �านวยการส�านกั

พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารสุขภาพ

2 45 - - 2 45

กลยทุธท์ี่ 1.8 : พฒันาบรกิารเพือ่การเรยีนรูข้อง

ชมุชนและทอ้งถิ่น

  1. สรา้งฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศใหแ้ก่หน่วย

งานภายนอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัวจิยั

และพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 

  2. การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

  หน่วยงาน สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ท ัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ ไดใ้หค้วามสนใจเขา้เยีย่มชมและศึกษาดูงานของ

ส�านกัหอสมดุ ตลอดปีงบประมาณรวมท ัง้สิ้น 105 คร ัง้ จ�านวน  

3,135 คน ดงัน้ี

หน่วยงาน
หอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุคณะ รวม

จ�านวนคร ัง้ จ�านวนคน จ�านวนคร ัง้ จ�านวนคน จ�านวนคร ัง้ จ�านวนคน

หน่วยงานสถานบนัการศึกษาภายในประเทศ 16 502 61 2,313 77 2,815

หน่วยงานสถานบนัการศึกษาต่างประเทศ 1 15 27 305 28 320

รวม 17 517 88 2,618 105 3,135
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3.  การฝึกงาน  

  ใหบ้ริการฝึกประสบการณ์การปฏิบตัิงานในวิชาชีพ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ ใหแ้ก่นกัศึกษาจาก

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ โดยมนีกัศึกษาเขา้รบัการฝึกงาน ณ 

หอ้งสมดุกลาง จ�านวน 3 คน และหอ้งสมดุคณะ จ�านวน 64 

คน รวมท ัง้สิ้นจ�านวน 67 คน 

4.  อาจารยพ์เิศษ/วทิยากร

  บุคลากรของหอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดคณะ ได ้

รบัเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ และวทิยากรใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวทิยาลยั จ�านวน 104 คร ัง้ และภายนอกมหาวทิยาลยั 

จ�านวน 16 คร ัง้ 

5. งานสปัดาหห์นงัสอืและสปัดาหห์อ้งสมดุ

  5.1 งานสปัดาหห์นงัสอืแห่งปี (CMU Book Fair) คร ัง้

ที ่18 ส�านกัหอสมดุจดังานสปัดาหห์นงัสอืแห่งปี (CMU Book 

Fair) เป็นประจ�าทกุปี ณ ส�านกัหอสมดุ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ส่งเสรมิการอ่านแก่นกัเรยีน นกัศึกษา อาจารย ์ขา้ราชการและ

ประชาชน ช่วยสรา้งนิสยัรกัการอ่านและการใชห้อ้งสมดุมากขึ้น 

และเพื่อใหผู้อ่้านไดม้โีอกาสเลอืกซื้อหนงัสือที่สนใจในราคา

พเิศษ

  ส�านกัหอสมดุไดจ้ดังานสปัดาหห์นงัสอืแห่งปี (CMU 

Book Fair) คร ัง้ที ่18 วนัที ่25 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2554 

เวลา 09.00 – 20.00 น.  โดยไดร้บัความร่วมมอืจากส�านกัพมิพ์

รา้นหนงัสอื จ�านวน 103 รา้นคา้  141 บูธ และรา้นคา้อืน่ ๆ  101 บูธ 

ไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน ดงัต่อไปนี้

  5.1.1 นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ

การเรียนรูส้ �านกัหอสมดุ ร่วมกบั TK Park จดันิทรรศการ 

เทคโนโลยกีบัการเรยีนรู ้ วนัที ่ 22  พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม  

2554 ณ บรเิวณหอ้งโถง ช ัน้ 1ส�านกัหอสมดุ

  5.1.2  กิจกรรมนกัเขยีนพบผูอ่้าน จากส�านกัพมิพ์

ต่าง ๆ กจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละการแสดงดนตร ีณ ลานสนาม

หญา้ หนา้ส�านกัหอสมดุ ทกุวนั เวลา  16.30 -18.30 น. เช่น

การเสวนา เรื่อง แปลได ้แปลด ีทกัษะการแปลส�าหรบัผูเ้รยีน

ในระดบัมหาวทิยาลยั  โดย รองศาสตราจารยสุ์พรรณี ป่ินมณี  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ด�าเนินรายการโดย 

ผูช่้วยศาสตราจารยม์านิต  รุจวิโรดม  ผูอ้ �านวยการส�านกัพมิพ์

แห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สนทนาซไีรทใ์นแดดเชา้ กบั จเดจ็ 

ก�าจรเดช เจา้ของรางวลัซไีรท ์ปี 2554 และ ศิรวิร แกว้กาญจน ์

บรรณาธกิารส�านกัพมิพผ์จญภยั

  5.2 งาน Medical Book Day คร ัง้ที ่7 โดยหอ้งสมดุ

คณะแพทยศาสตร ์วนัที ่3-7 ตลุาคม 2554 ณ บรเิวณ ช ัน้1 และ 

2 อาคารเรยีนรวม คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  5.3 งานสปัดาหห์อ้งสมดุ โดยศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 

วนัที ่9-13 มกราคม 2555 ณ ศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

6. จดันิทรรศการความรูสู้ช่มุชน

  6.1 เขา้ร่วมจดันิทรรศการวนัวชิาการมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ คร ัง้ที ่ 7 โดยจดัในหวัขอ้ คลงัผลงานวชิาการของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม:่CMU Scholarly Research Report 

Databases วนัที ่ 22-23 พฤศจกิายน 2555 ณ หอประชมุ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

  6.2 จดันิทรรศการ 150 ปีสดุดแีละเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระศรีสวรินทริาบรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

วนัที ่10-16 กนัยายน 2555 ณ หอ้งโถง ช ัน้ 1 ส�านกัหอสมดุ 

เนื่องในโอกาสที่องค์การวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาต ิไดป้ระกาศยกย่องเป็นบคุคลส�าคญัของโลก และ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล และจดันทิรรศการในรูป

แบบออนไลนใ์หบ้รกิารผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ

  6.3 จดันิทรรศการ เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้บรม

วงคเ์ธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ วนัที ่27 พฤศจกิายน– 3 

ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งโถง ช ัน้ 1 ส�านกัหอสมดุ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ150 ปีวนัประสูต ิและครบ 50 ปี ทีอ่งคก์ารวทิยาศาสตร์

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ไดป้ระกาศยกย่องใหเ้ป็น

บคุคลส�าคญัของโลก และจดันิทรรศการในรูปแบบออนไลนใ์ห ้

บรกิารผ่านเวบ็ไซตส์ �านกัหอสมดุ นอกจากนี้ ไดน้�านิทรรศการ

ชดุดงักลา่ว จดัร่วมกบักระทรวงมหาดไทย วนัที ่24-28 ธนัวาคม 

2555 ณ ศูนยก์ารคา้แอรพ์อรต์พลาซ่า เชยีงใหม ่

  6.4 จดันิทรรศการ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  ณ 

ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม ่วนัที ่4-9 ธนัวาคม 2554

  6.5 จดันิทรรศการ ธ ดุจฟ้าโนม้ โลมดิน เนื่องใน

โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ระหวา่งวนั

ที ่ 24 พฤศจกิายน – 30 ธนัวาคม 2554 ณ หอ้งโถง ช ัน้ 1 

ส�านกัหอสมดุ
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  6.6 จดับรรยาย ธรรมดทีีพ่อ่ท �า วนัที ่6 ธนัวาคม 2554 

วทิยากรโดย ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย ณ หอ้งประชมุ 1 ช ัน้ 5 ส�านกั

หอสมดุ มผูีเ้ขา้ร่วมฟงั 121 คน ผลการประเมนิความพงึพอใจ

ของผูร่้วมกจิกรรมอยู่ในระดบัดมีาก ( ค่าเฉลีย่ 4.46)

7. กจิกรรมบรกิารวชิาการรว่มกบัหน่วยงานอืน่

  7.1 หอ้งสมุดคณะบริหารธุรกิจร่วมกบังานพฒันา

คุณภาพนกัศึกษา และสโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จดัโครงการค่ายอาสา  Acc-BA รวม

พลงัจติอาสาพฒันาการเรยีนรูสู้เ่ยาวชน ณ โรงเรยีนบา้นดอนปิน 

ต�าบลแมเ่หยีะ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่

  7.2 หอ้งสมดุคณะวจิิตรศิลป์เป็นผูป้ระสานงานการ

จดักิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนภายใตโ้ครงการกระจาย

โอกาสสรา้งแหล่งเรียนรูด้า้นการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini 

TCDC) มกีิจกรรมจดันิทรรศการ และการจดับรรยาย เรื่อง 

การใชฐ้านขอ้มลูออนไลนแ์ละฐานขอ้มลูวสัดุ  และ เรื่อง ความ

คดิสรา้งสรรค ์นวตักรรมและสนิทรพัยท์างวฒันธรรม วนัที ่5 

กรกฎาคม 2555 และวนัที ่ 8-9 กนัยายน 2555 มกีารถา่ยทอด

สดจากศูนยส์รา้งสรรค์งานออกแบบ เรื่อง Creativities 

Unfold, Bangkok 2012 โอกาส..สรา้งไดด้ว้ยการออกแบบ และ

เรื่อง นวตักรรม กลยุทธ ์ธุรกจิ : Design is Opportunities; 

Innovation, Strategy; Business

8.  บรกิารมมุคณุธรรม

  ส�านกัหอสมดุไดเ้ขา้ร่วมโครงการเครือข่ายหอ้งสมดุ

ศูนยค์ุณธรรมของศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิง

คุณธรรม ส�านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้ (องคก์าร

มหาชน) ในการใหบ้ริการมมุคุณธรรมในหอ้งสมดุกลาง โดย

จดับรกิารหนงัสอื เอกสาร โสตทศันวสัดุ และเวบ็ไซต ์รวมท ัง้

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารเป็นคนด ี มี

คุณธรรม ส�านกัหอสมดุไดจ้ดักิจกรรม จดัการบรรยายเรื่อง 

คุณธรรมกบัการด�าเนินชีวติในยุคแห่งการเปลีย่นแปลง โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. วโิรจน ์ อินทนนท ์ อาจารยป์ระจ�า

สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา ภาควิชามนุษยศาสตร ์ คณะ

มนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นวทิยากร วนัที ่ 23 

สงิหาคม 2555 ณ หอ้งประชมุ 1 ช ัน้ 5 อาคารส�านกัหอสมดุ

9.  ศูนยข์อ้มูลและวฒันธรรมอเมรกินั (American Corner)

ส�านักหอสมุดไดร้่วมมือกบัสถานทูตสหรฐัอเมริกาประจ�า

ประเทศไทย จดัต ั้งศูนย์ข ้อมูลและวฒันธรรมอเมริกนั 

(American Corner) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา รวมท ัง้สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งประเทศท ัง้

สอง ภายในศูนยป์ระกอบดว้ยทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท 

ไดแ้ก่ หนงัสอื วารสาร โสตทศันวสัดุ ขา่วผ่านดาวเทยีม และ

อนิเทอรเ์น็ต นอกจากนี้ ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากสถานกงสุล

อเมรกิาประจ�าจงัหวดัเชยีงใหมใ่นการจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็น

ประโยชนต่์อผูใ้ชบ้ริการรวมท ัง้ไดจ้ดักิจกรรมวนัชาติอเมริกนั 

เพือ่ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรูป้ระวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม และการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยของประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดจ้ดั

กจิกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี

กจิกรรม จ�านวน

การบรรยายทางวชิาการ (Speaker Program) 2 คร ัง้

นิทรรศการแนะน�าสถานทีแ่ละวฒันธรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Poster Show) 12 คร ัง้

การประชมุ/ฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบดจิทิลั (Digital Video Conference) 12 คร ัง้

การฉายภาพยนตรอ์เมรกินั 19 คร ัง้

กจิกรรมวนัชาตอิเมรกินั (Independence Day) 1 คร ัง้

บรกิารหนงัสอื วารสาร โสตทศันวสัดุสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 10,972 คร ัง้

บรกิารอนิเทอรเ์น็ต 3,325 คร ัง้

กจิกรรมสนทนาภาษาองักฤษ 4 คร ัง้

บรกิารแนะน�าการใชท้รพัยากรสารสนเทศ 569 คร ัง้

กจิกรรม Open house 7 คร ัง้

แนะน�าฐานขอ้มลูทีบ่อกรบัโดยสถานทูตสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย 6 คร ัง้
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10. การบรจิาคทรพัยากรสารสนเทศใหแ้กห่น่วยงานอืน่

  10.1  หอ้งสมดุกลางบรจิาคทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ หนงัสอื จ�านวน  2,274 เลม่ วารสาร 212 ฉบบั และเอกสารสิง่

พมิพ ์739 เลม่ ใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ  ดงัน้ี

ประเภททรพัยากรสารสนเทศและหน่วยงานทีบ่รจิาคให ้ จ�านวน

1.หนงัสอืใหศู้นยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม ่ 111  เลม่

2.หนงัสอืใหโ้รงเรยีนวดัหว้ยไร่ อ.แมแ่ตง เชยีงใหม่ 45  เลม่

3.หนงัสอืใหห้อ้งสมดุชมุชนเพือ่คนรกัปญัญา อ.แมแ่จ่ม 250  เลม่

4.หนงัสอืใหโ้รงเรยีนบา้นปางแดง อ.เชยีงดาว เชยีงใหม่ 83   เลม่

5. หนงัสอืใหแ้ก่หอ้งสมดุคณะ ภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 1,725   เลม่

6. หนงัสอืใหบ้า้นเดก็เวยีงพงิค ์แมร่มิ 60    เลม่

7. วารสารใหโ้รงเรยีนบา้นปางแตง อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 212   ฉบบั

8. เอกสารสิง่พมิพข์องส�านกัหอสมดุ และเอกสารสิง่พมิพข์องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ใหแ้ก่หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัท ัว่

ประเทศ
739   เลม่

  10.2  หอ้งสมดุคณะ บรจิาคทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ หนงัสอื 1,487 เลม่ วารสาร 3,247 ฉบบั หนงัสอืพมิพ ์270 ฉบบั 

ใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ ดงันี้

หอ้งสมดุ ประเภททรพัยากรสารสนเทศ

และจ�านวน

1. หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ หนงัสอื        41 เลม่

วารสาร      100 ฉบบั

2. หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ วารสาร      1,207 ฉบบั

3. หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร หนงัสอื        124 เลม่

วารสาร       240 ฉบบั

หนงัสอืพมิพ ์  120 ฉบบั

4. หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ หนงัสอืพมิพ ์   150 ฉบบั

5. หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ วารสาร        307 ฉบบั

6. หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ หนงัสอื        200 เลม่

7. หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ วารสาร         76 ฉบบั

8. หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ หนงัสอื        305 เลม่

9. หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ หนงัสอื         20 เลม่

10. หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ หนงัสอื        23 เลม่

11. หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ วารสาร      776 ฉบบั
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12. หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ หนงัสอื         370 เลม่

13. หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ หนงัสอื           41 เลม่

วารสาร         325 ฉบบั

14. หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ หนงัสอื            4 เลม่

15. หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ หนงัสอื             9 เลม่

วารสาร             4 ฉบบั

16. หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ หนงัสอื          350 เลม่

วารสาร           212 ฉบบั

11. ความรว่มมือระหว่างประเทศ

     โครงการพฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสพุานุวง

  โครงการพฒันาหอ้งสมดุ มหาวทิยาลยัสุพานุวง เป็น

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวทิยาลยั 

สุพานุวง ภายใตแ้ผนงานความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการศึกษา

