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คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี  2556 
 
 

1. นางสาววรารักษ์   พัฒนเกียรติพงศ์   ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ที่ปรึกษา 
2. นางสดศรี กันทะอินทร ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
3. นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

สารสนเทศและบริการ 
กรรมการ 

4. นายวีระชัย    เตชะวัชรีกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

5. นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. นางสุกัญญา        ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ กรรมการ 
7. นางอัญชลี   ชลิดาพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบ

ทรัพยากรสารนิเทศ 
กรรมการ 

8. นายภูเบศ  ปาโมกข์เกษม หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

9. นางสาวจิราภรณ์
  

จันทร์คํา หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กรรมการ 

10. นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

กรรมการ 

11. นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสํานักหอสมุด กรรมการ 
12. นายวสุ   ละอองศรี   หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
13. นางศิริมนัส  อินต๊ะแก้ว หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาววรรัตน์ นันทะชัย พนักงานปฏิบัติงาน กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
 
 

วิสัยทัศน  
เปนศูนยการเรียนรู (Learning Center) ระดับแนวหนา ท่ีสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหง               

ความเปนเลิศ (University of Excellence)   
 

 
พันธกิจ   

1. แสวงหา สรางสม จัดระบบ และอนุรักษ บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลัก

วิชาการและมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาศูนยขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ และแหลงขอมูลกลุมประเทศอาเซียน  รวมท้ังแหลงขอมูลกลุม 

ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 

3. บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททุกรูปแบบอยางมีคุณภาพ  

4. ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและทองถ่ินลานนา  โดยการมีสวนรวมของกิจกรรม  

รวมท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน  

2. เพ่ือการสงวนรักษาและอนุรักษ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. เพ่ือเปนศูนยขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ และแหลงขอมูลกลุมประเทศอาเซียน รวมท้ังแหลงขอมูลกลุม 
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 

4. เพ่ือบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศ  ท่ีสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ และการ
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

5. เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถ่ินลานนา โดยการมีสวนรวมของกิจกรรม 
รวมท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. เพ่ือใหมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได   
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ที่สนับสนุนการเปนมหาวทิยาลัยแหงความเปนเลศิ (University of Excellence) 

เปนศูนยการเรยีนรู (Learning Center) ระดับแนวหนา 

แผนกลยุทธสํานักหอสมดุ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 

  

 

 

 

ศูนยทรัพยากร

การเรยีนรู 

หองสมุด

ดจิทัิล 

หองสมุดสนับสนุน

การวจิัย 

ศูนยขอมูลทองถิ่น

ภาคเหนอื 

แหลงขอมูลกลุมประเทศ

อาเซยีนและ GMS 
หองสมุดมชีวีติ 

แหลงเรยีนรูของ

ชุมชนและทองถิ่น 

 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

(สิ่งพมิพ, e-Resources) 
พัฒนาบรกิารที่เปนเลศิ 

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนับสนุนการดําเนินงาน 

สรางบรรยากาศที่เอื้อตอ 

การเรยีนรู 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่นภาคเหนอื และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณไีทยและทองถิ่นลานนา 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบรหิารจัดการที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ 

แผนงาน แผนคน 

แผนเงนิ 
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ในปงบประมาณ 2556 สํานักหอสมุดไดดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  2556   
ซ่ึงไดถอดจากกลยุทธ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) เปนปท่ี 2 ซ่ึงไดดําเนินตาม
เปาหมายการพัฒนาสํานักหอสมุดท้ัง 7 ดาน ในการไปสูวิสัยทัศนการเปนศูนยการเรียนรู (Learning Center) 
ประกอบดวย การเปนศูนยทรัพยากรการเรียนรู หองสมุดดิจิทัล หองสมุดสนับสนุนการวิจัย ศูนยขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ 
แหลงขอมูลกลุมประเทศอาเซียนและ GMS หองสมุดมีชีวิต และแหลงเรียนรูของชุมชนและทองถ่ิน 

รายงานประจําป 2556 ฉบับนี้  เปนผลการดําเนินงานท่ีไดจากการรวมแรงรวมใจกันทํางานดวยดีอยางมีสัมฤทธิผล
ของผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคน  ในนามของสํานักหอสมุดขอขอบคุณบุคลากรทุกคน และคณะกรรมการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีทําใหสํานักหอสมุดมีผลงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
      (นางสาววรารักษ  พัฒนเกียรติพงศ) 
            ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 ปงบประมาณ 2556 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินงานดานตาง ๆ สรุปสาระสําคัญ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center 
 

กลยุทธท่ี 1.1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหไดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกลยุทธท่ี 1.2 : 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดานกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และกลุมประเทศอาเซียน  
 สํานักหอสมุดใชงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 52,500,621.08 บาท แยกเปน
งบประมาณของหองสมุดกลาง จํานวน 11,601,540.37 บาท และงบประมาณของหองสมุดคณะ จํานวน  40,899,080.71 บาท 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
1. หนังสือ (ช่ือ) 9,808 3,606 
2. วารสาร (ช่ือ/นับช่ือซ้ํา)  724 491 
3. หนังสือพิมพ (ช่ือ) 22 3 
4. โสตทัศนวัสดุ (แผน) 296 383 
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมลู) - 3 
6. ฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมูล) 1 40 

 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ โดยการวิเคราะหและสรางระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล CMUL OPAC  
การจัดทําดัชนีชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ  การสรางฐานขอมูลเฉพาะ  เพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงขอมูล สะดวก รวดเร็ว ไม
จํากัดเวลา สถานท่ี และเครื่องมือท่ีใชในการสืบคนขอมูลลาสุดผาน Mobile Application 
 

กลยุทธท่ี 1.3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม จํานวน 34,028 ระเบียน ในฐานขอมูล CMUL OPAC เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหมีความสมบูรณ รวมท้ังมีการแปลงผันสิ่งพิมพใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน  
1,656 รายการ  การถายไมโครฟลมหนังสือพิมพ จํานวน 121 มวน และไดนําโปรแกรม MARC Analyzer ซ่ึงพัฒนาโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาใชในการตรวจสอบความถูกตองของระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21  
 

กลยุทธท่ี 1.4 : พัฒนาบริการและสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
สํานักหอสมุดจัดบริการรูปแบบใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  เชน  บริการ Class 

Librarian  บริการสืบคนขอมูลผาน Mobile Application บริการ Books & Bag บริการตอบคําถามดวย Line 
Application บริการ e-Journal Article Delivery บริการอินเทอรเน็ตทีวี บริการจองหองคนควากลุมดวยตนเองและ
Google Calendar บริการคลังสารสนเทศออนไลน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม บริการขอมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ
ประเภทวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผานบารโคด 2 มิติ (QR Code) เปนตน   

มีการประเมินความพึงพอใจของหองสมุดกลางเพ่ือพัฒนาบริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ  ประจําป 2556 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) 
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กลยุทธท่ี 1.5 : พัฒนาบริการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรูของผูรับบริการชาวตางชาติ 
      สํานักหอสมุดจัดทําคูมือนําชมสํานักหอสมุดฉบับสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใชเปนคูมือในการนําชม
หองสมุดของผูปฏิบัติงาน  และเผยแพรบนเว็บไซต KM  Corner   
 

กลยุทธท่ี 1.6 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย

ดําเนินการ จัดซ้ือซอฟตแวร เพ่ือใชในการจัดทํา e-Books การทําภาพพาโนรามา และการทํา Virtual Server พัฒนา 
Mobile Application  ประกอบดวย CMUL AirPAC CMU e-theses และ CMUL e-Research เปนตน 

กลยุทธท่ี 1.7 : พัฒนาการบริการท่ีสนับสนุนนักวิจัย/นักวิชาการ ใหมีศักยภาพดานการวิจัย 
 สํานักหอสมุดใชงบประมาณหองสมุดกลางและหองสมุดคณะจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสนับสนุนการวิจัย รวม
ท้ังสิ้น  43 ฐานขอมูล เปนเงิน 18,939,202.96 บาท พัฒนาบริการการแจงผลงานวิชาการใหม โดยแจงผลการไดรับตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus ไปยังเจาของผลงานและหัวหนาสวนงานท่ีเจาของ
ผลงานสังกัดทางอีเมล ในทุกครั้งท่ีมีผลงานปรากฏในฐานขอมูลดังกลาว 

กลยุทธท่ี 1.8 : พัฒนาบริการเพ่ือการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น 
สํานักหอสมุดสงเสริมการใหบริการวิชาการแกชุมชน  โดยสรางฐานขอมูลทรัพยากรใหแกหนวยงานภายนอกจัด

บรรยายใหผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหนวยงาน สถาบันการศึกษาภายในประเทศ จํานวน 116 ครั้ง 3,188 คน  
ใหบริการเขาใชบริการสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน 41,411 ครั้ง ใหบริการฝกอบรมการใชหองสมุดแก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันพลศึกษา ใหการฝกอบรมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแกนักศึกษา
สถาบันการศึกษาตางๆ บุคลากรไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ และวิทยากร ใหแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 34 ครั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่นภาคเหนือและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา 
 

กลยุทธท่ี 2.1 : เสริมสรางศักยภาพของศูนยสนเทศภาคเหนือ 
สํานักหอสมุดจัดบริการ/กิจกรรมเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือในหลายรูปแบบ เชน เว็บไซตของศูนยสนเทศ

ภาคเหนือ  บทความวารสาร จํานวน 3 บทความ จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง 
จัดทําเอกสารแนะนําการใชขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ จํานวน 3 เรื่อง และเพ่ิมระเบียนขอมูลในฐานขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ 
5 ฐานขอมูล จํานวน 659 ระเบียน   
 

กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริม/สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา 
สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมทางดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และรวมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 7 ครั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.1 : ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
สํานักหอสมุดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 9 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการตอบรับหนังสือบริจาค กระบวนการบริการลวงเวลา  กระบวนการบริการนําสงเอกสาร  กระบวนการบริการ
หนังสือท่ีผูรับบริการหาไมพบ กระบวนการระงับการใชบัตรสมาชิกประเภทนักศึกษาท่ีทําบัตรประจําตัวหาย กระบวนการ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการแนะนําการใชฐานขอมูลโดยใชสื่อ กระบวนการบริการนําชมหองสมุดคณะ



ฉ 

แพทยศาสตร กระบวนการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog) สําหรับหนังสือท่ีสรางระเบียน
บรรณานุกรมแบบยอ (Key new record) 

กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (CMUL MIS) ใหมีประสิทธิภาพ 
สํานักหอสมุดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ “ระบบฐานขอมูลควบคุมเงินงบประมาณ

ของสํานักหอสมุด (CMUL e-Budget)” เพ่ิมในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  โดยไดรับความอนุเคราะห
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบฐานขอมูลดังกลาวมีการประมวลผลแบบ 
Real Time ไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันดานการควบคุมการใชจายงบประมาณ การเบิกจายเงิน และควบคุมการใช
งบประมาณของฝาย/งาน/หนวย ท่ีเปนคาใชจายในการดําเนินงานประจําและคาใชจายโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

กลยุทธท่ี 3.3 : มีการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบและตอเนื่องท่ัวท้ังองคกร 
สํานักหอสมุดมีการกําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักหอสมุดใน 4 ประเด็น คือ        

1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  2) การบริการและสงเสริมการใชบริการหองสมุด  3) การใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสารท่ีสนับสนุนการใหบริการ  4) การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู 
ไดแก ผูปฏิบัติงานดานงานเทคนิคหองสมุด ผูปฏิบัติงานดานงานบริการหองสมุด มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนด เผยแพรบนเว็บไซต KM Corner (http://kmcorner.lib.cmu.ac.th) จํานวน 4 8 องคความรู ไดแก     
1) การจัดการหนังสือท่ีมีการใชนอย  2) การลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ AACR II และ 
MARC21  3) เทคนิคการสืบคนฐานขอมูลและบริการตางๆ บนเว็บไซตหองสมุดคณะแพทยศาสตร  4) องคความรู เรื่อง 
วิธีการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดใหบริการ  5) องคความรู เรื่อง การผลิตสื่อดิจิทัลแนะนําการใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  6) การจัดบริการเชิงรุกหองสมุดยุคใหมสูประชาคมอาเซียน  7) การนํารายการวารสารเขา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  8) แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของสํานักงานสํานัก  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ตอการดําเนินงานการจัดการความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86) 

กลยุทธท่ี 3.4 : สรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมของบุคลากร
สํานักหอสมุด และกลยุทธท่ี 3.5 : สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรและทํางานอยางมีความสุข 

สํานักหอสมุดจัดสวัสดิการดานตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือและเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร รวมท้ังมีการมอบรางวัล
บุคลากรดีของสํานักหอสมุดและรางวัลบุคลากรดีของผูบริหารใหแกบุคลากร/หนวยงานท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ียอมรับ เพ่ือเปน
การยกยองเชิดชูเกียรติและเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 รางวัล 

กลยุทธท่ี 3.6 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
 สํานักหอสมุดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับไว 4 ดาน จัดสรรงบประมาณรองรับกิจกรรม  จํานวน  
900,000 บาท  ใชงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสิ้น 858,854.51 บาท ผลการพัฒนาบุคลากร  มีจํานวน
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานงานหองสมุด รอยละ 31.37 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รอยละ 56.86 ดานวิชาการท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ รอยละ 99.35 และดานการศึกษาภาษาทองถ่ิน
และภาษาตางประเทศ รอยละ 0.65  

กลยุทธท่ี 3.7 : แสวงหารายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด ในปงบประมาณ 2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 กองทุน
พัฒนาสํานักหอสมุดมีทุนสะสม จํานวน 8,943,822.90 บาท และดอกผลกองทุนสะสม จํานวน 3,428,095.44 บาท รวม
ทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม รวมท้ังสิ้นจํานวน 12,371,918.34 บาท 
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สํานักหอสมุด ในฐานะสวนงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ไดปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางครบถวน โดยคํานึงถึงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) และแผนกลยุทธ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร 3 
ประเด็น คือ (1) พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center (2) พัฒนาศูนยขอมูลทองถ่ินภาคเหนือและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถ่ินลานนา (3) พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
เปนยุทธศาสตรท่ีสอดรับยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท้ัง 6 
ยุทธศาสตร  

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคนมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักหอสมุด นั่นคือ เปนศูนยการเรียนรู (Learning Center) ระดับแนวหนา ท่ี
สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ (University of Excellence) ซ่ึงสงผลใหสํานักหอสมุดมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวน 18 ตัวชี้วัด โดยดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 
2-6, 13-14, และ16-17 และตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดตามเปาหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1, 7-12, 15 และ 
18  นอกจากนี้ยังสงผลใหการดําเนินงานตามผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2554 ไดผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.71)  
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สารบัญ     
   หนา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค   ก 
แผนกลยุทธสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)   ข 
คํานํา   ค 
บทสรุปผูบริหาร   ง 
สวนที่  1  บทนํา    

ประวัติสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
การแบงหนวยงานสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด   
ผูบริหารสํานักหอสมุด 
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุด 
หัวหนางาน    
อัตรากําลัง    

สวนที่  2  ผลการดําเนินงาน     
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
     ยุทธศาสตรท่ี : 1 พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center 
     ยุทธศาสตรท่ี : 2 พัฒนาศูนยขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
                              ประเพณีไทยและทองถ่ินลานนา 
     ยุทธศาสตรท่ี : 3 พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ 
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี  4  การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุด 
สวนท่ี  5  ภาคผนวก 

สถิติ       
ภาพกิจกรรม       



 

  
  

 

 

  
 
 
 
 

สวนที่สวนที่  11  
บทนําบทนํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประวัติสํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย เชียง ใหม เปดดํา เนินการพรอมกับมหาวิทยาลัย เชียง ใหม 
เ มื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2507 มีฐานะเปนกองหองสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยในระยะเริ่มแรกของ
การกอตั้งไดใชสวนหนึ่งของอาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรเปนที่ทําการชั่วคราว และ พ.ศ.2511 ได
ยายไปอยู อาคารเอกเทศใกลกับคณะสังคมศาสตร ตอมาในป พ.ศ .2519 ไดรับการยกฐานะจากกอง
หองสมุดเปนสํานักหอสมุดและไดรับงบประมาณสรางอาคารใหม เปนอาคาร 4 ชั้น มีพ้ืนท่ี 8,824 ตารางเมตร 
เปดใหบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2522 ตอมาอาคารสํานักหอสมุดเริ่มคับแคบ จํานวนท่ีนั่งสําหรับใหบริการ
ไมเพียงพอ  ประกอบกับสํานักหอสมุดมีเปาหมายพัฒนาใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสามารถขยาย
รูปแบบการใหบริการใหทันสมัยยิ่งข้ึน  จึงไดมีการขยายอาคารโดยเชื่อมตอกับอาคารเดิมไปทางดานทิศใต เปน
อาคาร 5 ชั้น มีพ้ืนท่ี 6,944  ตารางเมตร และไดเปดใหบริการสวนนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544  ดังนั้น 
ปจจุบันสํานักหอสมุดมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 15,768 ตารางเมตร ใหบริการท่ีนั่งอาน  ประมาณ 1,169 ท่ีนั่ง 
 ในป 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม  พ.ศ .2551 เ ม่ือวัน ท่ี  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2551 มีผลใหสํานักหอสมุดไดรับการประกาศเปนสวนงานอ่ืนตามโครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ตอมาในป 2552  จึงมีการแบงหนวยงานในสํานักหอสมุดใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การ
แบงหนวยงานภายในสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552  ประกอบดวย 
1 สํานักงานสํานัก 5 ฝาย คือ ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 
ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  และฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ในป 2553 ไดมีการแบงงานในสํานักงานสํานักตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การแบงงานใน
สํานักงานสวนวิชาการและสํานักงานสวนงานอ่ืน  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 ประกอบดวย  3 งาน ไดแก งานบริหาร
ท่ัวไป  งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน  สําหรับงานในฝายท้ัง 5 ฝาย ยังคงแบงงาน
ภายในตามประกาศสํานักหอสมุด เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2541  วันท่ี 6 มิถุนายน 2543 และวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2548 
 
 



0 

 

1. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 งานบริหารทั่วไป งานบริการสารนิเทศ                 งานพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศ     งานหองสมุดคณะเกษตรศาสตร งานหองสมดุคณะทันตแพทยศาสตร งานหองสมดุคณะมนุษยศาสตร   
 งานการเงิน การคลัง งานศูนยสนเทศภาคเหนอื          งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ  งานหองสมุดคณะวิทยาศาสตร งานหองสมดุคณะเทคนิคการแพทย งานหองสมดุคณะวจิิตรศิลป 
  และพัสด ุ งานโสตทัศนศึกษา                   งานอนุรกัษและบํารุงรกัษา  งานหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร งานหองสมดุคณะพยาบาลศาสตร  งานหองสมดุคณะศึกษาศาสตร 
          งานนโยบายและแผน  ทรัพยากรสารนิเทศ        งานหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร   งานหองสมดุคณะแพทยศาสตร งานหองสมดุคณะเศรษฐศาสตร 
   งานระบบคอมพิวเตอร               งานหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร งานหองสมดุคณะเภสัชศาสตร งานหองสมดุคณะสังคมศาสตร 
 งานหองสมดุคณะสัตวแพทยศาสตร งานศูนยเอกสารสถาบันวิจัยสังคม 
          งานหองสมดุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร งานหองสมดุศูนยวิชาการโรงเรียนสาธติ 
  สุขภาพ งานหองสมดุคณะบริหารธุรกิจ 

  
 1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 

 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การแบงงานในสํานักงานสวนงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอื่น ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 
 3 โครงสรางการบริหารงานภายในสํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด 1 

ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ 3 

ทรัพยากรสารนิเทศ 

ฝ่ายบริการทรัพยากร 3 

สารนิเทศ 

 

สาํนกังานสาํนกั 2 
ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 



รองศาสตราจารย ์ดร.จริาวรรณ ฉายสวุรรณ
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ ค�าใจ     
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัสทิธิ์ สขุะหตุ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

นางสาววรารกัษ ์พฒันเกยีรตพิงศ ์    
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย ์ดร.ชตุมิา สจัจานนัท์
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

นางสดศร ีกนัทะอนิทร ์
ผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส�านกัหอสมดุ



นายวรีะชยั เตชะวชัรกีลุ
รองผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

นางจรีาพรรณ สวสัดิพงษ์
รองผูอ้ �านวยการฝ่ายทรพัยากรสารสนเทศ

และบรกิาร

นางสาววรารกัษ ์พฒันเกยีรตพิงศ์
ผูอ้ �านวยการส�านกัหอสมดุ 

นางสดศร ี กนัทะอนิทร ์
รองผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร

ผูบ้รหิารส�านกัหอสมดุ



นางสกุญัญา ธาราวชัรศาสตร ์
หวัหนา้ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนิเทศ

นางสาวจริาภรณ์ จนัทรค์�า 
หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ

สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

นางวลัลภา เตชะวชัรกีลุ 
หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ
สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

นางอญัชล ีชลดิาพงศ ์
หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัระบบทรพัยากรสารนิเทศ

นายภเูบศ ปาโมกขเ์กษม 
หวัหนา้ฝ่ายหอ้งสมดุและสารนิเทศ
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นางสาวฐติริตัน ์ตนัตวิฒัน ์
เลขานุการส�านกัหอสมดุ

หวัหนา้ฝ่าย



หวัหนา้งาน

นายประเสรฐิ  พทุธค�า 
งานบรหิารท ัว่ไป

นางสาววรารกัษ ์พฒันเกยีรตพิงศ ์ 
งานศูนยส์นเทศภาคเหนือ

นายวรีะชยั เตชะวชัรกีลุ  
งานระบบคอมพวิเตอร์

นายภเูบศ ปาโมกขเ์กษม  
งานหอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

นางเสาวภา เลี้ยงสกลุ
งานการเงนิการคลงัและพสัดุ

นายวส ุละอองศรี
งานโสตทศันศึกษา

นางประภาพนัธ ์พลายจนัทร ์ 
งานหอ้งสมดุคณะเกษตรศาสตร์

นางสาวสรุวีรรณ จนัทรส์ว่าง 
งานหอ้งสมดุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางศิรมินสั อนิตะ๊แกว้   
งานนโยบายและแผน

นางอญัชล ี ชลดิาพงศ ์ 
งานพฒันาทรพัยากรสารนิเทศ

นางอมรา อสิระชาญพานิช  
งานหอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร์

นางสดศร ีกนัทะอนิทร ์ 
งานหอ้งสมดุคณะทนัตแพทยศาสตร์

นายนพพร  เพยีรพกิลุ  
งานบรกิารสารนิเทศ

นางกชพร ศรพีรรณ์  
งานวเิคราะหท์รพัยากรสารนิเทศ

นายคณุาวฒุ ิเทยีมทอง  
งานหอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร์

นางสาวจริาภรณ์ จนัทรค์�า  
งานหอ้งสมดุคณะเทคนิคการแพทย์



หวัหนา้งาน

นางสาวประกายดาว ศรโีมรา   
งานหอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

นางคทัลยีา ปรชิานิ  
งานหอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร์

นางชมพนุูช สราวเุดชา   
งานหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์

นางสาวพรพศิ เดชาวฒัน ์ 
งานหอ้งสมดุคณะวจิติรศิลป์

นางเกษวรา อนิทรฉิม   
งานหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวศภุวรรณ เฮา้ประมงค ์ 
งานหอ้งสมดุคณะเภสชัศาสตร์

นางสาวเรณุกา สนัธ ิ 
งานหอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร์

นางวลัลภา เตชะวชัรกีลุ  
งานหอ้งสมดุคณะบรหิารธุรกจิ

นายธนะพนัธุ ์การคนซ่ือ  
งานหอ้งสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์

นางสาวระววีรรณ บญุรอด
งานหอ้งสมดุคณะสงัคมศาสตร์

นางสาวอรุณรตัน ์วงคฉ์ายา  
งานหอ้งสมดุศูนยว์ชิาการโรงเรยีนสาธติ



 

อัตรากําลัง 
บุคลากรสํานักหอสมุด จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน ประเภท เพศ ระดับการศึกษา และอายุงาน 

 

กลุมปฏบิัติงาน/ประเภท/เพศ/ระดับการศึกษา จํานวน (คน) 
ปฏิบตัิงาน
หองสมุด 

อายุ  (ป) 

จํานวน รอยละ กลาง คณะ 21-30 31-40 41-50 51-60 
1. กลุมปฏิบตัิงาน 
1.1 กลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแก  บรรณารักษ  นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
49 

 
32.03 

 
24 

 
25 

 
14 

 
11 

 
5 

 
19 

1.2 กลุมสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค 
ไดแก  ผูปฏิบัติงานหองสมุด  พนักงานปฏิบัติงาน (นกัวิชาการโสตฯ) พนักงานหองสมุด  
เจาหนาที่สํานกังาน ผูปฏิบัติงานบริหาร พนักงานชาง นกัชางศิลป พนกังานเขาและเย็บเลม  
พนักงานซอมเอกสาร 