ไทย-ลาว ระยะเวลา 3 ปี ซึง่เป็นไปตามมตกิารประชมุความร่วม

มอืทางวชิาการไทย-ลาว คร ัง้ที ่15 วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2552

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดม้อบหมายใหส้ �านกัหอสมดุ เป็นหน่วย

งานรบัผดิชอบโครงการ และมรีะยะเวลาด�าเนินงานโครงการ 3 

ปี (2553-2555) โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐับาล

ไทย ผ่านความเหน็ชอบและอนุมตัโิครงการของส�านกังานความ

ร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการ

ต่างประเทศ และงบประมาณสมทบจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

แผนการด�าเนินงานประกอบดว้ย 4 แผนงาน ไดแ้ก่

       11.1 แผนงานพฒันาบคุลากร ประกอบดว้ยแผนงาน

ย่อย 2 แผนงาน

  11.1.1  ทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาโททาง

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จ�านวน 2 ทนุ

  11.1.2 ทุนอบรมหลกัสูตรเฉพาะทางระยะส ัน้พรอ้ม

ศึกษาดูงาน 5 หลกัสูตร

  1) หลกัสูตรดา้นการบริหารงานหอ้งสมุดส�าหรบั 

ผูบ้รหิาร จ�านวน 1 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 1 เดอืน

  2) หลกัสูตรดา้นการซ่อมและอนุรกัษ์ทรพัยากร

สารนิเทศ จ�านวน 3 คน ระยะเวลาฝึกอบรม  1 เดอืน 

   3) หลกัสูตรดา้นการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและจดั

ระบบทรพัยากรสารสนเทศ จ�านวน 2 คน ระยะเวลาฝึกอบรม  

3 เดอืน

  4) หลกัสูตรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(ICT) จ�านวน 2 คน ระยะเวลาฝึกอบรม  2 เดอืน

   5) หลกัสูตรดา้นการบริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 

จ�านวน 2 คน ระยะเวลาฝึกอบรม  2 เดอืน

        11.2 แผนงานการสนบัสนุนหนงัสอืและต�ารา ประกอบ

ดว้ยแผนงานย่อย 4 แผนงาน

  11.2.1  การจดัซื้อหนงัสอื จ�านวนรวม   9,544  เลม่

   1) หนงัสอืภาษาไทย      6,553  เลม่

   2) หนงัสอืภาษาองักฤษ   2,991  เลม่

  11.2.2 ก ารจ ัดระบบและการสร ้า ง ฐ านข อ้มูล

บรรณานุกรม (ฐานขอ้มลูรายชื่อหนงัสอืทีม่บีรกิารในหอ้งสมดุ)

  11.2.3 การจดัหาครุภณัฑห์อ้งสมดุส�าหรบัการปฏบิตัิ

งานและการใหบ้รกิาร 

  11.2.4 การส่งผูเ้ชีย่วชาญและอาสาสมคัรไปปฏบิตังิาน 

ณ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง ดงัน้ี

  1) ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัพื้นทีใ่หบ้รกิาร จ�านวน 3 คน

ระยะเวลาปฏบิตังิาน 7 วนั

  2) ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสรา้งฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 

จ�านวน 2 คน ระยะเวลาปฏบิตังิาน 7 วนั

  3) บรรณารกัษอ์าสาสมคัร จ�านวน 2 คน ระยะเวลา

ปฏบิตังิาน 1 ปี
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	 	 	11.3	 แผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร	 (ICT)	 ส�าหรบัหอ้งสมดุ	 ประกอบดว้ยแผนงานย่อย	 3	

แผนงาน	 	 	 	 	

	 	 11.3.1	การจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ

	 	 	โครงการไดเ้ลอืกระบบ	PMB	 (PhpMyBibli)	ซึง่เป็น	

Free	 Integrated	 Library	 System	 	 ของประเทศฝรัง่เศส	

ตามขอ้เสนอของส�านกังานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหวา่ง

ประเทศทีป่ระสงคใ์หใ้ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัริะบบเดยีวกบั

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว	เพือ่จะไดเ้ป็นระบบเดยีวกนั

ท ัง้ประเทศ

	 	 11.3.2	 การจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ที่

เกี่ยวขอ้งส�าหรบัการปฏบิตังิานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั	ิ

	 	 11.3.3	 การส่งผูเ้ชี่ยวชาญไปติดตัง้ระบบหอ้งสมุด

อตัโนมตั	ิและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ �าหรบัการปฏบิตังิาน

และการใหบ้รกิาร	จ�านวน	3	คน	ระยะเวลาปฏบิตังิาน	7	วนั

	 	 11.4	แผนงานการตดิตามและรายงานผล	ประกอบดว้ย

แผนงานย่อย	1	แผนงาน	

	 	 11.4.1	การส่งผูเ้ชี่ยวชาญไปตดิตามผลการปฏบิตังิาน

ดา้นต่าง	ๆ	ณ	หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพานุวง	ดงัน้ี

	 	 1)	ผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ตดิตามผลงานดา้นการบรหิารจดัการ

หอ้งสมดุ	และจดัพื้นทีใ่หบ้รกิาร	จ�านวน	3	คน	ระยะเวลา	3	วนั	

/	5	วนั	และ	8	วนั

	 	 2)	ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อติดตามผลงานดา้นการจดัระบบ

ทรพัยากรสารสนเทศและสรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรม	จ�านวน	

1	คน	ระยะเวลา	5	วนั

	 	 3)	ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร	(ICT)	ส�าหรบัหอ้งสมดุ	เพือ่ตดิตามผลงานดา้นการตดิต ัง้

ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ �าหรบั

การปฏบิตังิาน	จ�านวน	1	คน	ระยะเวลา	5	วนั

12.	ความรว่มมือระหว่างหอ้งสมดุและหน่วยงานอืน่

ส�านกัหอสมดุไดใ้หค้วามร่วมมอืทางวชิาการแก่สถาบนั	 ชมรม	

สมาคม	องคก์รอืน่	ๆ	ดงัน้ี

  12.1		หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา

	 	 บุคลากรส�านกัหอสมดุ	 เขา้ร่วมเป็นคณะท�างานและ

ประชุมคณะท�างานความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสถาบนั

อดุมศึกษาฝ่ายต่าง	ๆ	จ�านวน	7	คร ัง้	ดงัน้ี

						 	12.1.1	 	 นายนพพร	 เพยีรพกิลุ	 เป็นคณะท�างานฝ่าย

บรกิารสารนิเทศ	(ประชมุ	2	คร ัง้)

						 	12.1.2		นางสาวนภาภรณ	์	ญานะค�า	เป็นคณะท�างาน

ฝ่ายวารสารและเอกสาร		(ประชมุ	2	คร ัง้)

						 	12.1.3	 	 นางอญัชล	ี ชลดิาพงศ	์ เป็นคณะท�างานฝ่าย

พฒันาทรพัยากรสารนิเทศ	(ประชมุ	2	คร ัง้)

						 	12.1.4	 	 นางสาวอมรลกัษณ	์ ตระการพนัธุ	์ เป็นคณะ

ท�างานกลุม่วเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ	

(ประชมุ	1	คร ัง้)

	 	 12.2		โครงการพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

ในประเทศไทย	(ThaiLIS)บคุลากรส�านกัหอสมดุเขา้ร่วมประชมุ

คณะท�างานโครงการพฒันาเครอืข่ายหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัใน

ประเทศไทย	ดงัน้ี

	 	 	12.2.1		นางเพญ็สุวรรณ		นาคะปรชีา		เขา้ร่วมประชมุ

การจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ	 เรื่อง	 การพฒันาระบบจดัเก็บ

เอกสารฉบบัเต็มในรูปอเิลก็ทรอนิกส	์ (Digital	 Collection)	

วนัที	่ 14	 พฤษภาคม	 2555	ณ	 ส�านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา	กรุงเทพมหานคร	และวนัที	่ 16	พฤษภาคม	2556	

ณ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จ.มหาสารคาม

	 	 12.2.2	 	นางเพญ็สุวรรณ	นาคะปรชีา	 เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการด�าเนินงานดา้นพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารฉบบั

เต็มในรูปอเิลก็ทรอนิกส	์ (Digital	 Collection)	 วนัที	่ 23-24	

กรกฎาคม	 2555	ณ	 ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	

กรุงเทพมหานคร	

	 	 12.3	 ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค 

(Provincial	University	Library	Network–PULINET)

						 12.3.1		นางสาววรารกัษ	์	พฒันเกยีตรพิงศ	์	ผูอ้ �านวย

การส�านกัหอสมดุ	 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	

ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนภมูภิาค	จ�านวน	2	คร ัง้

						 12.3.2	 	 บคุลากรส�านกัหอสมดุ	 เขา้ร่วมประชมุคณะ

ท�างานขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนภมูภิาค	 จ�านวน	 	 3		

คร ัง้	ไดแ้ก่		

	 	 	1)	นางเพญ็สุวรรณ		นาคะปรชีา		เป็นคณะท�างานพฒันา

คุณภาพมาตรฐานการด�าเนินงานหอ้งสมดุ	(ประชมุ	2	คร ัง้)

	 	 	2)นายนพพร	 เพียรพิกุล	 เป็นคณะท�างานบริการ	

(ประชมุ	1	คร ัง้)
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   3) นางสาวนภาภรณ ์ ญานะค�า  เป็นคณะท�างานวารสาร

และเอกสาร (ประชมุ 1 คร ัง้)

   4) นางสาวธนัยช์นก อากรปรุ  เป็นคณะท�างานขอ้มลู

ทอ้งถิน่ (ประชมุ 2 คร ัง้)

  12.3.3  ผูบ้รหิารส�านกัหอสมดุเขา้ร่วมโครงการศึกษาดู

งาน ณ ประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก่ นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์

ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ และนางจีราพรรณ  สวสัดิพงษ ์

รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรกิาร

  12.4 ความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดตามโครงการ 

เครือข่ายหอ้งสมุดศิลปะในประเทศไทย หอ้งสมุดคณะ 

วิจิตรศิลป์ เป็นสมาชิกเครือข่ายหอ้งสมุดศิลปะสถาบนั

อดุมศึกษาในประเทศไทย ซึง่มแีผนความร่วมมอืในการด�าเนิน

งานระหวา่งหอ้งสมดุดา้นศิลปะ  ในปีงบประมาณ 2555 หอ้ง

สมดุคณะวจิติรศิลป์มคีวามร่วมมอืกบัเครอืขา่ยหอ้งสมดุศิลปะ

สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย ด�าเนนิการตามโครงการแลก

เปลี่ยนและแบ่งปนัทรพัยากรสารสนเทศ โดยจดัส่งสูจิบตัร

นิทรรศการศิลปกรรมแก่หอ้งสมดุในเครอืขา่ยฯ จ�านวน 8 แห่ง 

จ�านวน 2 รายการ 16 เลม่

  12.5 ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมดุดา้นการแพทย ์ : 

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตรใ์หค้วามร่วมมอืเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ดงัน้ี

  12.5.1  สมาชกิเครือข่ายศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ

สาขาแพทยศาสตร ์(ศปพ) เพือ่ร่วมประชมุ ปรกึษาหารอื แลก

เปลีย่นความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมอืร่วมกนัในกลุ่มหอ้ง

สมดุแพทยศาสตร์

  12.5.2  สมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (กสพท) เพือ่ใหค้วามร่วมมอืและจดักจิกรรมต่าง ๆ  

ทีเ่ป็นประโยชนร่์วมกนั อาท ิ บรกิารขอยมืระหวา่งหอ้งสมดุ  การ

ศึกษาดูงาน  ตลอดจนการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์

ร่วมกนั ปจัจบุนัมสีมาชกิเครอืขา่ย 17 แห่ง โดยมหีอสมดุศิรริาช 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เป็น

แมข่า่ยในการด�าเนินงาน กจิกรรมความร่วมมอื ประกอบดว้ย 

การจดัซื้อฐานขอ้มลูประจ�าปีงบประมาณ 2555  การใหบ้รกิาร

ยมืระหวา่งหอ้งสมดุ และการเขา้ร่วมสมัมนาความร่วมมอืของ

บรรณารกัษห์อ้งสมดุกลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

คร ัง้ที ่ 9 ในหวัขอ้ e-Resources for Medical Education 

& Management Support of Medical Library วนัที ่ 17 

กนัยายน  2555  ณ หอสมดุศิรริาช คณะแพทยศาสตรศิ์รริาช

  12.5.3  สมาชกิหอ้งสมดุโรงเรยีนแพทยส่์วนภมูภิาค 3 

สถาบนั มหีอ้งสมดุโรงเรยีนแพทยท์ีร่่วมเป็นสมาชกิ ประกอบ

ดว้ย หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  หอสมดุ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร ์  กิจกรรมความร่วมมือในปีงบประมาณ  2555  

ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุตามโครงการ

พเิศษ ดว้ยวธิสีแกนเอกสารส่งทางอเีมลโ์ดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย

  12.5.4  สมาชกิ  SEAMIC: Southest Asian Medical 

Information Center, International Medical Foundation 

of Japan  ซึง่เป็นองคก์รอสิระเพือ่ช่วยเหลอืงานทางดา้นการ

แพทยใ์นกลุม่ประเทศทีย่งัขาดแคลนท ัง้ทางดา้นทรพัยากร และ

การฝึกอบรม โดยมจีดุบรกิารในประเทศไทยที ่ศูนยป์ระสานงาน

สารนเิทศสาขาแพทยศาสตร ์ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ส�าหรบัหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได ้

ใชบ้ริการของ SEAMIC โดยขอซื้อเอกสารทางการแพทยใ์ห ้

อาจารยแ์พทย ์ และนกัวจิยัของคณะแพทยศาสตรใ์นราคาพเิศษ

  12.5.5  สมาชิก HELLIS : Health Literature, 

Library and Information Service, WHO เป็นองคก์รอสิระ

ทางดา้นการแพทย ์ มจีดุบรกิารในประเทศไทยที ่ศูนยป์ระสาน

งานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร ์ ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั

มหิดล ส�าหรบัหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เชยีงใหมม่คีวามร่วมมอืกบั  HELLIS  โดยจดัส่งเอกสารทางการ

แพทยร์ะหวา่งกนัโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย

  12.6  ชมรมหอ้งสมดุเชยีงใหม ่

  บคุลากรของส�านกัหอสมดุ ไดร่้วมเป็นคณะกรรมการ

บรหิารชมรมหอ้งสมดุเชยีงใหม ่ จ�านวน 9 คน ประกอบดว้ย  

นางสาววรารกัษ ์ พฒันเกยีรตพิงศ ์ นางเพญ็สุวรรณ นาคะปรชีา 

นางอมรา อิสระชาญพานิช  นางประภาพนัธ ์ พลายจนัทร ์

นางสินี น าฏ  สม บู รณ์ เ อนก   น า งคัทลีย า  ปริ ช าน ิ

นางสาวพรพศิ เดชาวฒัน ์ นางวลัลภา  เตชะวชัรกีลุ และนางสาว

อรุณรตัน ์วงคฉ์ายา

  12.7 มลูนิธโิครงการหลวง

  นางคัทลียา ปริชานิ นางสาวพรพิศ เดชาวฒัน ์

นางสนิีนาฏ สมบูรณเ์อนก และนางสาวอรุณรตัน ์  วงคฉ์ายา  

ไดร้บัเชิญเป็นคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
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เยาวชนและประชาชน งานโครงการหลวง  2554  วนัที ่  22-

25  ธนัวาคม 2554  และเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิการ

ประกวดกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาศูนยข์อ้มูลทอ้งถิน่ภาคเหนือและท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม  