67 43.79 32 35 2 8 17 40 

1.3 กลุมสนับสนุนงานบริหาร 
ไดแก นักวิชาการเงินและบัญชี พนกังานปฏิบัติงาน (บุคลากรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
และนักวิชาการพัสดุ) เจาหนาที่สํานกังาน พนักงานชาง  พนกังานธุรการ  พนักงานบริการ
ทั่วไป  พนกังานบริการฝมือ (ดานเทคนคิและเคร่ืองยนต)  พนักงานขบัรถยนต  พนักงาน
บริการฝมือ (ดานสํานักงาน) พนักงานสถานที่ แมบาน 

37 24.18 37 - 6 3 4 24 

รวม 153 100.00 93 60 22 22 26 83 

2. ประเภท 
2.1 ขาราชการ 

 
9 

 
5.88 

 
3 

 
6 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6 

2.2 ลูกจางประจาํ 23 15.03 12 11 - - 6 17 
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 98 64.06 62 36 11 13 17 57 
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่คราว 23 15.03 16 7 11 9 - 3 

รวม 153 100.00 93 60 22 22 26 83 
3. เพศ 

3.1 ชาย 
 

49 
 

32.03 
 

36 
 

13 
 
1 

 
8 

 
7 

 
33 

3.2   หญิง 104 67.97 57 47 21 14 19 50 
รวม 153 100.00 93 60 22 22 26 83 

4. ระดับการศึกษา 
4.1 ปริญญาโท 

 
29 

 
18.95 

 
19 

 
10 

 
1 

 
4 

 
9 

 
15 

4.2 ปริญญาตรี 91 59.48 50 41 21 17 15 38 
4.3 ปวส./ปวช 11 7.19 10 1 - 1 1 9 
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากวา 22 14.38 14 8 - - 1 21 

รวม 153 100.00 93 60 22 22 26 83 
5. อายุงาน 

5.1 นอยกวา 3 ป 
 
7 

 
4.58 

 
4 

 
3 

 
5 

 
2 

 
- 

 
- 

5.2 3 – 10 ป 34 22.22 24 10 17 15 - 2 
5.3 11 – 20 ป 26 16.99 10 16 - 5 13 8 
5.4 21 – 30 ป 36 23.53 18 18 - - 12 24 

5.5 มากกวา 30 ป 50 32.68 37 13 - - 1 49 
รวม 153 100.00 93 60 22 22 26 83 
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สวนที่สวนที่    22  
ผลผลการดําเนินงานการดําเนินงาน  
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center 
สํานักหอสมุดไดกําหนดใหมีการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาหองสมุดใหเปน Learning 

Center ซ่ึงประกอบดวย การพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาบริการท่ีเปนเลิศและการสราง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. การพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  

1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ในปงบประมาณ 2556 สํานักหอสมุดดําเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ สํานักสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2555-2559 โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคาทางวิชาการและความทันสมัย รวมถึงขอมูลทองถ่ิน
ภาคเหนือ ขอมูลกลุมประเทศอาเซียน ขอมูลกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ขอมูลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํานักหอสมุดจัดซ้ือและ
รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
 1. วัสดุตีพิมพและโสตทัศนวัสดุ ไดแก หนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี   
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

นอกจากนี้ยังไดเปดใหผูรับบริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศผานชองทาง Book Recommendations  
และนําผลจากการรับความคิดเห็นของผูรับบริการมาประกอบการพิจารณาจัดซ้ือ  ในสวนของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสมี
การสอบถามความเห็นและความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตสํานักหอสมุด เพ่ือนําขอมูลมา
ประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือและตออายุการบอกรับฐานขอมูล 

1.2 การวิเคราะหความซํ้าซอนของรายช่ือวารสารในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ  
ดําเนินการวิเคราะหความซํ้าซอนของวารสารในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดบอกรับกับท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ พบวาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดบอกรับจํานวน 9 ฐาน  มี
รายชื่อวารสารซํ้าซอนกับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ จํานวน 8 ฐาน มีฐานขอมูล Annual 
Review เพียงฐานขอมูลเดียวท่ีไมซํ้าซอนกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซ้ือฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไดนําผลการวิเคราะหมาใชในการพิจารณาบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในปงบประมาณ 2557 เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณ 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
จัดใหมีแผนงานควบคุมคุณภาพการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ โดยตั้งเปาหมายการตรวจสอบความ

ถูกตองของระเบียนบรรณานุกรมในฐานขอมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUL 
OPAC)  จํานวน 33,000 ระเบียน เพ่ือใหการลงรายการระเบียนบรรณานุกรมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศได
มาตรฐานสากล สามารถถายโอนขอมูลไปยังฐานขอมูลตาง ๆ ได เชน ฐานขอมูล WorldCat Local ของ OCLC และเปน
ประโยชนในการสืบคนในระบบ Single Search  และการทํา Collection Analysis ในอนาคต  นอกจากนั้นยังทําให
ฐานขอมูล CMUL OPAC เปนเครื่องมือในการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ในปงบประมาณ 2556 ระเบียนบรรณานุกรม (bibliographic records) ท่ีไดรับการตรวจสอบ จํานวน 34,028 ระเบียน  

นอกจากนั้นสํานักหอสมุดยังไดนําโปรแกรม MARC Analyzer ซ่ึงพัฒนาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษามาใช
ในการตรวจสอบความถูกตองของระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21 การดําเนินการท่ีผานมาพบวา 
โปรแกรมดังกลาวสามารถชวยใหการตรวจสอบเปนไปอยางรวดเร็ว และผูปฏิบัติงานสามารถแกไ ขระ เบียน
บรรณานุกรมไดสะดวกยิ่ง ข้ึน  
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2. การพัฒนาบริการท่ีเปนเลิศและการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 สํานักหอสมุดจัดบริการ/กิจกรรมใหม บริการเชิงรุก และ e-Services เพ่ือการพัฒนาบริการและการสราง
บรรยากาศในการเรียนรู สรุปดังนี้ 

2.1 การพัฒนาบริการ/กิจกรรมใหม 
    2.1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 ระดับปริญญาตรี  มีการปรับรูปแบบการเขารวมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
โดยการบรรยายพรอมท้ังจัดทําคลิปวิดีโอแนะนําสํานักหอสมุด  นอกจากนี้ทีม Library Ambassadors ของสํานักหอสมุด
ไดมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักศึกษาใหมในโอกาสนี้ดวย 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  ในป 2556 นับเปนปแรกท่ีสํานักหอสมุดไดเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยการแนะนําแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา และทีม Library Ambassadors ของสํานักหอสมุดมีกิจกรรมเชิญชวน
และรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขาอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

2.1.2 บริการ Class Librarian เปนบริการเชิงรุกท่ีมุงพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาใหสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใชประกอบการเรียนในกระบวนวิชาตาง ๆ ซ่ึงบรรณารักษจะใหความชวยเหลือและ
แนะนํานักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดใหบรรณารักษเขาไปมีสวนรวมในการแนะนํา
การคนหาทรัพยากรสารสนเทศและการใชบริการตาง ๆ ของหองสมุด พรอมท้ังจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาคนควาในกระบวนวิชานั้น ๆ ตลอดจนแนะนําวิธีการลงรายการบรรณานุกรมหรือการอางอิงเอกสาร  
นอกจากนี้หองสมุดท่ีจัดบริการยังไดจัดทําเว็บเพจ Class Librarian เพ่ือเปนชองทางการเขาถึงขอมูลประกอบการคนควา
ท่ี http://library.cmu.ac.th/classlibrarian รวมท้ังจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับนักศึกษาในกระบวนวิชาท่ีบรรณารักษเขา
ไปใหบริการ หองสมุดท่ีดําเนินการ ไดแก หองสมุดคณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 342 
คน จากการประเมินผลการใหบริการโดยการสัมภาษณอาจารยผูสอนของกระบวนวิชาท่ีหองสมุดใหบริการ พบวา 
อาจารยผูสอนมีความตองการใหบรรณารักษเขาไปมีสวนรวมในการแนะนําบริการและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษาใชประกอบการคนควาของแตละกระบวนวิชา โดยตองการใหจัดบริการอยางตอเนื่องในปการศึกษาตอไป 

2.1.3 บริการสืบคนขอมูลผาน Mobile Application งานระบบคอมพิวเตอรไดพัฒนา Mobile Application 
สําหรับการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการ Android ซ่ึงผูรับบริการสามารถดาวนโหลดไดจาก Google 
Play ประกอบดวย 
 1) CMUL AirPAC  เปนแอพพลิเคชั่นเพ่ือการสืบคนและใหบริการสารสนเทศ ดังนี้  (1) บริการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 11 แหง  (2) สืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสผาน
ชองทาง WorldCat Discovery Service  (3) บริการตรวจสอบบริการนําสงเอกสาร (Document Delivery)  (4) บริการ
สอบถามบรรณารักษ (Ask librarian)  (5) ประชาสัมพันธขาวสารตางๆและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหมของ
สํานักหอสมุด 
 2) CMU e-Theses เปนแอพพลิเคชั่นเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนกวา 3 หม่ืนรายการ ผานอุปกรณสื่อสารแบบพกพา (Mobile Device) เปดใหบริการตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2556 จํานวนการดาวนโหลดท้ังสิ้น 1,447 ครั้ง 
 3) CMU e-Research เปนแอพพลิเคชั่นเพ่ือการสืบคนงานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย เชียงใหมผาน
อุปกรณสื่อสารแบบพกพา (Mobile Device) เปดใหบริการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 จํานวนการดาวนโหลดท้ังสิ้น 459 ครั้ง 

2.1.4 บริการ Books & Bag เปนบริการท่ีใหสมาชิกหองสมุดท่ียืมหนังสือตั้งแต 5 เลมข้ึนไป ยืมกระเปาใส
หนังสือ ใหบริการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 จากการสอบถามผูรับบริการพบวา ผูรับบริการทุกคนมีความพึงพอใจตอ
การจัดบริการนี้มาก  

http://library.cmu.ac.th/classlibrarian
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2.1.5 บริการตอบคําถามดวย Line Application เปนการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาผาน
แอพพลิเคชั่น Line สําหรับผูรับบริการท่ีใชอุปกรณแบบพกพา หองสมุดท่ีดําเนินการ ไดแก หองสมุดคณะแพทยศาสตร 
หองสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และหองสมุดกลาง นับวาเปนการพัฒนาการบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
ผูรับบริการท่ีกาวตามเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปจจุบัน 

2.1.6 บริการ e-Journal Article Delivery เปนบริการนําสงบทความวารสารฉบับเต็ม จากวารสารท่ีมี
ใหบริการในหองสมุดคณะทุกแหงของฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยการสแกนบทความ
วารสารท่ีผูรับบริการกลุมอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสังกัดภาควิชาแจงความตองการ และจัดสงใหทางระบบ e-Office 
หรือ e-Mail  

2.1.7 บริการอินเทอรเน็ตทีวี เปนบริการอินเทอรเน็ตทีวีในหองคนควากลุมท่ีหองสมุดกลางเพ่ือใหบริการการ
สืบคนสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ตในการใชประกอบการประชุมและอภิปรายรวมกัน   

2.1.8 บริการจองหองคนควากลุม 
การจองหองคนควากลุมดวยตนเอง  เปนบริการจองหองดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอรระบบจอ

สัมผัส ท่ีชั้น 1 หองสมุดกลาง  โดยงานระบบคอมพิวเตอรพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใหจัดการกําหนดใหมีการใชหองครั้งละ 2 
ชั่วโมง ใหบริการตั้งแตเดือนเมษายน 2556  

การจองหองคนควากลุมดวย Google Calendar หองสมุดคณะวิจิตรศิลปไดพัฒนาการใหบริการจอง
หองคนควากลุมและหองสื่อมัลติมีเดียผานระบบออนไลนดวยระบบปฏิทินของ Google เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถตรวจสอบการจองหองคนควากลุม  ผานหนาจอคอมพิวเตอร   

2.1.9 บริการคลังสารสนเทศออนไลน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Chiang Mai University Library Online 
Media Store: CMUL OMS) เปนบริการสารสนเทศออนไลนจากระบบคลังสารสนเทศสวนกลางท่ีพัฒนาโดยงานระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการใหบริการแนะนําหนังสือใหม สารบัญวารสาร และหนังสือพิมพผานคอมพิวเตอรชนิดจอสัมผัส 
(Touch screen) ณ หองโถง ชั้น 1 หองสมุดกลาง เริ่มใหบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2556 นอกจากนี้ยังมีใหบริการท่ี
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดคณะมนุษยศาสตร  

2.1.10 พัฒนารูปแบบการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการในรูปแบบออนไลน “Post 
it Online” และรูปแบบบอรดแสดงความคิดเห็น ท่ีหองสมุดกลาง จํานวน 2 หัวขอ ไดแก “อยากเห็นหองสมุดเปน
อยางไร” (Your Idea We Do) และ “หองสมุดท่ีทานตองการ” (Your Library Your Style) ท่ี library.cmu.ac.th/idea  

2.1.11 บริการขอมูลบรรณานุกรมส่ิงพิมพประเภทวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ผานบารโคด 2 มิติ (QR Code) โดยหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร ใหบริการขอมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ
ประเภทวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2545-
2554 ในรูปแบบ APA  

2.2 สรางบรรยากาศการเรียนรู 
2.2.1 บริการพ้ืนท่ี Relaxing Zone มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีหองริมระเบียง ชั้น 3 อาคารเดิมของหองสมุดกลาง 

ขนาดพ้ืนท่ี 12 ตารางเมตร เพ่ือใหผูรับบริการใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน สามารถพูดคุย สนทนา รับประทานขนมหรือ
เครื่องดื่มท่ีจัดเตรียมมา เปดใหบริการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการพ้ืนท่ี Relaxing Zone      
ท่ีหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร  

2.2.2 การปรับปรุงบริการหองอานเยาวชน ไดปรับปรุงและจัดพ้ืนท่ีอานในหองบริการสิ่งพิมพเยาวชนชั้น 2 
อาคารเดิมของหองสมุดกลาง เพ่ือสนับสนุนการเปนหองสมุดมีชีวิต โดยจัดซ้ือพรมปูพ้ืนและอุปกรณตกแตง และนําโตะญี่ปุน 
และโซฟาท่ีมีอยูเดิมมาจัดเปนท่ีนั่งอาน และจัดใหมีการนําหนังสือเยาวชนท่ีใหมและนาสนใจมาจัดแสดงไวในหองนี้  
 จากการสํารวจความพึงพอใจหลังจากปรับปรุงหองบริการดังกลาว พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การจัดหองเยาวชนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.34) โดยมีความพึงพอใจมากในทุกดาน ท้ังดานรูปแบบการจัดท่ีนั่งเปน
โตะญี่ปุน ความสวยงาม บรรยากาศและความสะอาด และการกลับมาใชในครั้งตอไป 
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2.2.3 การปรับปรุงหองคนควากลุม มีการจัดซ้ือโตะเกาอ้ี จํานวน 8 ท่ีนั่ง และ อินเทอรเน็ตทีวี จํานวน 1 ชุด 
เพ่ือใหบริการในหองคนควากลุมท่ีหองสมุดกลาง 

2.2.4 กิจกรรมตอบคําถามการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหมีการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยมีการจัดกิจกรรมท้ังหองสมุดกลางและหองสมุดคณะเปนประจําทุกเดือน   

2.2.5 กิจกรรมสงเสริมการอาน  
กิจกรรม Smart Readers of the Year 2013 ดําเนินการโดยหองสมุดกลาง ระหวางเดือนธันวาคม 

2555-กันยายน 2556  มีการมอบรางวัล Smart Readers of the Year 2013 แกผูมีผลงานการอานท่ีประทับใจ จํานวน 
4 คน โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556  ในงาน CMU Book Fair ครั้งท่ี 20 

กิจกรรมยอดนักอาน โดยหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย หองสมุดคณะแพทยศาสตร หองสมุดคณะ
วิทยาศาสตร หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร และหองสมุดคณะวิจิตรศิลป มีการมอบรางวัลใหแกอาจารย นักศึกษา 
และบุคลากรท่ีมีสถิติการยืมสูงสุด  

2.2.6 การจัดแสดงวัสดุครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ มีการจัดแสดงวัสดุครุภัณฑโสตทัศนูปกรณท่ีพนยุคสมัยและหา
ชมไดยากท่ีหองบริการโสตทัศนศึกษา เชน กลองถายรูป กลองถายภาพยนตร ฯลฯ เพ่ือใหผูใชบริการเห็นพัฒนาการของ
วัสดุครุภัณฑโสตทัศนูปกรณท่ีนํามาใชในงานหองสมุด 

2.3 การพัฒนาบริการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติ 
จัดบริการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการสําหรับผูรับบริการชาวตางชาติในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การจัด

บรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใชฐานขอมูลเปนภาษาอังกฤษ การนําชมและแนะนําการสืบคนขอมูลเบื้องตนแก
นักศึกษาชาวตางชาติ นอกจากนี้ ยังจัดทําปายประกาศ ปายบอกทิศทาง แผนพับแนะนําหองสมุด และขอมูลบนเว็บไซต
เปนภาษาอังกฤษ  