       ประเพณีไทยและทอ้งถิ่นลา้นนา
กลยทุธท์ี่ 2.1 : เสรมิสรา้งศกัยภาพของศูนยส์นเทศภาคเหนือ

1. จดับรกิาร/กจิกรรมที่เผยแพรข่อ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือ

  จ�านวน 5 บรกิาร/กจิกรรม ดงัน้ี

  1.1 จดับรกิารและเผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอืผ่าน

เวบ็ไซต ์ที ่http://library.cmu.ac.th/ntic

  1.2  จดับรกิารและเผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอืเป็น

ภาษาองักฤษ ทีเ่วบ็ไซตอ์าหารพื้นบา้นลา้นนา  และภาพลา้นนา

ในอดตี  ที ่ http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood 

และที ่http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna

  1.3 เผยแพร่ขอ้มลูภาคเหนือผ่านสือ่สิง่พมิพ ์ เผยแพร่

ผ่านวารสาร จ�านวน 8 บทความ และแผ่นพบั จ�านวน 2 เรื่อง 

เกีย่วกบัฐานขอ้มลูอาหารพื้นบา้นลา้นนาและภาพลา้นนาในอดตี

  1.4 จดันทิรรศการเพือ่เผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอื  

จ�านวน 1 คร ัง้  ในหวัขอ้ ประเพณีปีใหมเ่มอืง พรอ้มจดัใหม้กีาร

สรงน�า้พระพทุธรูป  วนัที ่2-12 เมษายน 2555  ณ บรเิวณหอ้ง

โถง ช ัน้ 1 ส�านกัหอสมดุ 

  1.5 จดัท�าเอกสารแนะน�าการใชข้อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอื  

จ�านวน 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เอกสารแนะการใชเ้อกสารยาก และ

เอกสารแนะน�าการใชเ้อกสารโบราณ

2. สรา้งฐานขอ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือ

  จ�านวน 4 ฐานขอ้มลู ดงัน้ี 

  2.1 ฐานขอ้มลูอาหารพื้นบา้นลา้นนา (ท ัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ)  เผยแพร่ที ่ http://library.cmu.ac.th/ntic/

lannafood  มกีารเพิม่ระเบยีนขอ้มลูผกัพื้นบา้นทีใ่ชเ้ป็นส่วน

ผสมและเครื่องเคียง เป็นภาษาองักฤษ จ�านวน 30 ระเบยีน 

มจี�านวนระเบยีนรวมท ัง้หมด 193 ระเบยีน

  2.2 ฐานขอ้มลูเพลงลา้นนา  เผยแพร่ที ่ http://library.

cmu.ac.th/ntic    ไดเ้พิม่ระเบยีนในฐานขอ้มลูจ�านวน  20 

ระเบยีน  มจี �านวนระเบยีนท ัง้หมด 547 ระเบยีน

  2.3 ฐานขอ้มูลภาพลา้นนาในอดตี ท ัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  เผยแพร่ที ่  http://library.cmu.ac.th/ntic/

picturelanna   เพิม่ระเบยีนขอ้มลูฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จ�านวน 100 ระเบยีน มจี�านวนระเบยีนท ัง้หมด 765 ระเบยีน 

  2.4 ฐานขอ้มลู CMUL Digital Heritage Collection   

เผยแพร่ที่ http://library.cmu.ac.th/digital_collection/

digitalheritage  เพิม่ ระเบยีนในฐานขอ้มลูจ�านวน 29 ระเบยีน  

มจี �านวนระเบยีนท ัง้หมด 787 ระเบยีน
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กลยทุธท์ี่ 2.2 : สง่เสรมิ/สนบัสนุนการท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยและทอ้งถิ่นลา้นนา

  ส�านกัหอสมดุใหค้วามส�าคญัต่อการท�านุบ �ารุงศิลปวฒันธรรม  โดยจดักจิกรรมการท�านุบ �ารุงศิลปวฒันธรรม และเขา้ร่วม

กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดั ดงัน้ี  

วนัเดือนปี กจิกรรม สถานที่

21  ตลุาคม 2554 ทอดกฐนิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วดัฝายหนิ

2  ธนัวาคม 2554 ท�าบญุถวายภตัตาหารเพล ภกิษุ สามเณร จ�านวน 300 รูป เนื่องในกจิกรรม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในวโรกาส มหามงคล เฉลมิ

พระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2554

วดัศรีโสดา อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม่

5 ธนัวาคม  2554 ร่วมพธิเีฉลมิพระเกยีรต ิ5 ธนัวามหาราช มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

30  ธนัวาคม 2554 จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติบคุลากรส�านกัหอสมดุ โดยจดัให ้

มกีารท�าบญุเนื่องในวนัปีใหม่

ส �านกัหอสมดุ

26  เมษายน 2555 จดัพธิดี �าหวัผูอ้ �านวยการและอดตีผูอ้ �านวยการ ส�านกัหอสมดุ ส�านกัหอสมดุ

27  เมษายน 2555 ร่วมพธิดี �าหวัอธกิารบดแีละผูอ้าวุโสของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

14  มถินุายน  2555 ร่วมงานพธิที �าบญุสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่ หน่วยพธิปีระตูสวนดอก

19 มถินุายน 2555 จดัพธิที �าบญุเนื่องในวนัสถาปนาส�านกัหอสมดุ ส�านกัหอสมดุ

19 กรกฏาคม  2555 จดัพธิหีลอ่เทยีนพรรษา เนื่องในวนัเขา้พรรษา ส�านกัหอสมดุ

25  กรกฎาคม 2555 ร่วมสมโภชเทยีนพรรษากบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

1 สงิหาคม 2555 ถวายเทยีนพรรษา วดัสุวรรณฉิมพล ี

ต.สงา่บา้น อ.ดอยสะเกด็ 

จ.เชยีงใหม่

 12  สงิหาคม 2555 ร่วมพธิ ี12 สงิหามหาราชนิี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3: พฒันาส�านกัหอสมดุตามหลกัการบรหิารจดัการที่ดีและมีประสทิธภิาพ
กลยทุธท์ี่ 3.1 : ปรบัปรุง/พฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหมี้ประสทิธภิาพ

  ส�านกัหอสมดุไดด้�าเนนิการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยไดก้�าหนดตวัชี้วดักลยุทธ ์: จ�านวน

กระบวนการปฏบิตังิาน (Work Process) ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง/พฒันา โดยมเีป้าหมายใหท้กุฝ่ายปรบัปรุงพฒันาอย่างนอ้ยฝ่ายละ 

1 กระบวนการ  ผลการด�าเนินงาน มกีารปรบัปรุง/พฒันากระบวนการปฏบิตังิาน  6 กระบวนการ ดงัน้ี

ช่ือกระบวนการ ฝ่าย/งาน ผลที่ไดร้บัจากการปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการปฏบิตังิาน

1.กระบวนการรบัคนืหนงัสอืลว่งเวลา 1. ฝ่ายบรกิาร

ทรพัยากรสารนิเทศ

งานบรกิารสารนิเทศ

1. การรบัคนืหนงัสอืทีเ่ป็นของหอ้งสมดุคณะอืน่ทีส่่งคนืทีตู่ ้

ลว่งเวลา เมือ่คดัแยกแลว้ เดมิผูป้ฏบิตัจิะน�าไปเก็บทีช่ ัน้

หนงัสอืส่งคนืผดิคณะ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบในการ

ส่งหนงัสอืใหห้อ้งสมดุคณะด�าเนินการมดัแยกตามคณะ 

และจะส่งใหห้อ้งสมดุคณะที่เป็นเจา้ของหนงัสอืไดใ้นทุก

วนัศุกรข์องแต่ละสปัดาห ์ ซึง่ระหว่างทีห่นงัสอืยงัไม่ไดส่้ง

คืนถงึหอ้งสมดุคณะ จะท�าใหผู้ย้มืมค่ีาปรบั หลงัจากการ

ปรบัปรุงกระบวนการใหม้กีารรบัคืนหนงัสอื โดยก�าหนด

สถานะของหนงัสอืเป็น In-Transit จะท�าใหก้ารติดตาม

หนงัสอืมคีวามงา่ยขึ้น และนอกจากนี้การท�าบนัทกึหลกัฐาน

การรบัคนืหนงัสอื จะช่วยใหส้ะดวกต่อการตรวจสอบการรบั

คนื (เนื่องจากบอ่ยครัง้ทีม่กีารอา้งการคนืจากผูร้บับรกิารวา่

ไดส่้งหนงัสอืคนืทีตู่ล้ว่งเวลาแลว้)

2. ในการคัดแยกหนังสือที่ส่งคืนตูล้่วงเวลาในกรณีที่

เป็นหนงัสอืที่มผูีใ้ชตู้ห้นงัสอืล่วงเวลาเป็นช่องทางในการ

บริจาคหนงัสอื เดมิเจา้หนา้ที่งานบริการสารนิเทศจะเป็น

ผูน้�าหนงัสอืไปส่งใหง้านธุรการ หรือหากตูป้ฏบิตังิานยงัมี

ภารกจิอืน่ อาจไมไ่ดน้�าไปใหง้านธุรการในทนัท ีและวางไวท้ี่

โตะ๊หวัหนา้งานบรกิารสารนเิทศซึง่เป็นบรเิวณพื้นทีเ่ปิดอาจ

ท�าใหม้กีารน�าหนงัสอืนัน้ออกไปได ้ จงึปรบัปรุงใหม้กีลอ่ง

พลาสตกิขนาดใหญ่มฝีาปิด และงานธุรการจะส่งบคุลากร

ทีท่ �าหนา้ทีใ่นการเดนิหนงัสอืภายในส�านกัหอสมดุมารบัไป

ด�าเนินการ ท�าใหก้ารจดัการเรื่องหนงัสอืบรจิาคทมีผูีม้อบ

ใหห้อ้งสมดุโดยน�าหย่อนลงตูค้นืหนงัสอืลว่งเวลา มคีวาม

เป็นระบบมากยิง่ขึ้น ช่วยลดเวลาในการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที ่

และลดการสูญหายของหนงัสอืได ้
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ช่ือกระบวนการ ฝ่าย/งาน ผลที่ไดร้บัจากการปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการปฏบิตังิาน

3. หนงัสอืของหอ้งสมดุทีม่ผูีย้มืออกไปและมกีารช�ารุด และ

ใชช่้องทางการคืนหนงัสอืที่ตูล้่วงเวลา ไดร้บัการปรบัปรุง

กระบวนการใหม้กีารเขา้ดูรายละเอยีดของผูย้มื และบนัทกึ

ขอ้ความในระเบยีนสมาชกิผูย้มื สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานผูท้ี่

ท �าหนงัสอืช�ารุดไดอ้ย่างถกูตอ้ง และทนัต่อเวลา ช่วยลดการ

สูญเสยีทรพัยากรของหอ้งสมดุ

2 . ก ร ะบวนก า ร จ ัด ซื้ อ ฐ า นข ้อ มู ล

อเิลก็ทรอนิกส์

ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ 

งานพฒันาทรัพยากร

สารนิเทศ

1. การจดัซื้ อฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มีการปร ับปรุง

กระบวนการเพื่อศึกษาความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล

อเิลก็ทรอนกิส ์โดยใชก้ระบวนการศึกษา วเิคราะห ์และสรุป

ความตอ้งการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสจ์ากแบบสอบถาม

ออนไลน ์หากลัยาณมติรและจดัท�า Focus Group ท�าให ้

ไดร้บัขอ้มลูสถติ ิและค�าตอบเจาะลกึเพือ่ช่วยในการตดัสนิ

ใจจดัซื้อฐานขอ้มลูใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

2. ส�านกัหอสมดุไดแ้ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการพฒันาและจดั

ระบบทรพัยากรสารนเิทศ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจาก

ฝ่าย/งาน ท ัง้หอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ ซึง่มหีนา้ที่

พจิารณากล ัน่กรองฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสท์ีค่วรจดัซื้อให ้

ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสภ์าย

ใตง้บประมาณทีจ่ �ากดั

3. งานพฒันาทรพัยากรสารนิเทศรวบรวมสถติิจากการใช ้

ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซต ์ ซึ่งเป็นสถติิที่ไดร้บั

จากส�านกัพมิพ ์เพือ่น�ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา

จดัซื้อฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นปีถดัไป และเพือ่ใหง้าน

บรกิารสารนิเทศ งานหอ้งสมดุคณะต่าง ๆ ทราบสถติกิาร

ใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสร์ายฐานส�าหรบัน�ามาวางแผน

ส่งเสรมิการใชฐ้านขอ้มลูทีม่ผูีใ้ชน้อ้ย ท�าใหม้กีารใชง้านฐาน

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสค์ุม้ค่าต่อการลงทนุ
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ช่ือกระบวนการ ฝ่าย/งาน ผลที่ไดร้บัจากการปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการปฏบิตังิาน

3.กระบวนการบริการเลือกเผยแพร่

สารนิเทศเฉพาะบคุคล (บรกิาร Selec-

tive Dissemination of Information 

–SDI)

1. ฝ่ายหอ้งสมดุและ

สารนเิทศสาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

งานหอ้งสมดุ

คณะเกษตรศาสตร์

1. หอ้งสมุดคณะเกษตรศาสตร์มีการน�า เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการท�างาน

2. เป็นการประหยดัเวลาและทรพัยากรในการปฏบิตังิาน

3. สรา้งความสะดวกแก่ผูป้ฏิบตัิงาน หอ้งสมุดและผูใ้ช ้

บรกิารในการตดิต่อประสานงานในการใหบ้รกิารเลอืกเผย

แพร่สารสนเทศเฉพาะบคุคลการเกดิความพงึพอใจทีไ่ดร้บั

บริการเชิงรุกจากการที่หอ้งสมดุจดัส่งเอกสารที่ใหบ้ริการ

ส�าเนาหรอืดาวนโ์หลดจากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หถ้งึที่

ท �างานโดยไมต่อ้งมารบัดว้ยตนเองทีห่อ้งสมดุ

4.กระบวนการบริการน�าส่งเอกสาร

ระหวา่งหอ้งสมดุ 

(Document Delivery D.D.)

ฝ่ายหอ้งสมดุสารนิเทศ

สาขาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

งานหอ้งสมดุ

คณะเทคนิคการแพทย์

1. หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทยม์นีวตักรรมการบริการ

ทีเ่กิดจากการน�าเทคโนโลยสีาสนเทศมาใชใ้นการปรบัปรุง

กระบวนการท�างาน

2. ผูป้ฏบิตังิานสามารถบนัทกึขอ้มลูบรกิาร D.D. ไดอ้ย่าง

สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและแรงงาน และสามารถ

น�าขอ้มลูจากระบบมาใชใ้นการตรวจสอบการไดร้บัหนงัสอื

และการคนืหนงัสอืทีข่อใชผ่้านบรกิาร D.D.

3. หอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทยส์ามารถจดัเก็บสถิติ

การใชบ้ริการน�าส่งเอกสารระหว่างหอ้งสมุดไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพโดยการประมวลผลขอ้มลูจากระบบทีใ่ช ้

4. ผูใ้ชบ้รกิารภายในคณะเทคนคิการแพทยไ์ดร้บับรกิารเชงิ

รุกจากการทีห่อ้งสมดุจดัส่งหนงัสอืทีข่อยมืใหถ้งึทีท่ �างาน

5.กระบวนการจดัเตรยีมหนงัสอืซ่อมใน

ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ Innovative 

Millennium

 ฝ่ายหอ้งสมดุและ

สารนเิทศสาขาสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์

1. ท�าใหท้ราบสถานะของหนงัสือที่อยู่ในข ัน้ตอนการจดั

เตรยีมหนงัสอืส่งหนงัสอื

2. ท�าใหท้ราบระยะเวลาในการด�าเนินการซ่อมหนงัสอื และ

สามารถตรวจสอบรายการหนงัสอืทีไ่ดร้บัหลงัจากการซ่อม

6.กระบวนการงาน

สารบรรณ

ส�านกังานส�านกั  

หน่วยสารบรรณ

1. บุคลากรสามารถทราบขอ้มูลผ่านระบบ CMUL MIS 

หวัขอ้ หนงัสอืเวยีน ไดร้วดเรว็และสามารถอ่านไดท้กุทีท่กุ

เวลา

2. ประหยดัทรพัยากรจากเดมิถ่ายส�าเนาเอกสารใหก้บัผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทกุคน

3. บคุลากรทกุคนสามารถเปิดอ่านขอ้มลูไดแ้ละเป็นปจัจบุนั

4. สามารถสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลงัได ้

5. สามารถตดิตามผลการด�าเนินงานได ้
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กลยทุธท์ี่	3.2	:	พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการ

ตดัสนิใจ	(CMUL	MIS)	ใหมี้ประสทิธภิาพ

	 	 	ส�านกัหอสมดุจดัท�าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตดัสนิใจตามพนัธกิจของส�านกัหอสมดุที่ครอบคลุม

การบริหารจดัการ	 และการเงนิ	 และสามารถน�าไปใชใ้นการ

ด�าเนินงานประกนัคุณภาพ	โดยเรยีกชื่อระบบวา่	CMUL	MIS	

ที	่ http://mis.lib.cmu.ac.th	 ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ	ดงัน้ี

  1.	ระบบ	e-Current	Statistics	เป็นระบบขอ้มลูสถติิ

การท�างานและการใหบ้รกิารทีส่ �าคญัต่าง	 ๆ	 ของส�านกัหอสมดุ	

เช่น	 ขอ้มูลสถติิการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ	 สถติิผูเ้ขา้ใช ้

บรกิาร	 สถติกิารใชฐ้านขอ้มลู	 เป็นตน้	 เป็นระบบทีท่ �างานผ่าน	

Web	browser	ใหฝ่้าย/งาน/หน่วยเขา้ไปบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลู

ผลการด�าเนินงานดา้นต่าง	ๆ	ตามหวัขอ้ทีก่ �าหนดไวใ้นรายงาน

ประจ�าปีงบประมาณของส�านกัหอสมดุ	 เพื่อใหค้อมพวิเตอร์

ประมวลผลการด�าเนินงานตามปีงบประมาณ	 และออกรายงาน

สรุปผลการด�าเนนิงานเป็นขอ้มลูการจดัท�ารายงานประจ�าปีทกุปี	

  2.	 ระบบการตดิตามและประเมินผลสมัฤทธิ์โครงการ

ตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	 เป็นระบบทีใ่ชส้ �าหรบัการตดิตาม

การด�าเนินงานตามโครงการที่ฝ่าย/งานต่าง	 ๆ	 จดัท�าขึ้นตาม

แผนปฏบิตัิการในแต่ละปีงบประมาณ	 และใชใ้นการประเมนิ

ผลสมัฤทธิ์ของโครงการ	เป็นระบบทใีชต้ดิตามและประเมนิผล

สมัฤทธิ์	ปีละ	2	คร ัง้	(ทกุ	6	เดอืน)	เป็นระบบทีท่ �างานผ่าน	Web	

browser	โดยงานนโยบายและแผนน�าขอ้มลูตามแผนปฏบิตักิาร

ประจ�าปีเขา้บนัทกึไวใ้นระบบ	 และงานระบบคอมพวิเตอรม์อบ	

Username	และ	Password	ใหฝ่้าย/งาน/หน่วย	เขา้ไปบนัทกึ

และแกไ้ขขอ้มลูการติดตามผลการด�าเนินงานและประเมนิผล

สมัฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏบิตัิการประจ�าปีงบประมาณ		

เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลการด�าเนินงานตามรอบที่

ก�าหนด	 และออกรายงานสรุปผลการด�าเนินงาน	 งานนโยบาย

และแผนวเิคราะหข์อ้มลูผลการด�าเนินงานเสนอผูบ้รหิาร	

  3.	 ระบบฐานขอ้มูลบคุลากร	 เป็นฐานขอ้มลูบคุลากร	

ประกอบดว้ย	 ขอ้มลูท ัว่ไปดา้นบคุลากร	 การลา	 การเลือ่นข ัน้

เงนิเดอืน	การพฒันาบคุลากร	ขอ้มลูอตัราก�าลงั	

  4.	 ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร	

360	 องศา	 เป็นระบบที่ใชใ้นการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากรส�านกัหอสมดุ	 ผ่าน	Web	 browser	 โดยระบบ

จดัใหม้กีารประเมนิบคุลากรจาก	5	กลุม่	คอื	กลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร

ภายใน	 กลุม่ผูร่้วมงาน	 ผูบ้งัคบับญัชาคณะอนุกรรมการ	 และ

คณะกรรมการกลาง	 เพื่อน�าขอ้มูลการประเมนิดงักล่าวมาใช ้

ในการประเมนิและตดัสนิใจ	 ในการพจิารณาความดคีวามชอบ

ใหก้บับคุลากรทกุกลุม่/ประเภท	 ผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารและตดัสนิใจที่	 http://info2.lib.cmu.ac.th/assess-

ment2012_1/index.php	

	 	 มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

ในระบบ	การตดิตามและประเมนิผลสมัฤทธิ์โครงการตามแผน

ปฏบิตักิาร	 ประจ�าปีการศึกษา	 2554	 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รหิาร/หวัหนา้ฝ่าย/งาน/หน่วยใน

ส�านกัหอสมดุทีม่ต่ีอการใชง้านระบบการตดิตามและประเมนิผล

สมัฤทธิ์โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ	 และ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศการ

ติดตามและประเมนิผลสมัฤทธิ์โครงการตามแผนปฏบิตัิการ

ประจ�าปี	2555	ของส�านกัหอสมดุ		ผลการประเมนิ	มรีะดบัความ

พงึพอใจในระดบัมาก	(	ค่าเฉลีย่	4.44)

กลยุทธ ์ที่ 	 3 .3	 :	 มีการจ ัดการความรู 	้ (Knowledge	

Management)	อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองท ัว้ท ัง้องคก์ร

	 	 ส�านกัหอสมดุ	 ไดน้�าการจดัการความรู	้ (Knowledge	

Management)	 มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบริหารจดัการและ

พฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู	้ 	 ต ัง้แต่	 พ.ศ.	 2549	

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ	์ และวธิีการบริหาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546		มาตรา	11	โดยมคีณะกรรมการ

จดัการองคค์วามรู	้ท �าหนา้ทีว่างแผน	ผลกัดนั	ด�าเนินกจิกรรม

การจดัการความรู	้ ในปีงบประมาณ	 	 2555	 	 มกีารด�าเนินการ

จดัการความรู	้ดงัน้ี

  1.	 การก�าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการ

จดัการความรู ้̀ก�าหนดประเดน็ความรูข้องการจดัการความรูใ้น

ปีงบประมาณ	2555	ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธส์ �านกัหอสมดุ	

ระยะ	5	 ปี	 (พ.ศ.2555-2559)	 ในประเดน็ยุทธศาสตรท์ี	่ 1	คอื	

พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น	Learning	Center		โดยมเีป้าหมายของ

การจดัการความรูเ้พือ่บรกิารทีเ่ป็นเลศิ	ประเดน็ความรูท้ีก่ �าหนด

ม	ี3	ประเดน็	คอื
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  1.1 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

  1.2 การบรกิารและส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ

  1.3 การใชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สารทีส่นบัสนุนการให ้

บรกิาร

  2. การก�าหนดกลุม่เป้าหมายที่จะพฒันาความรู ้

  คณะกรรมการจดัการองคค์วามรูข้องส�านกัหอสมดุมี

การก�าหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

การปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ความรูต้ามทีไ่ดก้�าหนดไว ้

ในแผนปฏบิตักิารของการจดัการความรู ้ดงัน้ี

ประเด็นความรู ้ กลุม่เป้าหมาย

1. การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ผูป้ฏบิตังิานดา้นงานเทคนิคหอ้งสมดุ

2. การบรกิารและส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตังิานดา้นงานบรกิารหอ้งสมดุ

3. การใชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สารทีส่นบัสนุนการใหบ้รกิาร ผูป้ฏบิตังิานส�ารวจหนงัสอื

 3. การแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

จดัใหม้กีารแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มกีารเชญิบคุลากรภายในและภายนอกส�านกัหอสมดุทีม่คีวามรู ้ทกัษะและประสบการณ์

ตรงทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่มีาถา่ยทอดความรู ้เคลด็ลบั หรอืนวตักรรมผ่านกจิกรรมการจดัการความรูข้องส�านกัหอสมดุ ดงัน้ี

ประเด็นความรู ้ กจิกรรมการจดัการความรู ้

1. การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 1. กจิกรรมสญัจร เรื่อง การใชง้าน Acquisition Module

2. การเตมิเตม็ความรู ้เรื่อง การสรา้งระเบยีนบรรณานุกรมและ

    ระเบยีนฉบบัหนงัสอืภาษาไทย

2. การบรกิารและส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ 1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง การใหบ้รกิาร ณ จดุตรวจเขา้-

ออกส�านกัหอสมดุ

2. การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ เรื่อง การเตรียมหอ้งคน้ควา้ส่วน

บคุคลเพือ่พรอ้มใหบ้รกิาร

3. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

3.การใชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สารทีส่นบัสนุนการใหบ้รกิาร 1. การเติมเต็มความรู ้ เรื่อง การผลติสื่อประชาสมัพนัธก์าร

บรกิารผ่านจอ LCD/LED

2. การอบรม เรื่อง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส�ารวจ

หนงัสอื

  นอกจากนี้  ไดจ้ดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เปิด

โอกาสใหบ้คุลากรไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรูใ้นเรื่องทีส่นใจร่วมกนั 

ไดแ้ก่

  1. กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา ก�าหนดจดักิจกรรม 

2 เดอืนต่อคร ัง้ ในวนัพธุ สปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนทีจ่ดักจิกรรม 

  2. กจิกรรม KM Day คร ัง้ที ่6 จดักจิกรรมในวนัที ่15 

สงิหาคม 2555

  3. กิจกรรมการจดัการความรูข้องชุมชนแนวปฏบิตั ิ

9 ชมุชน
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  4. การรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรูท้ีก่�าหนด 

  คณะกรรมการจดัการองคค์วามรูเ้ป็นผูร้วบรวมความรู ้

ท ัง้ทีม่อียู่ในตวับคุคลและแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ ๆ  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิี่

ดมีาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์KM 

Corner  (http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner) เพือ่

ใหบุ้คลากรกลุ่มเป้าหมายและผูส้นใจที่ตอ้งการเพิม่พูนความ

รูส้ามารถเขา้ถงึความรูไ้ดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว  นอกจากนี้ 

สมาชิกชุมชนแนวปฏิบตัิสามารถน�าองค์ความรูเ้ขา้สู่ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�านกัหอสมดุผ่าน 

Blog ของชมุชนแนวปฏบิตั ิ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิาร

จดัการและเผยแพร่ความรูใ้นองคก์รใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

มกีารรวบรวบความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ �าหนดเผยแพร่ออก

มาเป็นลายลกัษณอ์กัษร (explicit knowledge)  จ�านวน 6 

องคค์วามรู ้ดงัน้ี

  4.1. องคค์วามรูเ้รื่อง การใช ้Acquisition Module 

ในงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

  4.2. องคค์วามรูเ้รื่อง การสรา้งระเบยีนบรรณานุกรม

และระเบยีนฉบบัหนงัสอืภาษาไทย

  4.3. องคค์วามรูเ้รือ่ง การใหบ้รกิาร ณ จดุตรวจเขา้-ออก

หอ้งสมดุ

  4.4. องคค์วามรูเ้รื่อง การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

  4.5. องคค์วามรูเ้รือ่ง การผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์

บรกิารผ่านจอ LCD/LED

  4.6. องคค์วามรูเ้รื่อง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การส�ารวจหนงัสอื

  5. มีการต่อยอดความรูท้ี่ไดจ้ากเขา้ร่วมกจิกรรมการ

จดัการความรู ้

  มกีารน�าความรูแ้ละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกิจกรรมพธุสุนทรยีเสวนา และกิจกรรม

ของชมุชนแนวปฏบิตั ิ ไปต่อยอดเพือ่ปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน

ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแต่ละหอ้งสมดุ ไดแ้ก่

  5.1  หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์ไดน้�าความรูจ้ากการ

เตมิเตม็ความรู ้เรื่อง การผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธบ์รกิาร

ผ่านจอ LCD/LED ไปขยายผลและประยุกตใ์ชใ้นการผลติสือ่

เพือ่การประชาสมัพนัธท์รพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ

  5.2  หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ ไดน้�าความรูจ้ากการ

จดัการความรูใ้นปีทีผ่่านมาเรื่อง มติใิหม่ในการส�ารวจหนงัสอื 

ไปประยุกตแ์ละขยายผลการใชเ้ทคโนโลยใีนการส�ารวจหนงัสอื

อา้งองิภาษาไทย โดยจดัท�าคู่มอืเพือ่เป็นแนวทางในการส�ารวจ

หนงัสอื

  5.3  หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย ์ไดน้�าความรูจ้าก

การจดัการความรูปี้ทีผ่่านมา เรื่อง บรกิาร D.D. ทีเ่ป็นเลศิ ไป

ต่อยอดโดยการพฒันาโปรแกรมระบบการบนัทกึขอ้มลูบรกิาร 

D.D.