ในสวนของผูปฏิบัติงาน มีการจัดทําคูมือนําชมสํานักหอสมุดฉบับสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใชเปนคูมือใน
การนําชมหองสมุด และเผยแพรบนเว็บไซต KM  Corner   

จากการท่ีสํานักหอสมุดไดจัดบริการตาง ๆ ใหแกผูใชบริการในปงบประมาณ 2556 จึงไดทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักหอสมุดในดานตาง ๆ  ไดแก ทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง บริการ ผูใหบริการ อาคารสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยทําการสํารวจกับผูใชบริการหองสมุดทุกกลุม ในภาคเรียนท่ี 2 – 3 ปการศึกษา 2555 และภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2556 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน ใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการแบบ Rating Scale 5 ระดับ ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริการของหองสมุดในภาพรวม พบวา  ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของหองสมุดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) ความพึงพอใจในดานตาง ๆ โดยจําแนกตามประเภทของ
ผูใชบริการแตละประเภท  ไดแก  กลุมผูใชบริการท่ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารย/นักวิจัย  และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ  บุคคลภายนอกประเภทนักศึกษาเกา  และบุคคลภายนอกท่ัวไป  พบวา  ผูใชบริการทุกกลุมมีความพึง
พอใจตอบริการของหองสมุดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง  ดานบริการ  ดานผูใหบริการ  และดาน
สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน   

2.4 การพัฒนาบริการท่ีสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการใหมีศักยภาพดานการวิจัย 
 ในป 2556 สํานักหอสมุดจัดบริการและกิจกรรมแกนักวิจัย ดังนี้ 
2.4.1 บริการบรรณารักษพบนักวิจัย  (Liaison Librarian) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง

หองสมุดกับนักวิจัย ซ่ึงถือวาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในการพัฒนามาหวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเนนการแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก และการบริการใหมๆ ท่ีสนับสนุนการทําวิจัย โดยจัดบริการท่ีหองสมุดกลาง 
และหองสมุดคณะ ท้ังจัดแบบกลุม และรายบุคคล ตลอดปงบประมาณ 2556 มีนักวิจัยเขารวม 82 คน จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักวิจัยท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีหองสมุดกลาง พบวา นักวิจัยมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41) 
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2.4.2 บริการฝกอบรมการแสวงหาขอมูลอิเล็กทรอนิกสสัญจรแกนักวิจัย  เปนบริการจัดฝกอบรมการแสวงหา
ขอมูลแกนักวิจัย ณ หนวยงานท่ีนักวิจัยสังกัด หองสมุดท่ีดําเนินการ ไดแก หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ  หองสมุดคณะ
ศึกษาศาสตร  หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร  หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร  หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร  หองสมุด
คณะเภสัชศาสตร  หองสมุดคณะเกษตรศาสตร   

2.4.3 บริการฐานขอมูล CMU Scholarly Research Report ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการสืบคนและการ
แสดงผล เพ่ิมฟงกชั่นการจัดการผลการคน เชน การจัดเรียงขอมูลท่ีสืบคนได การจํากัดผลการสืบคนตามชื่อนักวิจัย 
หนวยงานท่ีสังกัด การสงอีเมล การติดตามขอมูลใหมดวยโปรแกรม RSS Feed และการแสดงรายงานจํานวนผลงาน
วิชาการในรูปกราฟ 

2.4.4 การแจงผลงานวิชาการใหม โดยแจงผลการไดรับตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus ไปยังเจาของผลงานและหัวหนาสวนงานท่ีเจาของผลงานสังกัดทางอีเมล ในทุกครั้งท่ีมีผลงานปรากฏใน
ฐานขอมูลดังกลาว  

2.4.5  การจัดบรรยายทางวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารนานาชาติในหัวขอ 
“Guide to Getting Published” ในวันศุกรท่ี  6 กันยายน 2556  ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วิทยากรโดย 
Mr. Stan Lee  ซ่ึงเปน Regional Manager, Hong Kong, Macau, Vietnam, Taiwan and Thailand  มีอาจารย นักวิจัย 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เขารวมฟงบรรยาย จํานวน 92 คน  ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมฟงมีความพึงพอใจ และ
ตองการใหจัดบรรยายวิชาการในลักษณะนี้อีก  

นอกจากการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยเชิงรุกดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดยังไดจัดบริการอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัย ไดแก บริการเลือกสรรและเผยแพรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information) 
บริการ Alert บริการหองคนควาสวนบุคคลและคนควากลุม การใหบริการคาดัชนีชี้คุณภาพวารสาร (Impact Factor) 
บริการตรวจสอบการอางอิงผลงานวิชาการ (Citation Analysis) บริการตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม บริการ
แนะนํางานวิจัยใหม  บริการ Subject Guide  บริการ e-Mail Current Awareness   บริการตรวจสอบการทําซํ้า
ผลงานวิชาการ (Plagiarism)  และบริการเว็บไซตสนับสนุนการวิจัย (Research Support)  

2.5 การพัฒนาบริการเพ่ือการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น 
สํานักหอสมุดในฐานะเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและทองถ่ิน ไดทําหนาท่ีใหบริการชุมชนในรูปแบบตางๆ ท่ี

สําคัญไดแก  
2.5.1 โครงการพัฒนาหองสมุดเพ่ือนอง เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสมใหแกหองสมุดเด็ก หองสมุด

เยาวชน และหองสมุดระดับโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ตลอดจนเพ่ือสงเสริมการอานและการศึกษาคนควาแกเด็กเยาวชน 
และนักเรียน ไดจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 8 – 9 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบานพุย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม 

2.5.2 การจัดนิทรรศการเพ่ือชุมชุน ไดแก การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยใหความรวมมือกับจังหวัดเชียงใหม และนิทรรศการ 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ” ระหวางวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 
2555 ณ หองโถงชั้น 1 หองสมุดกลาง นอกจากนั้นยังรวมกับสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดนิทรรศการ“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ” ระหวางวันท่ี 24 – 28 ธันวาคม 
2555 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ดวย 

2.5.3 การจัดงานสัปดาหหนังสือ   
1) งานสัปดาหหนังสือแหงป CMU Book Fair ครั้งท่ี 19 
สํานักหอสมุดจัดงานสัปดาหหนังสือแหงป CMU Book Fair เปนประจําทุกป ในปการศึกษา 2555 เปน

การจัดงานครั้งท่ี 19  ระหวางวันท่ี 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555 โดยมีกิจกรรมการจําหนายหนังสือจากสํานักพิมพ 
รานหนังสือ  จํานวน 116 รานคา 141 บูธ และรานคาอ่ืนๆ 105 บูธ ไดจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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1.1) นิทรรศการสงเสริมการอาน เรื่อง “เปดประตูความรูสูอาเซียน (Gateway to ASEAN 
Wisdom)” ณ หองโถง ชั้น 1 หองสมุดกลาง มีการจัดแสดงหนังสือเก่ียวกับกลุมประชาคมอาเซียน และแนะนําเว็บไซต 
กลุมประชาคมอาเซียน  

1.2) กิจกรรมนักเขียนพบผูอาน ณ ลานสนามหญา มีกิจกรรมพบนักเขียน อาทิ “หนุมเมืองจันท” 
คุณสรกล อดุลยานนท การเสวนา “ลานนากับอาเซียน” โดย อ.สนั่น ธรรมธิ และ ผศ.วิลักษณ ศรีปาซาง การแสดงทอลค
โชว  “มหัศจรรยแหงการอาน สําราญกับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย อ.คะเณยะ ออนนาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
การแสดงดนตรี โดยนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป คณะแพทยศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะมนุษยศาสตร และการแสดง
จากชมรมพ้ืนบานลานนา  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 2) งาน Medical Book Day ครั้งท่ี 8 มหกรรมหนังสือทางการแพทยและหนังสือท่ัวไป โดยหองสมุด
คณะแพทยศาสตร วันท่ี 8 – 12 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 1 และ 2 อาคารเรียนรวม และบริเวณทางเดินหลังอาคารเรียนราช
นครินทร คณะแพทยศาสตร มีกิจกรรมการจําหนายหนังสือ ตํารา สื่อการศึกษาและการเรียนรู คอมพิวเตอร อุปกรณ IT 
ของขวัญของท่ีระลึก กิจกรรมการบรรยาย การเสวนา กิจกรรมสงเสริมการอาน การแสดงดนตรี การใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเรื่องการใชฐานขอมูลและโปรแกรมตางๆ เพ่ือชวยการวิจัย  