  6. การประเมินผลการด�าเนินงานจดัการความรู ้

  คณะกรรมการจดัการองคค์วามรูม้กีารประเมนิผลการ

ด�าเนินงานการจดัการความรู ้ โดยประเมนิความพงึพอใจของ

บคุลากรทีม่ต่ีอการด�าเนินงานจดัการความรูข้องส�านกัหอสมดุ 

ดา้นการจดักจิกรรมพธุสุนทรยีเสวนา ดา้นการน�าความรูไ้ปใช ้

ประโยชน ์ และดา้นการเผยแพร่องคค์วามรูผ่้าน KM Corner 

ผลปรากฏวา่ ความพงึพอใจของบคุลากรในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ( ค่าเฉลีย่ 3.86) นอกจากนี้ ยงัมกีารส�ารวจหวัขอ้ความรูท้ี่

บคุลากรตอ้งการใหส้ �านกัหอสมดุด�าเนินการจดัการความรูใ้นปี

ต่อไป ผลการประเมนิและการส�ารวจนี้ไดน้�าไปใชเ้พือ่ปรบัปรุง

ผลการด�าเนินงานและวางแผนการจดักจิกรรมในปีต่อไป

  ผลการตรวจสอบและประเมนิระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในของส�านกัหอสมดุ ในปีการศึกษา 2554 ตาม

องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบที ่ 7 การบรหิาร

และการจดัการ ตวับง่ชี้ที ่7.2 การพฒันาส่วนงานสู่สถาบนัการ

เรยีนรู ้มผีลการด�าเนินงานตามตวับง่ชี้ ไดค้ะแนนระดบั 5
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กลยทุธท์ี่ 3.4 : สรา้งค่านิยม วฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศ

การท�างานอย่างมีสว่นรว่มของบคุลากรส�านกัหอสมดุ

กลยทุธท์ี่ 3.5 : สรา้งขวญัและก�าลงัใจใหบ้คุลากรและท�างาน

อย่างมีความสขุ

  1. สวสัดิการส�านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

  มกีารจดัสวสัดิการแก่บุคลากร โดยไดแ้ต่งต ัง้คณะ

กรรมการสวสัดิการส�านกัหอสมดุ เป็นผูร้บัผดิชอบและ ได ้

ก�าหนดวตัถปุระสงคเ์พือ่ช่วยเหลอืและเสรมิสรา้งขวญัก�าลงัใจ

แก่บคุลากร  ประกอบดว้ย  สวสัดกิารดา้นการเงนิ  การให ้

ยมืเงนิทดรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลและสวสัดกิารดา้นการเจบ็

ป่วย การกฬีา และกจิกรรมอืน่ ๆ ณ วนัที ่28 กนัยายน 2555 

สวสัดกิารส�านกัหอสมดุ มเีงนิทนุสะสม รวม  192,531.33  บาท 

และผลการด�าเนินงานในรอบปี มดีงัน้ี

สวสัดิการ จ�านวน (บาท)

1. สวสัดกิารดา้นการเงนิ

    1.1 บรกิารเงนิกูส้ามญั  85  คร ัง้

    1.2 บรกิารเงนิกูฉุ้กเฉิน  20  คร ัง้

    1.3 บรกิารยมืเงนิค่ารกัษาพยาบาล  1  คร ัง้

    1.4 บรกิารเงนิกูเ้พือ่ทศันศึกษาดูงาน  16  คร ัง้

510,000.00

6,000.00

2,000.00

78,000.00

2. สวสัดกิารดา้นการเจบ็ป่วย นนัทนาการ และสนบัสนุนการจดักจิกรรมอืน่ ๆ

    2.1 จดัซื้อยาสามญัประจ�าบา้นส�าหรบับคุลากร 1,147.00

    2.2 การเยีย่มไขบ้คุลากรและญาตสิายตรงทีเ่จบ็ป่วย 7,800.00

    2.3 สนบัสนุนงบประมาณส�าหรบัประเพณีสงกรานต์ 7,000.00

    2.4 สนบัสนุนกฬีาบคุลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 24,480.00

    2.4 สนบัสนุนกฬีาเปตอง   1,000.00

    2.5 สนบัสนุนวิง่การกศุลวนัมหดิล   400.00

  2. การยกย่องชมเชยบคุลากรดี  

  ส�านกัหอสมดุใหค้วามส�าคญัดา้นขวญัและก�าลงัใจของ

บคุลากร   โดยจดัใหม้กีารยกย่อง ชมเชย และมอบรางวลัต่าง ๆ  

เพือ่ใหบ้คุลากรมคีุณภาพและมคีวามสุข ดงัน้ี 

   2.1 รางวลับคุลากรดีของส�านกัหอสมดุ

  ส�านกัหอสมดุไดจ้ดัท�าโครงการบุคลากรดี ประจ�าปี 

2555 และแต่งต ัง้คณะกรรมการเพือ่คดัเลอืกบคุลากรด ี โดย

แยกเป็น 3 กลุม่  ดงัน้ี

  2.1.1 กลุม่ขา้ราชการ คอื  นางเกษวรา  อนิทรฉิม  

ต�าแหน่งบรรณรกัษ ์ งานหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร ์ ฝ่ายหอ้ง

สมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

  2.1.2   กลุม่ลูกจา้งประจ�า  คอื นายมานพ  จนัทคลกัษณ ์ 

ต�าแหน่งพนกังานสถานที ่งานบรหิารท ัว่ไป ส�านกังานส�านกั

  2.1.3 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาล ัยประจ�า คือ 

นางสาวจริาภรณ ์ จนัทรค์�า ต�าแหน่งบรรณรกัษ ์ งานหอ้งสมดุ

คณะเทคนิคการแพทย ์   ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขา

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

  2.2 รางวลับคุลากรดีของผูบ้รหิาร

  ผูบ้รหิารไดจ้ดัใหม้รีางวลับคุลากรดขีองอดตีผูบ้รหิาร 

โดยคดัเลอืกบคุลากรส�านกัหอสมดุและหน่วยงาน   ทีม่คีวาม

สามารถและมผีลงานโดดเด่นในดา้นต่าง ๆ  จ�านวน 5 รางวลั  

ดงัน้ี

  2.2.1 รางวลัศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์

อาวธุ ศรศีกุร ีในฐานะผูม้ภีาวะผูน้�า ไดแ้ก่  นายสุรชาต ิสุวรรณ ์

ต�าแหน่งพนกังานปฏบิตังิาน งานหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์                      

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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  2.2.2 รางวลัผูช่้วยศาสตราจารยส์ภุาพ สจุนิดา ใน

ฐานะผูม้คีวามพยายามพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอและรบั

ผดิชอบอย่างดเียีย่ม ไดแ้ก่  นางจริาภรณ ์  หาบญุ ต�าแหน่ง 

เจา้หนา้ทีส่ �านกังาน งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ   ส�านกังาน

ส�านกั

  2.2.3 รางวลัอาจารย ์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร 

ในฐานะผูม้จีติใจพรอ้มใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ นางทรายค�า เขือ่นเพชร 

ต�าแหน่ง เจ า้หนา้ที่ส �านักงาน งานหอ้งสมุดคณะท ันต

แพทยศาสตร ์ ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ และนายกวินณัช  สิงหป์นั ต�าแหน่งนกัวิชาการ

คอมพวิเตอร ์งานระบบคอมพวิเตอร ์ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ

  2.2.4 รางวลัผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสทิธิ์ มา้ล�าพอง 

ในฐานะผูม้นี�า้ใจเป็นนกักีฬา ไดแ้ก่  นางสาวนงนุช กนัธมา  

ต�าแหน่งผูป้ฏบิตังิานบรหิาร งานศูนยเ์อกสารสถาบนัวจิยัสงัคม  

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนเิทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

  2.2.5 รางวลันางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรชีา ในฐานะ

เป็นหน่วยงานรวมพลงัสรา้งสรรคผ์ลงานและท�างานเป็นทีม 

ไดแ้ก่  ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ  

และงานระบบคอมพวิเตอร ์

กลยุทธท์ี่ 3.6 : พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู ้ ความสามารถ

และทกัษะในการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่าง

ต่อเน่ือง

  1. การพฒันาบคุลากร

   ส�านกัหอสมุดมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทุก

ระดบัอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นวชิาการ ดา้นวชิาชพี 

เพิม่ทกัษะความช�านาญในการปฏบิตังิาน และสามารถรูเ้ท่าทนั

การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบังานหอ้งสมดุ โดยก�าหนด

นโยบายการพฒันาไว ้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นงานหอ้งสมดุ ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นวชิาการท ัว่ไปเพื่อ

เพิม่พูนความรูป้ระสบการณ์ ดา้นการศึกษาภาษาทอ้งถิน่และ

ภาษาต่างประเทศ โดยใชง้บประมาณท ัง้สิ้น 797,044.60 บาท  

บคุลากรทีส่งักดัส�านกัหอสมดุ จ�านวนท ัง้สิ้น 159 คน ไดร้บั

การพฒันาท ัง้ 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 รายละเอยีด ดงัน้ี

นโยบายการพฒันาบคุลากร

จ�าแนกตามประเภทบคุลากร (คน)
จ�านวนคน (%)

(รวม 159 คน)
ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั

ประจ�า

ลูกจา้ง

ประจ�า

พนกังานมหาวทิยาลยั

ชัว่คราว

(พนกังานสว่นงาน) 

1. ดา้นงานหอ้งสมดุ 5 38 2 10 55 (34.59%)

2. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

    และการสือ่สาร

9 72 16 17 114 (71.69%)

3. ดา้นวชิาการท ัว่ไป เพือ่  

    เพิม่พนูความรูแ้ละ 

    ประสบการณ์

9 100 24 26 159 (100%)

4. ดา้นการศึกษาภาษาทอ้งถิน่    

    และภาษาต่างประเทศ

- 7 - 7 14 (8.80%)
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  2. การวจิยั

  ปีงบประมาณ 2555 ส�านกัหอสมดุไดจ้ดัสรรทนุอดุหนุน

โครงการวจิยัจากงบประมาณเงนิรายได ้จ�านวน  60,000 บาท 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรส�านกัหอสมดุในการท�าวจิยั 

ซึง่บคุลากรส�านกัหอสมดุสามารถส่งโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทนุ

อดุหนุนการวจิยัไดต้ลอดท ัง้ปี ท ัง้น้ีเพือ่ใหก้ารส่งเสรมิการวจิยั

ของบคุลากรเป็นไปอย่างท ัว่ถงึ และไมม่ขีอ้จ�ากดัดา้นระยะเวลา

การส่งโครงการวจิยั

  2.1 การอนุมตัทินุอดุหนุนโครงการวจิยั

      ในปีงบประมาณ 2555 ไดอ้นุมตัเิงนิอดุหนุนโครงการวจิยั 

จ�านวน 3 ราย  จ�านวนเงนิ 49,800 บาท ประกอบดว้ย

ช่ือนกัวจิยั โครงการวจิยั จ�านวนเงนิ

1. นางสาวมณัทะณี  ค�าโพธิ์ ความสมัพนัธข์องการใชห้นงัสอืและการจดัซื้อของหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่นปีงบประมาณ 2550 - 2554

16,600 บาท

2. นางสุวพชัร ์ อทุรา พฤติกรรมการอ่านและปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านหนงัสอืของ

นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

16,000 บาท

3. นายปราชญ ์ สงวนศกัดิ์ การพฒันาระบบยนืยนัตนเองเพือ่ใชบ้ริการคอมพวิเตอรข์องส�านกัหอสมดุ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยใชค้วามถีว่ทิยุ

17,200 บาท

  2.2 การจดัอบรมสง่เสรมิการวจิยั

  ส�านกัหอสมดุไดจ้ดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การวจิยั โดยไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง  แนวทางการเขยีน

รายงานการวจิยัและการเผยแพร่รายงานการวจิยั ในวนัที ่ 12 

กนัยายน 2555 ณ หอ้งประชมุ 1 ช ัน้ 5 ส�านกัหอสมดุ โดยเชญิ 

อาจารย ์ ดร.อดศิกัดิ์ ธรีานุพฒันา อาจารยป์ระจ�าภาควชิาการ

จดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นวทิยากร

   2.3 การปรบัแกไ้ขเกณฑก์ารจดัสรรทนุวจิยั

  เพือ่ใหก้ารบรหิารทนุอดุหนุนการวจิยัของส�านกัหอสมดุ

มคีวามเหมาะสมกบัสภาพปจัจบุนั ส�านกัหอสมดุตามความเหน็

ชอบของคณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัของส�านกัหอสมดุ ใน

คราวประชมุ คร ัง้ที ่ 1/2555 วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ ์ 2555 ใหม้ี

การปรบัแกไ้ขประกาศส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

เรื่อง การบรหิารทนุอดุหนุนการวจิยัของส�านกัหอสมดุ ฉบบัลง

วนัที ่12 มกราคม 2552 และจดัท�าประกาศ เรื่อง การบรหิารทนุ

อดุหนุนการวจิยัของส�านกัหอสมดุ ฉบบัใหม ่ประกาศ ณ วนัที ่

23 เมษายน 2555

กลยทุธท์ี่ 3.7 : แสวงหารายไดเ้พือ่การพึง่พาตนเอง

  ส�านกัหอสมุดไดจ้ดัต ัง้กองทุนพฒันาส�านกัหอสมุด 

เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2535 ตามด�ารขิอง อาจารย ์ดร. ม.ร.ว. 

รุจยา อาภากร อดตีผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ และตามระเบยีบ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่า่ดว้ยการจดัต ัง้กองทนุของส่วนราชการ

ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2530  โดยไดร้บัเงนิสนบัสนุน

การก่อตัง้กองทนุฯ คร ัง้แรกจากนายวชัระ ตนัตรานนท ์จ�านวน 

100,000.00 บาท และส�านกัหอสมดุไดจ้ดัสรรงบประมาณเงนิ

รายได ้เพือ่สมทบทนุ รอ้ยละ 5 รวมเป็นเงนิทนุก่อตัง้กองทนุฯ 

คร ัง้แรก จ�านวน 273,769.00 บาท ในแต่ละปี กองทนุพฒันา

ส�านกัหอสมดุ มแีหล่งที่มาและทรพัยส์นิของกองทุนฯ จาก

เงนิและทรพัยส์นิที่มผูีบ้ริจาค รายไดจ้ากการจดังานสปัดาห์

หนงัสอืแห่งปี CMU Book Fair รายไดข้องส�านกัหอสมดุ ที่

สภามหาวทิยาลยัอนุมตัใิหน้�ามาสมทบกองทนุฯ  และเงนิผล

ประโยชนข์องกองทนุฯ โดยมวีตัถปุระสงคข์องกองทนุฯ เพือ่

เพิม่ปรมิาณและความทนัสมยัของทรพัยากรสารสนเทศ  เพิม่
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ประสิทธิภาพของระบบหอ้งสมดุ และจดัสรรเป็นทุนพฒันา

บคุลากร โดยใชจ่้ายจากดอกผลของกองทนุฯ เท่านัน้

  ในการด�าเนินงานกองทุนพฒันาส�านกัหอสมุด ได ้

แต่งต ัง้คณะกรรมการกองทุนพฒันาส�านกัหอสมดุ และคณะ

กรรมการระดมทนุกองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุขึ้น เพือ่บรหิาร

กองทุนและด�าเนินกิจกรรมระดมทุน ในปีงบประมาณ 2555 

กองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุมสีนิทรพัยส่์วนทนุสะสมและดอก

ผลกองทนุสะสม ดงัน้ี

     รายการ    รวม (บาท)

ทนุสะสม 

ทนุสะสมยกมา 1 ตลุาคม 2554    8,701,048.15

บวก 1. รายไดร้บัลว่งหนา้ (CMU Book Fair คร ัง้ที ่19)    128,000.00

      2. ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของปี 2554      110,000.00

      3. เงนิสมทบกองทนุระหวา่งปี      148,808.00

     รวมทนุสะสม    9,087,956.15

ดอกผลกองทนุสะสม 

ดอกผลกองทนุยกมา 1 ตลุาคม 2554    2,377,297.45

บวก 1. ดอกเบี้ยรบัระหวา่งปี       255,231.42

      2. รายไดจ้ากการจดังาน CMU Book Fair    1,077,945.30

หกั ค่าใชจ่้ายในการด�าเนินงาน 

      1. ค่าปรบัปรุงภมูทิศัน ์           91,000

      2. ค่าจดัท�ากระดาษโนต้          10,000

      3. ค่าใชจ่้ายจดังาน CMU Book Fair คร ัง้ที ่18     791,457.80

      4. ค่าน�าส่งรายรบัการแสดงการเตน้ 10 % ใหม้หาวทิยาลยั        62,345

      5. สนบัสนุนการพฒันาบคุลากร         157,949  

    รวมดอกผลกองทนุสะสม                         2,597,722.37

รวมทนุสะสมและดอกผลกองทนุสะสม ณ 30 กนัยายน 2555           11,685,678.52
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ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี

	 	 ส�านกัหอสมดุ	เป็นหน่วยงานส่งเสรมิและสนบัสนุนงาน

วชิาการของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		แบง่ส่วนงานออกเป็นระดบั

ฝ่าย/งาน	โดยมคีณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส �านกัหอสมดุ

เป็นผูส่้งเสรมิ	 สนบัสนุน	 ก�ากบัและดูแลนโยบายของส�านกัหอ

สมดุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั	 พจิารณางบ

ประมาณและสมัฤทธผิลการด�าเนินงานในภาพรวม	และมคีณะ

กรรมการบริหารประจ�าส �านกัหอสมดุเป็นผูบ้ริหารจดัการตาม

พนัธกจิ	และพฒันาส�านกัหอสมดุใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์ตามนโยบาย

ทีก่ �าหนดไว	้และปฏบิตังิานอืน่	ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการอ�านวย

การประจ�าส �านกัหอสมดุมอบหมาย	

1.	ผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิาร	ประจ�าปีงบประมาณ	2555

	 	 มกีารตดิตามผลของการด�าเนินงาน	และการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของโครงการ/	กจิกรรม		ทกุ		6		เดอืน		ตามแผนปฏบิตัิ

การประจ�าปีและเป้าหมายของโครงการ/กจิกรรม	โดยสรุปคอื

ลกัษณะโครงการ โครงการ กจิกรรม

1.	โครงการประจ�า 188 522

2.	โครงการใหม่ 33 38

รวม 221 560

	 	 การตดิตามผลการด�าเนนิงานของโครงการ	ตามแผนปฏบิตักิารไดจ้ �าแนกตามโครงการ/กจิกรรมทีด่ �าเนนิการแลว้เสรจ็	และ

ไมไ่ดด้ �าเนินการ	ดงัน้ี

โครงการ/กจิกรรมทีด่ �าเนินการแลว้เสรจ็	มผีลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ/กจิกรรม	ดงัน้ี

โครงการ/กจิกรรม
การตดิตามผลการด�าเนินงาน

ด�าเนินการแลว้เสรจ็ รอ้ยละ ไม่ไดด้�าเนินการ รอ้ยละ

1.	โครงการ	(221) 221 100.00 0 0.00

2.		กจิกรรม	(560) 558 99.64 2 0.36

โครงการ/กจิกรรม
ผลสมัฤทธิ์ของโครงการ/กจิกรรม

ตามก�าหนด รอ้ยละ ต�า่กว่าก�าหนด รอ้ยละ สูงกว่าก�าหนด รอ้ยละ

1.	โครงการ	(221) 221 100 0 0.00 0 0.00

2.		กจิกรรม	(558) 263 47.13 40 7.17 255 45.70
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2. การอนุรกัษพ์ลงังาน
  มกีารด�าเนนิงานเพือ่การอนุรกัษพ์ลงังานในอาคารอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการรณรงคแ์ละก�ากบัดูแล

การอนุรกัษพ์ลงังานในอาคารส�านกัหอสมดุ กจิกรรมทีด่ �าเนิน

การมดีงัน้ี

  2.1 การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่อ้มูลการอนุรกัษ์

พลงังาน

  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูการอนุรกัษพ์ลงังาน

ในรูปแบบต่าง ๆ รวมท ัง้กจิกรรมอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ภายใต ้

โครงการแยกขยะเพือ่พฒันาภูมทิศัน ์  โดยเผยแพร่ขอ้มลูให ้

บคุลากรไดร้บัทราบผ่านทางบอรด์ประชาสมัพนัธ ์   ทีต่ดิต ัง้ไว ้

ณ บรเิวณชัน้ใตด้นิ  ช ัน้ 1 อาคารเดมิ และช ัน้ 5 อาคารใหม ่

รวมท ัง้มกีารเผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซตข์องส�านกัหอสมดุ 

  2.2 มาตรการประหยดัพลงังานของส�านกัหอสมดุ

  มีการด�าเนินการสนองตอบมาตรการประหยดังบ

ประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลยัในการประหยดัพลงังาน  

โดยมุ่งเนน้ใหค้วามส�าคญัต่อหลกัความประหยดั  ความมี

ประสทิธภิาพ  และความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากร  มาตรการ

และแนวทางทีด่ �าเนินการ เช่น การประหยดัค่าสาธารณูปโภค  

การประหยดัค่าน�า้มนัเชื้อเพลงิ  เป็นตน้

  ปีงบประมาณ 2555  ส�านกัหอสมดุมกีิจกรรมเพื่อ

รณรงคป์ระหยดัพลงังานในอาคารส�านกัหอสมดุโดยด�าเนิน

การต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 เช่น ก�าหนดช่วงเวลาการ

ปิดไฟฟ้าและปิดสวทิซเ์บรคเกอรค์วบคุมการท�างานระบบปรบั

อากาศภายในหอ้งท�างานช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  ก�าหนด

แนวทางการเปิด-ปิด เครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน

และการใหบ้รกิารคน้ขอ้มลูสารสนเทศ เป็นตน้

  2.3 โครงการแยกขยะเพื่อพฒันาภูมิทศัน์  เป็น

กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในทีท่ �างานและที่

บา้น  โดยบคุลากรร่วมกนัน�าขยะทีส่ามารถน�ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

(Recycle) เช่น ขวดพลาสตกิ กระดาษ  หนงัสอืพมิพแ์ละอืน่ ๆ  

เป็นตน้  ท�าการคดัแยกลงในถงัขยะแยกประเภท ซึง่ส �านกัหอ

สมดุจดัเตรยีมไว ้ หรอืน�าขยะรไีซเคลิมาจากบา้นมอบใหส้ �านกั

หอสมดุ  และเมือ่สามารถรวบรวมขยะไดจ้�านวนหนึ่ง  จงึน�า

จ�าหน่ายใหร้า้นคา้ ต ัง้แต่เริ่มโครงการในเดอืนมถินุายน 2548  

จนถงึเดอืนกนัยายน 2555 สามารถจ�าหน่ายขยะรไีซเคลิ  ได ้

ท ัง้หมด 88 คร ัง้  รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 58,770.00 บาท  และหน่วย

อาคารสถานที่ไดน้�าเงนิที่ไดไ้ปจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์การเกษตร  

รวมท ัง้การปรบัปรุงและจดัท�าสวนหย่อม  ท�าใหส้ามารถพฒันา

ภมูทิศันข์องส�านกัหอสมดุใหม้คีวามร่มรื่น สวยงามมากยิง่ขึ้น       
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ผลการด�าเนินงานตามตวัช้ีวดักลยทุธ ์

  ส�านกัหอสมดุไดก้�าหนดตวัชี้วดักลยุทธใ์นแผนกลยุทธส์ �านกัหอสมดุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จ�านวน 18 ตวัชี้วดั  

เพือ่วดัผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ ์ ส�าหรบัผลการด�าเนินงานตามตวัชี้วดักลยุทธ ์ประจ�าปีงบประมาณ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

  1) ตวัชี้วดัทีด่ �าเนินงานไดสู้งกวา่เป้าหมาย จ�านวน 9 ตวัชี้วดั  ไดแ้ก่ ตวัชี้วดัที ่1-4, 6, 8, 13, 15 และ 17

  2) ตวัชี้วดัทีด่ �าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย จ�านวน 9 ตวัชี้วดั  ไดแ้ก่ ตวัชี้วดัที ่5, 7, 9-12, 14, 16 และ 18 

ช่ือตวัช้ีวดักลยทุธ ์ หน่วยนบั
เป้าหมาย 

ปี 2555

ผลการ

ด�าเนินงาน
รายละเอยีดผลการด�าเนินงาน

1.สดัส่วนจ�านวนหนงัสอื

ต่อนกัศึกษา

เลม่: คน 33 34 1. ปีงบประมาณ 2554 มจี�านวนหนงัสอืในฐานขอ้มลู CMUL 

OPAC ปีงบประมาณ 2554 จ�านวน 948,715 เลม่

2. ปีงบประมาณ 2555  มจี �านวนหนงัสอืทีเ่พิม่ขึ้นในฐาน

ขอ้มลู CMUL OPAC จ�านวน 31,687 เลม่

3. จ�านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) ทกุระดบัทีล่ง

ทะเบยีนในปีการศึกษา 2554 จ�านวน 28,656 คน

4. สูตรการค�านวณ  คอื จ�านวนหนงัสอืในฐานขอ้มลู หาร

ดว้ย จ�านวนนกัศึกษาตามขอ้ 3

5. การตัง้เป้าหมายแต่ละปี ต ัง้สูงกว่ามาตรฐานหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2544 (15 เลม่ : คน) 

2.การเขา้ใชฐ้านขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 10 21.91 1. ปีงบประมาณ 2554  จ�านวนครัง้การเขา้ใชฐ้านขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกสท์ ัง้หมด จ�านวน 300,616 คร ัง้ 

2. ปีงบประมาณ 2555  จ�านวนครัง้การเขา้ใชฐ้านขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกสท์ ัง้หมด จ�านวน 366,480 คร ัง้ 

3. สูตรการค�านวณ คือ จ�านวนครัง้ของการใชฐ้านขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกสใ์นปีงบประมาณปจัจุบนั ลบดว้ย จ�านวน

ครัง้ของการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นปีงบประมาณที่

ผ่านมา คูณ 100 หารดว้ย จ�านวนครัง้ของการใชฐ้านขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกสใ์นปีงบประมาณทีผ่่านมา

3.จ�านวนระเบยีน

บรรณานุกรม

(Bibliographic Records) 

ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

ระเบยีน 20,000 32,781 ตรวจสอบระเบยีนบรรณานุกรมในฐานขอ้มูลทรพัยากร

สารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (CMUL 

OPAC) เพือ่ควบคุมคุณภาพของฐานขอ้มลูใหเ้ป็นเครื่อง

มอืการสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพและ

การเตรยีมการเพือ่การประเมนิ collection ในอนาคต
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4 .จ�านวนนว ัตกรรม

บรกิารทีเ่พิม่ขึ้น

นวตักรรม 5 8 1. e-Databases Rating 

2. การบรกิารนกัศึกษากลุม่พเิศษ 

3. บรกิารขา่วสารจากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

4. หน่ึงเดอืน หนึ่งค�าถาม เพือ่ส่งเสรมิการใชฐ้านขอ้มลู

    อเิลก็ทรอนิกส ์

5. New Book Request Service 

6. วดีิทศันแ์นะน�าส �านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ผ่าน Youtube 

7. โปรแกรมระบบบนัทกึขอ้มลูบรกิาร D.D   

8. บรกิาร Real-time e-Newspapers            

5 . จ� า น ว น บ ริ ก า ร /

กิจกรรมส�าหร ับผู ร้ ับ

บรกิารชาวต่างชาติ

บรกิาร/

กจิกรรม

5 5 1. บริการส่งเสริมการใชท้รพัยากรสารสนเทศและบริการ 

ส�าหรบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาชาวต่างชาต ิ

2. บริการคู่มอืการใชส้ �านกัหอสมดุดว้ยภาษาองักฤษผ่าน

เวบ็ไซตห์อ้งสมดุ

3. บรกิารป้ายประกาศ ป้ายบอกทศิทาง ประเภทหนงัสอืเป็น

ภาษาองักฤษ 

4. บรกิารเวบ็ไซตห์อ้งสมดุดว้ยภาษาองักฤษ              

5. บรกิารแผ่นพบัแนะน�าหอ้งสมดุดว้ยภาษาองักฤษ

6.ความพึงพอใจของ

ผูร้บับรกิาร

รอ้ยละ 80 81.80 1.. ส �ารวจความพงึพอใจของผูร้บับริการ  ประกอบดว้ย

นกัศึกษา อาจารย ์ นกัวจิยั บุคลากรของมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่และบคุคลภายนอก   ในดา้นทรพัยากรสารสนเทศ

และการเขา้ถงึ  ดา้นบรกิาร ดา้นผูใ้หบ้รกิาร และดา้นสิง่

อ �านวยความสะดวก พบวา่ผูร้บับรกิารมผีลความพงึพอใจใน

ทกุดา้นในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.09 คดิเป็นรอ้ยละ 81.80)

2. ศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับริการ 

โดยใชศึ้กษาในรูปของ Focus group เพือ่ใหผู้ร้บับรกิาร

ใหค้วามคดิเหน็และ ขอ้เสนอแนะแก่หอ้งสมดุในการพฒันา

หอ้งสมดุใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั และตรง

กบัความตอ้งการของผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด  จดักจิกรรมเป็น 

2 กลุม่ ตามสถานภาพ และพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รวมถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ
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 กลุม่ที ่ 1 คอื กลุม่อาจารย ์ นกัวจิยั และนกัศึกปรญิญา

เอก กลุ่มที่ 2 กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี และนกัศึกษา

ปรญิญาโท การจดักจิกรรมท ัง้สองคร ัง้ มผูีเ้ขา้ร่วมจ�านวน

ท ัง้สิ้น 41 คน โดยแยกเป็นอาจารย ์6 คน นกัวจิยั 3 คน  

นกัศึกษาปรญิญาเอก  6 คน นกัศึกษาปรญิญาโท  2 คน 

และนกัศึกษาปรญิญาตร ี24 คน

7 .ระด ับความส�า เ ร็ จ

ของการพ ัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และก า รสื่ อ ส า รที่ ใ ช ้

สนบัสนุนการด�าเนินงาน

และการบรกิาร

ระดบั 5 5 มผีลสมัฤทธิ์การด�าเนนิงานตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิรอ้ย

ละ 80  ซึง่อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 5

8 . จ� า น ว น บ ริ ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง รุ ก ที่

สนับสนุนนักวิจยั/นัก

วิชาการใหม้ีศักยภาพ

ดา้นการวจิยั

บรกิาร/

กจิกรรม

13 14 1. บรกิารบรรณารกัษพ์บนกัวจิยั 

2. บริการฝึกอบรมการแสวงหาขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสส์ญัจร

แก่นกัวจิยั 

3. บรกิาร Alert 

4. บรกิารหอ้งคน้ควา้ส่วนบคุคล และคน้ควา้กลุม่         

5. บรกิารตรวจสอบการอา้งองิผลงานวชิาการ             

6. บรกิารแนะน�างานวจิยัใหม ่

7. บรกิาร Quick Reference 

8. บรกิาร CMU Scholarly Research report Database 

9. บรกิารเลอืกสรรและเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบคุคล 

10. บรกิาร Subject Guide 

11. บรกิาร e-mail Current Awareness                   

12. การบริการค่าดชันีชี้วดัคุณภาพวารสาร (ค่า Impact  

factor) 

13. บรกิารตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมงานวจิยั 

14. บรกิารตรวจสอบการท�าซ �า้ผลงานวชิาการ



71รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่ือตวัช้ีวดักลยทุธ ์ หน่วยนบั
เป้าหมาย 

ปี 2555

ผลการ

ด�าเนินงาน
รายละเอยีดผลการด�าเนินงา

9.จ�านวนบริการวชิาการ

เพือ่การเรยีนรูข้องชมุชน

และทอ้งถิน่

บรกิาร 11 11 1. บรกิารเขา้ใชบ้รกิารส�าหรบับคุคลภายนอก      

2. บรกิารฝึกอบรมการใชห้อ้งสมดุแก่หน่วยงานภายนอก 

3. บรกิารใหย้มืนิทรรศการแก่หน่วยงานภายนอก 

4. การใหค้วามรูแ้ก่หน่วยงานภายนอกทีเ่ยีย่มชมดูงาน 

5. การจดันิทรรศการเพื่อชุมชุน (ใหค้วามร่วมมอืจงัหวดั

เชียงใหม่ในการจดันิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวันทิรรศการเคลือ่นทีข่องหอ้งสมดุคณะ

วจิติรศิลป์)

6. การใหก้ารฝึกอบรมวชิาชพีบรรณารกัษศ์าสตรแ์ก่บคุลากร

หน่วยงานภายนอก (นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม)่

7. การบริจาคครุภณัฑแ์ก่หน่วยงานภายนอก (รร.สาธิต 

บรจิาคหนงัสอืใหโ้รงเรยีน และหอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

บรจิาคหนงัสอืใหม้หาวทิยาลยัยูนนาน)

8. งานสปัดาหห์นงัสอืแห่งปี CMU Book Fair

9. การใหค้วามร่วมมอืหน่วยงานภายนอกใชส้ถานทีใ่นการ

จดักจิกรรม 

10. การเป็นวทิยากร/อาจารยพ์เิศษ/ทีป่รกึษา/ผูท้รงคุณวุฒ ิ

(โครงการไทยเขม้แขง็และโครงการหลวง)