2.5.4 การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ใหแกหนวยงานภายนอก  
2.5.5 มีการจัดบรรยายและประชุมวิชาการแกหนวยงานภายนอก จํานวน 3 ครั้ง ในหัวขอดังนี้ 

1) การบรรยายพิเศษเรื่อง “Information Discovery System in Universities Today” วันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 วิทยากรโดย Professor Paul Nieuwenhuysen จาก Vriji Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 หองสมุดกลาง  

2) “วันนวัตกรรมไอที สํานักหอสมุด 2556” (CMUL IT Innovation Day's 2013) งานระบบคอมพิวเตอร 
ไดนําเสนอนวัตกรรมไอทีท่ีไดพัฒนาข้ึน โดยจัดงานวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 หองสมุดกลาง 
กิจกรรมดังกลาวมีการนําเสนอเรื่อง (1) สรางชั้นหนังสือเสมือน (Virtual Shelf) งายๆ ใน 5 นาทีดวย CMUL Media-
Store (2) สืบคนขอมูลหองสมุดไดทุกท่ีดวย CMUL AirPAC (3) ระบบฐานขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอนวัตกรรม อาทิ จองหองคนควากลุมดวยตนเองผาน CMUL Self-Reservation 
การใชบริการคอมพิวเตอรดวยบัตรสมารทการดผาน CMUL Smart Authentication ไมตอเน็ตก็สืบคนไดดวย Offline e-
Theses,  e-Research   

3) "สองชาติรวมใจไทย-สหรัฐ" จัดโดยศูนยขอมูลและวัฒนธรรมอเมริกันรวมกับสถานกงสุลใหญ
สหรัฐอเมริกาประจําเชียงใหม และชมรม American Study Club คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ณ ชั้น 1 หองสมุดกลาง โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารวมงานไดรับขอมูล 180 ป 
ความสัมพันธและมิตรภาพระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ความสําคัญของวันชาติอเมริกัน รวมถึงการเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดทําความรูจักชาวตางชาติ ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม  การแขงขันตอบ
คําถามเก่ียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา การบรรยายหัวขอ "ประสบการณการใชชีวิตในสหรัฐอเมริกา" การประกวดและ
แสดงความสามารถดานวัฒนธรรมบันเทิง เกม และสาธิตการทําขนมหวานแบบอเมริกัน   

การบริการชุมชนนอกจากท่ีกลาวขางตนแลว สํานักหอสมุดยังใหการตอนรับบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีมาศึกษาดูงานท้ังหองสมุดกลางและหองสมุดคณะ จํานวน 116 ครั้ง 3,188 คน  ใหบริการ
เขาใชหองสมุดสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน 41,411 ครั้ง ใหบริการฝกอบรมการใชหองสมุดแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันพลศึกษา ใหการฝกอบรมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแกนักศึกษาสถาบันการศึกษาตางๆ 
บุคลากรไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ และวิทยากร ใหแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 34 ครั้ง 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดไดพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุดอยางตอเนื่อง

ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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3.1 ดานเครือขาย (Network) และอุปกรณ (Hardware) มีการพัฒนาเครือขายโดยการจัดซ้ือและติดตั้งอุปกรณ เพ่ือ
การตอเชื่อมระบบเครือขายภายในหองสมุดกลาง และหองสมุดคณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใหรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

3.2 ดานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต (Program and Application Program)  
3.2.1 มีการจัดซ้ือซอฟตแวร เพ่ือใชในการจัดทํา e-Books การทําภาพพาโนรามา และการทํา Virtual Server 
3.2.2 พัฒนาระบบคลังสารสนเทศออนไลน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUL Media-Store) 

เปนบริการสารสนเทศออนไลนจากระบบคลังสารสนเทศสวนกลาง พัฒนาโดยงานระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงระบบคลัง
สารสนเทศนี้ รวบรวมสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อวีดิทัศนในรูปแบบดิจิทัลไวในท่ีเดียวกัน มีการทํางานใน
ลักษณะการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) ใหบริการออนไลนผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) ซ่ึง
ระบบจะสรางโปรไฟล (Profile) หองสมุดผูใหบริการประกอบดวย หองสมุดกลาง หองสมุดคณะ หรือหนวยงานภายนอก
ท่ีสนใจจะเขาไปสรางและบริหารจัดการคอลเล็คชั่นบนชั้นหนังสือเสมือน (Virtual Shelf) ของตนเองตามความตองการ 
โดยทําการยืนยันตนเองดวยชื่อผูใชและรหัสผาน  ผูรับบริการสามารถเขาถึงเนื้อหาของสารสนเทศไดจากการเลือก      
ปกหนังสือ หรือสื่อวีดิทัศนบนชั้นหนังสือเสมือน   

3.2.3 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต  ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต Class Librarian ดูท่ี http://library.cmu.ac.th/classlibrarian 
ปรับปรุงเว็บไซต CMU Book Fair และเว็บไซตประชาสัมพันธ (PR Corner) 

3.2.4 พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสําหรับการบริการ  ดังนี้ 
1) พัฒนา Mobile Application  ประกอบดวย CMUL AirPAC  CMU e-theses และ CMUL 

e-Research  

2) พัฒนาระบบสอบถามความตองการและความคาดหวังในการใชบริการ ผานเว็บไซตในรูปแบบของ 

Post it Online  

3) พัฒนาระบบจองหองคนควากลุมดวยตนเอง (CMUL Self-Reservation) ท่ีหองสมุดกลาง  เพ่ือให

ผูรับบริการสามารถจองหองคนควากลุมไดดวยตนเองผานเครื่อง Touch Screen ดวยบัตรนักศึกษาท่ีจัดทําโดยใช

เทคโนโลยี RFID  

4) พัฒนาโปรแกรมสํารวจความตองการจัดฝกอบรมการใชฐานขอมูล เพ่ือใหหองสมุดคณะสามารถจองวันและ

เวลาจัดอบรมการใชฐานขอมูล ผานระบบเครือขายภายในของสํานักหอสมุด ท่ี http://info2.lib.cmu.ac.th/searchtrain/ 

5) พัฒนาโปรแกรมการออกรหัสผานเพ่ือใชงานอินเทอรเน็ตสําหรับบุคคลภายนอก  

6) พัฒนาระบบฐานขอมูล FAQ จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย (1) ระบบฐานขอมูล FAQ เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา (2) ระบบ Back Office เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

สามารถเพ่ิมหัวขอคําถามและคําตอบได (3) ระบบสอบถามออนไลน (Ask Us) เพ่ือใหผูรับบริการสงคําถามถึง

ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ โดยคําถามจะถูกสงไปยังอีเมล libref@lib.cmu.ac.th  

7) พัฒนาโปรแกรม CMUL Smart Authentication เพ่ือใชในการบริหารจัดการ การใหบริการเครื่อง

คอมพิวเตอรในหองสมุกลาง  ประกอบดวย (1)  โปรแกรมสําหรับใหผูรับบริการยืนยันตนเองกอนเขาใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยใชบัตรสมาชิกชนิด RFID หรือรหัสผานท่ีออกใหสําหรับบุคคลภายนอก (2) โปรแกรมรายงานสถานะการใช

บริการเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบจํานวนเครื่องท่ีวางอยู (3)  โปรแกรมรายงานสถิติการใชบริการเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยแยกตามกลุมผูรับบริการ วัน เวลาท่ีใหบริการ   

8) พัฒนาระบบบริการสงเอกสาร Document Delivery (D.D.) เพ่ือใหผูรับบริการสามารถสงคําขอยืม

หนังสือตางหองสมุด และตรวจสอบข้ันตอนและสถานะการดําเนินงานของหองสมุดได   

http://library.cmu.ac.th/classlibrarian
http://info2.lib.cmu.ac.th/searchtrain/
mailto:libref@lib.cmu.ac.th
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9)  ปรับปรุ ง อิน เตอร เฟซการ เ ขียนโปรแกรมประยุ กต ของฐานขอ มูลคลั งผลงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Scholarly Research Report Database) เพ่ือแจงขอมูลใหมท่ีปรากฏในฐานขอมูลไปยัง
ผูบริหารหนวยงานท่ีมีผลงานวิชาการในแตละเดือน 

10) ปรับปรุง โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานสวนงาน 

3.4 ดานการจัดการฐานขอมูล (Database Management) 
3.4.1 จัดการดัชนี7คลังขอมูลผลงานวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเผยแพรในฐานขอมูล 7คลังผลงาน