11. บริการใหค้�าปรึกษาในการจดัระบบหอ้งสมดุแก่หน่วย

งานภายนอก (โครงการพฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสุพา

นุวง  เมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึง่ส �านกัหอสมดุได ้

รบัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ใหเ้ป็นผูจ้ดัระบบ

หอ้งสมดุ และใหก้ารฝึกอบรมวชิาชีพบรรณารกัษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตรใ์หแ้ก่บุคลากร ดว้ยงบประมาณ

ของรฐับาลไทย โดยผ่านความเหน็ชอบและการอนุมตัขิอง

ส�านกังานพฒันาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (ส.พ.ร.)
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10.จ�านวนฐานขอ้มลูทอ้ง

ถิน่ภาคเหนือ

ฐานขอ้มลู 4 4 1. ฐานขอ้มลูอาหารพื้นบา้นลา้นนา (ท ัง้ภาษาไทยและภาษา

องักฤษ

(http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood) และ

(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood)

2. ฐานขอ้มลูเพลงลา้นนา  (http://library.cmu.ac.th/ntic/

onlinemusic.php)

3. ฐานขอ้มูลภาพลา้นนาในอดีต (ท ัง้ภาษาไทยและภาษา

องักฤษ)

(http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna) 

(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna)

4.  CMUL Digital Heritage Collection (http://library.

cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage)

1 1 . จ� า น ว น บ ริ ก า ร /

กิ จ ก ร ร มที่ เ ผ ย แพ ร่

ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ

บรกิาร/

กจิกรรม

5 5 1. การบริการและเผยแพร่ขอ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือผ่าน

เวบ็ไซต์

2. การบรกิารและเผยแพร่ขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนอืเป็นภาษา

องักฤษ

3. การเผยแพร่ขอ้มลูภาคเหนือผ่านสือ่สิง่พมิพ์

4. การจดันิทรรศการเพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือ 

(นิทรรศการปีใหมเ่มอืงหรอืสงกรานตล์า้นนา)

5. การจดัท�าเอกสารแนะน�าการใชข้อ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ

1 2 . จ�า น วนกิ จกร รม

ในการท�านุบ �า รุงศิลป

วฒันธรรม ประเพณี

ไ ท ย  ท ้อ ง ถิ่ น ล ้า น

น า แ ล ะ ก า ร อ นุ ร ัก ษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

กจิกรรม 8 8 1. ท�าบญุวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม

2. ท�าบุญเนื่องในวนัขึ้นปีใหม่และสรา้งเสริมคุณภาพชีวติ

บคุลากรส�านกัหอสมดุ

3. ประเพณีเนื่องในวนัสงกรานต์

4. วนัสถาปนาส�านกัหอสมดุ

5. ประเพณีวนัเขา้พรรษา กจิกรรมหลอ่เทยีนพรรษา

6. ประเพณีทอดกฐนิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

7. ประเพณีท�าบญุประตูเมอืง

8. กจิกรรม 6ส
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13.ความพึงพอใจของ

บุ ค ล า ก รที่ มี ต่ อ ก า ร

บริหารจดัการและการ

ปฏบิตังิาน

ระดบั 3 4 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท ัง้หมดของส�านกัหอ

สมดุและบคุลากรของคณะทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุคณะ/

สถาบนั/ศูนยท์ีม่ต่ีอการบรหิารงานของส�านกัหอสมดุ การ

สนบัสนุนและการสรา้งแรงจูงใจ บรรยายกาศและสภาพ

แวดลอ้มในการท�างาน รวมถงึการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ส�านกังานส�านกัหอสมดุ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี

ความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการและการปฏบิตัิงานใน

ระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.14 

14.จ�านวนกระบวนการ

ปฏิบ ัติ ง า น  (Wo r k 

Process) ที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการ 6 6 1. กระบวนการรบัคนืหนงัสอืตูล้ว่งเวลา

2. กระบวนการการจดัซื้อฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

3. กระบวนการบรกิารเลอืกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบคุคล  

(บรกิาร Selective Dissemination of Information-SDI)

4. กระบวนการบรกิารน�าส่งเอกสารระหวา่งหอ้งสมดุ (Docu-

ment Delivery-D.D.)

5. กระบวนการจดัเตรียมหนงัสือซ่อมในระบบหอ้งสมุด

อตัโนมตั ิInnovative Millennium

6. กระบวนการงานสารบรรณ

15.ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ตดัสนิใจ (CMUL MIS)

รอ้ยละ 80 88.80 ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารและการตดัสนิใจ (CMUL MIS) ซึง่ประกอบดว้ย 

หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน และบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง

16.ระดบัความส�าเรจ็การ

พฒันาส�านกัหอสมุดสู่

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้

ระดบั 5 5 มกีารน�าการจดัการความรูม้าใชใ้นการพฒันาส�านกัหอสมดุ

ไปสู่องคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยไดด้�าเนนิการครบตามเกณฑ์

การใหค้ะแนน 5 ระดบั คอื 

1. มกีารก�าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการ

ความรูท้ี่สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธแ์ละพนัธกิจของส�านกั

หอสมดุ 

2. มกีารก�าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรู ้

และทกัษะอย่างชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีก่ �าหนดในขอ้ 1 

3. มกีารแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรูแ้ละทกัษะ

ของผูม้ปีระสบการณต์รง (tacit knowledge) เพือ่คน้หา

แนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ �าหนดในขอ้ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บคุลากรกลุม่เป้าหมายทีก่ �าหนด
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ช่ือตวัช้ีวดักลยทุธ ์ หน่วยนบั
เป้าหมาย 

ปี 2555

ผลการ

ด�าเนินงาน
รายละเอยีดผลการด�าเนินงา

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ �าหนดในขอ้ 

1 ท ัง้ทีม่อียู่ในตวับคุคลและแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ ๆ ทีเ่ป็นแนว

ปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร (explicit knowledge)

5. มกีารน�าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีทีผ่่านมา ที่

เป็นลายลกัษณอ์กัษร (explicit knowledge) และจากความ

รูแ้ละทกัษะของผูม้ปีระสบการณต์รง (tacit knowledge) 

ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ

17.บุคลากรสายปฏิบตัิ

ก ารได ร้ ับการพ ัฒนา

ความรู ้ ความสามารถ

และทกัษะในการท�างาน

ต่อบุคลากรสายปฏิบตัิ

การท ัง้หมด

รอ้ยละ 80 100 บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะ

ในการท�างานจากการเขา้ร่วมประชมุ สมัมนา ฟงับรรยาย  

ฝึกอบรม ท ัง้ทีส่ �านกัหอสมดุจดัขึ้น และหน่วยงานอืน่เป็นผู ้

จดั รวมท ัง้การศึกษาดูงานในงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยก�าหนดให ้

บคุลากรทกุคนตอ้งไดร้บัการพฒันา อย่างนอ้ยคนละ 1 คร ัง้

18.ระดบัความส�าเร็จ

ของการแสวงหารายได ้

สมทบกองทุนพ ัฒนา

ส�านกัหอสมดุ

ระดบั 5 5 มีรายไดจ้ากการแสวงหารายไดส้บทบกองทุน จ�านวน  

1,146,071 บาท  ซึง่เป็นจ�านวนเงนิตามเป้าหมายทีต่ ัง้ใน

ระดบั 5 (มเีงนิสบทบเขา้กองทนุพฒันาส�านกัหอสมดุ ไม่

นอ้ยกวา่ 200,000 บาท)



ส่วนที่ 4

การประกันคุณภาพการศึกษา

ส�านักหอสมุด
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การประกนัคณุภาพการศึกษาของส�านกัหอสมดุ
การด�าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของส�านกัหอสมดุ ในรอบปีงบประมาณ 2555  มกีจิกรรม ดงัน้ี

1. การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษา
  1.1 การประชมุดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา

  ในปี 2555 ส�านกัหอสมดุไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาส�านกัหอสมดุ และไดส่้งกรรมการ

เขา้ร่วมประชมุกบัส�านกัพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่รบัฟงัขอ้

ชี้แจงและท�าความเขา้ใจเกี่ยวกบัตวับง่ชี้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นของ 

สกอ. สมศ. และการกรอกขอ้มลูพื้นฐาน (Common Data Set) 

ส�าหรบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 

2554 

  1.2 การพฒันาบคุลากรดา้นการประกนัคณุภาพการ

ศึกษา

  คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาส�านกัหอสมดุ

เขา้ร่วมฝึกอบรม เพือ่สรา้งความเขา้ใจองคค์วามรูด้า้นต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการน�าแนวทางของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาตมิา

ใชใ้นการพฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ซึง่จดัโดยส�านกัพฒันา

คุณภาพการศึกษา จ�านวน 6 Module ประกอบดว้ย Module 

12: Work System Management Concept, Module 13: 

Work Process/ Sub Process, Module 14: Process Step: 

Service Blueprint (As is), Module 15:  Process SIPOC 

Model (1-2) และ Module 16: Process Key Factor  

2. ผลการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2554
  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของส�านกั

หอสมดุ ไดจ้ดัท�ารายงานการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2554 

เพือ่รบัการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพจากมหาวทิยาลยั ใน

วนัที ่27 มถินุายน 2555 โดยรายงานผลการด�าเนินงานตามตวั

บง่ชี้คณุภาพ ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

จ�านวน 5 องคป์ระกอบ  8 ตวับง่ชี้ ผลการตรวจประเมนิคะแนน

เฉลีย่รวม  5 องคป์ระกอบ เท่ากบั 4.86



ส่วนที่  5

ภาคผนวก
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สถติิ

 1. บคุลากรจ�าแนกตามหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ

 2. บคุลากรจ�าแนกตามฝ่าย

 3. งบด�าเนินงานของส�านกัหอสมดุ

 4. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายหมวดค่าวสัดุต�ารา (หนงัสอื/วารสาร/หนงัสอืพมิพ)์ โสตทศันวสัดุ/สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

    ต่อนกัศึกษา และอาจารย ์

 5. จ�านวนหนงัสอื

 6. อตัราส่วนจ�านวนหนงัสอืต่อนกัศึกษาและอาจารย์

 7. ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ

 8. การยมืหนงัสอื

 9. การยมืโสตทศันวสัดุ

10. การใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ �านกัหอสมดุบอกรบั

11. การใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ �านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาบอกรบั

12. การใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ �านกัหอสมดุบอกรบั

13. การใชฐ้านขอ้มลูทอ้งถิน่ภาคเหนือ

14. การสบืคน้ขอ้มลูดว้ยระบบ CMUL OPAC (Online  Public  Access  Catalog)

15. บรกิาร  WWW  (World  Wide  Web)

16. บรกิารน�าส่งเอกสารภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(Document Delivery-DD)

17. บรกิาร CMU e-Theses

18. บรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุของหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ/สถาบนั/ศูนย ์  

19. การเขา้เลม่ การซ่อมสิง่พมิพ ์และการเยบ็เลม่

20. กจิกรรมการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ
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1. บคุลากรจ�าแนกตามหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ

ปีงบประมาณ  2555
(ณ  วนัที ่ 30 กนัยายน  2555)

หอ้งสมดุ ขา้ราชการ
ลูกจา้ง

ประจ�า

พนกังาน

มหาวทิยาลยั

พนกังาน

สว่นงาน

รวม

จ�านวน (คน) รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง 3 13 63 20 99 62.26

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

   สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- 2 9 1 12 7.55

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

    สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

3 3 16 5 27 16.98

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

3 6 11 1 21 13.21

รวม 9 24 99 27 159 100.00

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(13.21%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(16.98%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(7.55%)

หอ้งสมดุกลาง

(62.26%)
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2. บคุลากรจ�าแนกตามฝ่าย

ปีงบประมาณ  2555
(ณ  วนัที ่ 30 กนัยายน  2555)

ฝ่าย บรรณารกัษ์
นกัเอกสารสนเทศ 

/นกัวชิาการ

ผูป้ฏบิตังิาน

หอ้งสมดุ

พนกังาน

หอ้งสมดุ
อืน่ๆ รวม

1. ส�านกังานส�านกั - - - 1 38 39

2. ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ 7 1 - - 20 28

3. ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ

ทรพัยากรสารนิเทศ

11 7 - 1 13 32

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนเิทศสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7 - - 1 4 12

5. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนเิทศสาขา

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

11 1 2 3 10 27

6. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนเิทศสาขา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

7 - 1 6 7 21

รวม 43 9 3 12 92 159

รอ้ยละ 25.16 5.66 1.87 8.19 59.12 100.00
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3. งบด�าเนินงานของส�านกัหอสมดุ  ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน   133,899,029.53  บาท
ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(5.60%)
ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(24.93%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(6.65%)

หอ้งสมดุกลาง

(62.82%)

หอ้งสมดุ
งบประมาณ รวม

แผ่นดิน เงนิรายได ้ อืน่ ๆ จ�านวนเงนิ รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ    

   เทคโนโลยี

- หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

- หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์

- หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

- หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

- หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร ์1

- หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

59,871,300.00 

1,082,000.00 

250,200.00 

 228,600.00 

500,100.00 

-   

103,100.00 

29,100,075.30 

239,000.00 

337,517.50 

1,930,606.14 

25,233,363.00 

1,112,388.66 

247,200.00 

-   

1,036,925.20 

73,000.00 

232,600.00 

145,000.00 

244,216.30 

-   

207,600.00 

134,508.90 

23,880,000.00 

7,824,680.00 

1,821,600.00 

2,069,880.00 

2,733,000.00 

501,200.00 

699,000.00 

2,689,191.50 

2,137,062.52 

378,548.98 

- 

58,580.00 

15,000.00 

100,000.00 

-   

6,396,742.65 

1,201,049.00 

695,000.00 

689,700.00 

347,317.65 

1,400,000.00 

1,939,700.00 

123,976.00 

370,842.00   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

1,597,516.88 

708,325.88 

-   

-   

787,193.00 

- 

-   

101,998.00 

49,756.00 

- 

-   

- 

49,756.00 

-   

-   

-   

84,122,142.00 

8,906,680.00 

2,071,800.00 

2,298,480.00 

3,233,100.00 

501,200.00 

802,100.00 

33,386,783.68 

3,084,388.40 

716,066.48 

1,930,606.14 

26,079,136.00 

1,127,388.66 

347,200.00 

101,998.00 

7,483,423.85 

1,274,049.00 

927,600.00 

834,700.00 

641,289.95 

1,400,000.00 

2,147,300.00 

258,484.90

62.82

6.65

 

 

 

 

 

24.93

 

 

 

 

 

 

 

5.60

รวม 91,090,300.50 40,790,614.15 2,018,114.88 133,899,029.53 100.00

1 งบประมาณรวมคณะนิตศิาสตร ์และรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์
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1 จ�านวนนกัศึกษา  : รายงานสรุปการค�านวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2554 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2 จ�านวนบคุลากรทีเ่ป็นอาจารย ์: ขอ้มลูจากกองบรหิารงานบคุคล  ส�านกังานมหาวทิยาลยั  

4. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ย
หมวดค่าวสัดตุ�ารา (หนงัสอื/วารสาร/หนงัสอืพมิพ)์ โสตทศันวสัด/ุสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ต่อนกัศึกษาและอาจารย์

ปีงบประมาณ  2555

ประเภท
หนงัสอื

วารสาร/

หนงัสอืพมิพ ์

โสตทศัน

วสัดุ

สือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์
รวม

จ�านวน (คน) คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน : บาท

1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบั

บณัฑติศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) 

ปีการศึกษา 1/2554 และ2/2554 จ�าแนก

ตามระดบัและคณะ 1

28,656 1 : 324 1 : 877 1 : 13 1 : 608 1 : 1,824

2. อาจารย ์2 2,131 1 : 4,358 1 : 11,805 1 : 181 1 : 8,184 1 : 24,530

รวมค่าใชจ้า่ยจรงิของ

หอ้งสมดุกลาง/หอ้งสมดุคณะ
9,288,693.07 25,157,683.26 386,672.80 17,441,558.71 52,274,607.84
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5.  จ�านวนหนงัสอื ปีงบประมาณ 25551

จ�านวน  977,639 เลม่

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(30.38%)

หอ้งสมดุกลาง

(34.07%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(17.88%) ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(17.67%)

หอ้งสมดุ จ�านวน  (เลม่) รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

- หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

- หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

- หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

- หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

- หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

- ศูนยเ์อกสารสถาบนัวจิยัสงัคม

- ศูนยส์ตรศึีกษา

333,115

172,763

39,144

55,591

56,316

12,735

5,848

3,129

174,755

18,956

22,448

23,399

75,440

18,072

13,002

3,438

297,006

12,626

78,047

24,374

60,381

16,392

59,372

23,502

12,221

10,091

34.07 

17.67 

 

 

 

 

 

 

17.88

 

 

 

 

 

 

 

30.38 

 

รวม 977,639 100.00

1 ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู CMUL OPAC   ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2555
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6. อตัราสว่นจ�านวนหนงัสอืต่อนกัศึกษาและอาจารย์

ปีงบประมาณ  2555

ประเภท จ�านวน   (คน) คน  :  เลม่

1. นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศึกษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 

(FTES) ปีการศึกษา 1/2554 และ2/2554 

จ�าแนกตามระดบัและคณะ 1

28,656 1 : 34

2. อาจารย ์2 2,131 1 : 458

จ�านวนหนงัสอืรวมของส�านกัหอสมดุ 977,639

1 จ�านวนนกัศึกษา : รายงานสรุปการค�านวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2554 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2 จ�านวนบคุลากรทีเ่ป็นอาจารย ์: ขอ้มลูจากกองบรหิารงานบคุคล  ส�านกังานมหาวทิยาลยั  ันที ่31 กมุภาพนัธ ์2556
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7. ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ  ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน   2,315,716  คร ัง้
ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(35.88%) 

หอ้งสมดุกลาง

(33.81%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(16.13%)
ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(14.18%)

หอ้งสมดุ จ�านวน  (เลม่) รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

- หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

- หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

- หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

- หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

- หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

- ศูนยเ์อกสารสถาบนัวจิยัสงัคม

782,837

328,398

89,736

89,254

90,911

21,672

36,825

373,500

61,217

58,156

55,634

119,859

27,435

47,798

3,401

830,981

181,062

66,872

70,157

102,021

88,942

235,420

85,700

807

33.81

14.18

 

 

 

 

 

16.13

 

 

 

 

 

 

 

35.88

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 2,315,716 100.00
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8. การยมืหนงัสอื  ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน  1,091,851 เลม่
ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(29.56%)
หอ้งสมดุกลาง

(45.61%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(13.50%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(11.33%)

หอ้งสมดุ จ�านวน  (เลม่) รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   - หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

   - หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

   - หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

   - หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

   - หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

   - หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

   - หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

   - ศูนยเ์อกสารสถาบนัวจิยัสงัคม

498,029

123,696

23,854

31,926

42,610

14,304

11,002

147,427

14,128

22,962

33,067

53,711

12,349

9,658

1,552

322,699

27,855

75,144

17,528

65,831

37,801

68,317

26,125

4,098

45.61

11.33

 

 

 

 

 

13.50

 

 

 

 

 

 

 

29.56

รวม 1,091,851 100.00
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9. การยมืโสตทศันวสัด ุ ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน   19,002    คร ัง้
หอ้งสมดุกลาง

(62.07%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(1.46%)

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

(5.27%)

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(31.20%)

หอ้งสมดุ จ�านวน  (เลม่) รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   - หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

   - หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

   - หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

   - หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

   - หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

   - หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

   - หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

   - หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

   - หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

11,794

278

3

73

172

30

1,001

50

252

192

448

42

17

5,929

158

214

5,280

59

154

62

2

62.07

1.46

5.27

31.20

รวม 19,002 100.00
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10. การใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ส�านกัหอสมดุบอกรบั ปีงบประมาณ 2555

จ�านวน   585,765   คร ัง้
ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ หอ้งสมดุที่บอกรบั จ�านวน  (คร ัง้)

1. AAP : American Academy of Pediatrics หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 3,342

2. ACI Materials Journal  หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ n/a

3. ACI Structural Journal หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ n/a

4. AIP/APS  หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ 5,784

5. Annual Reviews  หอ้งสมดุกลาง 6,472

6. ASCE e-Journals  หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 827

7. ASME e-Journals  หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 88

8. ASTM  หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2,364

9. Best Practice  หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 24,932

10. BMJ Journals หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 18,836

11. Business Source Complete หอ้งสมดุกลาง/หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ 3,023

12. Cambridge Journals Online หอ้งสมดุกลาง 4,349

13. CINAHL Databases with Full Text  หอ้งสมดุกลาง/คณะพยาบาลศาสตร์ 12,746

14. Cochrane Library หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 3,880

15. EconLit with Full Text หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ n/a

16. Emerald Management Plus หอ้งสมดุกลาง 10,650

17. Informa Healthcare หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 8,480

18. JAMA and Archived (AMA) หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 8,813

19. Journal@Ovid หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 52,325

20. JSTOR Arts III Collection หอ้งสมดุกลาง

21. JSTOR : Business Collection หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 8,258

22. JSTOR : Mathematics & Statistics Collection หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

23. MathSciNet หอ้งสมดุกลาง 7,956

24. Matichon e-Library หอ้งสมดุกลาง 20,895

25. MD Consult หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 7,718

26. Nature Medicals Journals หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 7,422

27. Nature Online หอ้งสมดุกลาง 11,372

28.Oxford Medical Journal หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 13,668

29. ProjectMUSE Premium Collection หอ้งสมดุกลาง 1,579

30. ProQuest Medical Library หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 8,270

31. Science Online (AAAS) หอ้งสมดุกลาง 2,875

32. SciFinder on web (1 Users) หอ้งสมดุกลาง 8,739

33. Scopus หอ้งสมดุกลาง 182,797

34. Taylor and Francis หอ้งสมดุกลาง 15,364

35. Turn It In หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ 159

36. UpToDate หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 27,843

37. Westlaw International หอ้งสมดุกลาง/คณะนิตศิาสตร ์ 1,236

38. Wiley InterScience หอ้งสมดุกลาง 92,703

รวม 585,765
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11. การใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาบอกรบั

ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน  1,270,885  คร ัง้

12. การใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่ส�านกัหอสมดุบอกรบั  ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน  27,104  คร ัง้

ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ จ�านวน  (คร ัง้)

1. ABI/INFORM Complete 39,524

2. Academic Search Elite 9,005

3. ACM Digital Library 6,731

4. ACS 25,300

5. Computers & Applied Sciences Complete 990

6. EBSCO e-book 4,038

7. Education Research Complete 687

8. H.W. Wilson 708

9. IEEE/IEE Electronics Library 83,325

10. ProQuest Dissertations & Theses : A&I 70,215

11. ScienceDirect 952,641

12. SpringerLink e-Journals 51,897

13. Web of Science 25,824

รวม 1,270,885

ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ หอ้งสมดุที่บอกรบั จ�านวน  (คร ัง้)

1. Book@Ovid หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 1,631

2. Ebrary Online หอ้งสมดุกลาง/หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 1,651

3. Grolier Online หอ้งสมดุกลาง 12,174

4. MD Consult หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 1,323

5. Mc Graw-Hill Access Medicine หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 10,325

รวม 27,104
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13. การใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ส�านกัหอสมดุจดัท�าเอง(ฐานขอ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือ)  

ปีงบประมาณ  2555  จ�านวน 367,958 คร ัง้

14. การสบืคน้ขอ้มูลดว้ยระบบ  CMUL OPAC (Online Public Access Catalog)

ปีงบประมาณ  2555 จ�านวน  3,478,282 คร ัง้

15. บรกิาร  WWW  (World  Wide  Web) 1  ปีงบประมาณ  2555

จ�านวน  75,633  คน

ฐานขอ้มูลทอ้งถิ่นภาคเหนือ จ�านวน  (คร ัง้)

1. อาหารพื้นบา้นลา้นนา 225,606

2. ภาพลา้นนาในอดตี 11,305

3. เพลงลา้นนา 131,047

รวม 367,958

จ�านวน(คน)

จ�านวน(คน)

เดอืน

เดอืน

1 สถติกิารใชบ้รกิารจาก เครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(ITSC) จ�านวน 60 เครือ่ง  ตดิต ัง้อยู่ช ัน้ที ่1  อาคารใหมแ่ละเครือ่งคอมพวิเตอร์

ทีส่ �านกัหอสมดุ เช่า ตดิต ัง้อยู่ช ัน้ที ่2 อาคารใหม่



94 รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.  บรกิารน�าสง่เอกสารภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (Document Delivery) 

ปีงบประมาณ  2555   จ�านวน  9,691 เลม่

หน่วยงาน
การใหบ้รกิารแกห่อ้ง

สมดุอืน่ (เลม่)

การขอใชบ้รกิารจาก

หอ้งสมดุอืน่ (เลม่)
รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

- หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

- หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

- หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

- หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

- หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ

2,167

736

194

156

250

34

102

857

47

164

26

225

275

108

12

1,547

244

468

35

267

140

342

51

192

1,041

289

109

240

179

224

2,437

99

222

957

253

230

149

527

714

155

-

49

135

81

294

-

24.34

18.34

33.99

23.33

รวม 5,307 4,384 100.00
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17. บรกิาร CMU e-Theses ปีงบประมาณ 2555

จ�านวน  4,355,251  คร ัง้

18. บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุของหอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ

ปีงบประมาณ  2555  จ�านวน  1,225  ค�าขอ

หอ้งสมดุ
ใหบ้รกิาร

แกห่อ้งสมดุอืน่

ขอใชบ้รกิาร

ไปยงัหอ้งสมดุอืน่
รอ้ยละ

1. หอ้งสมดุกลาง

2. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

3. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์

- หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

- หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

- หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

4. ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

- หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

- หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

170

40

6

4

26

4

278

28

2

10

229

7

2

-

1

-

1

82

32

10

-

20

2

617

53

17

31

498

-

8

10

5

1

4

20.57

5.88

73.06

0.49

รวม 489 736 100.00
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19. การเขา้เลม่ การซ่อมสิง่พมิพ ์และการเยบ็เลม่  ปีงบประมาณ  2555

หน่วยงาน
การเขา้เลม่(เลม่) การเยบ็เลม่

วารสาร (เลม่)

การซ่อมสิง่พมิพ ์(เลม่)

หนงัสอื วารสาร หนงัสอื วารสาร

หอ้งสมดุกลาง 892 166 - 4,585 24

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์ - - 100 135 -

หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์ - - - 623 -

หอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 9 - - 195 -

หอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ - - - 44 -

หอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 18 - - 48 -

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

หอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์ - - - 935 115

หอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์ - - 60 97 -

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ 209 - 180 355 -

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์ - - 600 517 27

หอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 93 9 181 37 -

หอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ - - - 41 -

หอ้งสมดุสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ - - - - -

ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

หอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ - - 100 20 -

หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์ - - - 605 -

หอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์ - - 24 122 3

หอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์ 815 - 141 - -

หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์ 4 - - 40 -

หอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์ - - 120 507 -

หอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ 413 - - - -

รวม 2,453 175 1,506 8,906 169



97รายงานประจ�าปี 2555 • ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20. กจิกรรมการฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ

หวัขอ้การอบรม
หอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุคณะ รวม

คร ัง้ คน คร ัง้ คน คร ัง้ คน

CMUL  OPAC 55 1,593 44 213 99 1,806

Information Literacy 21 412 57 1,993 78 2,405

EndNote Web, Zotero 21 442 37 686 58 1,128

CMUL OPAC for Community 14 374 2 86 16 460

Smart Theses 3 40 7 97 10 137

Find Information from e-Databases 3 42 4 44 7 86

EndNote Web for Foreign Student 1 8 5 50 6 58

Library Service 1 26 - - 1 26

TOEFL / TOEIC 6 115 - - 6 115

e-Book 2 4 - - 2 4

Road Show 26 552 16 579 42 1131

อืน่ๆ

-Database access and EndNote Web for 

graduate students 

- EndNote Web training and A-Z

-Database access for Physicians of internal 

medicine department

-BMJ Database, BMJ case report and how 

to start submitting cases? Tips and Tricks

-Information Literacy for 4th gen medical 

assistance students

- - 6 161 6 161

รวม 153 3,608 172 374 325 735 



กจิกรรมเพือ่สรา้งเสรมิคุณุภาพชีวติแกบ่คุลากร
ส�านกัหอสมดุ	ประจ�าปี	2554	(30	ธ.ค.	2554)

งานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ปี	CMU	Book	Fair	คร ัง้ที่	18	(25	พ.ย.	-	3	ธ.ค.	2554)

การบรรยายพเิศษเรื่องธรรมดีที่พอ่ท�า	(6	ธ.ค.	2554)

การบรรยาย	เรื่อง	พชิิตความส�าเรจ็	ดว้ยเทคนิคการอา่น	(7	ธ.ค.	2554)

การบรรยายพเิศษเรื่อง	ท�าอย่างไรใหบ้ทความตพีมิพ ์
ในวารสารต่างประเทศ	(23	มี.ค.	2555)

การบรรยาย	Sharing	Information	Resources
Across	Communities	(11	ส.ค.	2555)

การประชมุกลุม่คณะท�างาน	Group	Benchmarking	(20-21	ก.พ.	2555)

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ	เยี่ยมชมส�านกัหอสมดุ
(26	ม.ค.	2555)

ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรมแนะน�าบรกิารส�านกัหอสมดุ
ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้ 1 (11 มิ.ย. 2555)

ภาพกจิกรรมเปิดโลกการเรยีนรู ้12 ก.ค - 23 ส.ค 2555

การจดันิทรรศการสงกรานต ์ณ หอ้งโถงส�านกัหอสมดุ
(3 เม.ย. 2555)

ส�านกัหอสมดุรว่มขบวนสงกรานตม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ( 13 เม.ย. 2555)

ส�านกัหอสมดุจดักจิกรรมมฑุติาจติแกผู่เ้กษียณราชการและลาออก ปี 2555 
(25 ก.ย. 2555)

การฝึกอบรมการป้องกนัอคัคภียัในส�านกัหอสมดุ (4 ก.ค. 2555)

การบรรยาย เรือ่ง การรกัษาสขุภาพตามแนวทางธรรมชาตบิ�าบดั
(20 และ 27 ก.ค. 2555)

บคุลากรส�านกัหอสมดุรว่มงานรดน�้าด�าหวัอธกิารบดี มช. 
(27 เม.ย. 2555)

ส�านกัหอสมดุจดังาน 
KM Day คร ัง้ที่ 6
(15 ส.ค. 2555)

พธุสนุทรยีเสวนาเรื่องสมดุท�ามือ
เพือ่คนรกัการอา่น (30 พ.ค. 2555)

Mr.Scott Sommer 
Thailand desk Officer

เยี่ยมชม AC ของส�านกัหอสมดุ
(10 ก.ย. 2555)

ภาพกจิกรรม