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 1,208 ชื่อเรื่อง 
3.4.2 จัดการดัชนีขอมูลบรรณานุกรมหนังสือท่ีมีจําหนายในงาน CMU Book Fair จํานวน 2,867 ชื่อเรื่อง 
3.4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลหนังสือพิมพ CMUL Real-time e-Newspapers  โดยเพ่ิมและจัดทําดรรชนีขาวลง

ฐานขอมูลหนังสือพิมพแยกตามหนังสือพิมพ 6 ฉบับ จํานวน 87,357 ระเบียน 

3.5 ดานระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC  ปรับเปลี่ยน Release 2011 1.2 เปน 2011 1.4 และปรับเปลี่ยนขอมูล
สถานท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Location) ใหตรงตามรูปแบบท่ีบริษัทผลิตกําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่นภาคเหนือและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
                     และทองถิ่นลานนา 

สํานักหอสมุดดําเนินการเสริมสรางศักยภาพของศูนยสนเทศภาคเหนือ และสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและทองถ่ินลานนา ดังนี้ 

1. สรางฐานขอมูลทองถิ่นภาคเหนือ  
1.1 จัดทําเนื้อหาและเผยแพรฐานขอมูลใหม จํานวน 1 ฐานขอมูล คือ ฐานขอมูลประเพณีลานนาจํานวน 245 

ระเบียน เผยแพร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ี  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition และ 
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannatradition   

1.2 จัดทําเนื้อหาและเพ่ิมระเบียนในฐานขอมูลเดิม จํานวน 4 ฐานขอมูล ไดแก 
1.2.1 ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา  จํานวน 40 ระเบียน แยกเปนภาษาไทย 20 ระเบียน และภาษาอังกฤษ 

20 ระเบียน เผยแพรท่ี http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood  และ4http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood 

1.2.2 ฐานขอมูลเพลงลานนา  จํานวน  30 ระเบียน เผยแพรท่ี 4http://library.cmu.ac.th/ntic/onlinemusic.php 

1.2.3 ฐานขอมูลภาพลานนาในอดีต ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  300 ระเบียน แยกเปน 
ภาษาไทย 150 ระเบียน  ภาษาอังกฤษ 150 ระเบียน  เผยแพรท่ี http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna และ
4http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna 

1.2.4 CMUL Digital Heritage Collection จํานวน 44 ระเบียน เผยแพรทีh่ttp://library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage 

2. บริการ/กิจกรรมท่ีเผยแพรขอมูลทองถิ่นภาคเหนือ 
2.1 การบริการและเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือผานเว็บไซต 
2.2 การบริการและเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือเปนภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเนื้อหาฐานขอมูลในขอ 1 เปน

ภาษาอังกฤษ  ยกเวนฐานขอมูล Digital Heritage Collection 
2.3 การเผยแพรขอมูลภาคเหนือผานสื่อสิ่งพิมพ โดยเผยแพรบริการในวารสารทองกวาวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 1 บทความ ขาวบริการวิชาการสํานักหอสมุด จํานวน 2 บทความ 
2.4 การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ  

2.4.1 นิทรรศการความรูเก่ียวกับปใหมเมือง และภาพสงกรานตเชียงใหมในอดีต  
2.4.2  นิทรรศการประติมากรรมและภาพเขียนลายเสน “ผญาปญญาฅนยอง : ยอนวันวาน ผานงานศิลป จาก

ศิลปนลูกเมืองยอง” 

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood
http://library.cmu.ac.th/ntic/onlinemusic.php
http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage
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2.5 การจัดทําเอกสารแนะนําการใชขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ จํานวน 3 ชุด ไดแก เอกสารแผนพับแนะนําการใช
ฐานขอมูลประเพณีลานนา เอกสารแนะนําเอกสารหายาก และเอกสารแนะนําเอกสารมรดก 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

1. การปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  
สํานักหอสมุดไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ: 

จํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Process) ท่ีไดรับการปรับปรุง พัฒนา โดยมีเปาหมายใหทุกฝายปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานอยางนอยฝายละ 1 กระบวนการ  ผลการดําเนินงานมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
9 กระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการตอบรับหนังสือบริจาค สํานักงานสํานัก ทําใหสํานักหอสมุดสามารถสงหนังสือตอบรับใหผู
บริจาคหนังสือไดรวดเร็ว และตอบสนองความตองการของผูบริจาค  

2. กระบวนการบริการลวงเวลา ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ มีการลดจํานวนผูปฏิบัติงานและปดพ้ืนท่ี
ใหบริการบางสวนตามสถานการณและความเหมาะสมกับปริมาณงาน  ทําใหประหยัดงบประมาณ  ประหยัดพลังงาน 
และทําใหผูปฏิบัติงานลวงเวลาทํางานไดหลายหนาท่ีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3. กระบวนการบริการนําสงเอกสาร  ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ  ทําใหผูรับบริการนําสงเอกสารทราบ
สถานะคําขอของตนเองวาอยูในระหวางการดําเนินงานในข้ันตอนใด  

4. กระบวนการบริการหนังสือท่ีผูรับบริการหาไมพบ ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ  มีการจัดทําแบบฟอรม
ใหผูรับบริการกรอกขอมูล และสํานักหอสมุดแจงผลการหาหนังสือใหแกผูรับบริการทราบทางโทรศัพทมือถือ 

5. กระบวนการระงับการใชบัตรสมาชิกประเภทนักศึกษาท่ีทําบัตรประจําตัวหาย ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ  ทําใหลดอัตราความเสี่ยงหนังสือสูญหายของสํานักหอสมุด  

6. กระบวนการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ฝายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ  สามารถนํา
หนังสือออกใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และหองสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย ไดรับหนังสือกลับคืนตามกําหนดเวลาท่ีสง
มาในแตละสัปดาห 

7. กระบวนการแนะนําการใชฐานขอมูลโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําการใชฐานขอมูลในการอบรมการสืบคนฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสัญจร (Road Show)  

8. กระบวนการบริการนําชมหองสมุดคณะแพทยศาสตร (Library Tour) ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  มีการกําหนดจุดในการเยี่ยมชมและใหบุคลากรบรรยายเนื้อหาในแตละจุดไดถูกตอง ครอบคลุม 
และผูเยี่ยมชมไดรับความรูและประโยชนตามวัตถุประสงคของการเยี่ยมชม และทําใหการใหบริการนําชมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

9. กระบวนการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog) สําหรับหนังสือท่ีสรางระเบียน
บรรณานุกรมแบบยอ (Key New Record) ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทําใหลด
ข้ันตอนและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานจากเดิมท่ีมีการลงทะเบียนดวยระบบมือในสมุดทะเบียน โดยการทํา Created 
List ระเบียนหนังสือ 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุด (CMUL MIS)  
 สํานักหอสมุดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักหอสมุดท่ีครอบคลุม
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยเรียกชื่อระบบวา CMUL MIS 
ท่ี http://mis.lib.cmu.ac.th ประกอบดวยระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภายในองคกรและระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ในรอบปมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 1. จัดทําระบบฐานขอมูลควบคุมเงินงบประมาณของสํานักหอสมุด (CMUL e-Budget) เพ่ิมในระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  โดยไดรับความอนุเคราะหโปรแกรมจัดการฐานขอมูลจากคณะมนุษยศาสตร 

http://mis.lib.cmu.ac.th/
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบฐานขอมูลดังกลาวมีการประมวลผลแบบ Real Time ไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันดานการ
ควบคุมการใชจายงบประมาณ การเบิกจายเงิน และควบคุมการใชงบประมาณของฝาย/งาน/หนวย ท่ีเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานประจําและคาใชจายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพ  ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.13) 

3. การจัดการความรู (Knowledge Management)  
สํานักหอสมุด ไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

และพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ต้ังแต พ.ศ. 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 โดยมีคณะกรรมการจัดการองคความรู ทําหนาท่ีวางแผน ผลักดัน 
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ในปงบประมาณ  2556  มีการดําเนินการจัดการความรู ดังนี้ 

3.1 การกําหนดประเด็นความรู 
กําหนดประเด็นความรูของการจัดการความรูในปงบประมาณ 2556 ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธสํานักหอสมุด 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คือ พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center  โดยมีเปาหมาย
ของการจัดการความรูเพ่ือบริการท่ีเปนเลิศ ประเด็นความรูท่ีกําหนดมี 4 ประเด็น คือ 

3.1.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   
3.1.2 การบริการและสงเสริมการใชบริการหองสมุด 
3.1.3 การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการใหบริการ 
3.1.4 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

3.2 การรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด  
 คณะกรรมการจัดการองคความรูเปนผูรวบรวมความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เผยแพรบนเว็บไซต KM Corner  (http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner) 
เพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายและผูสนใจท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว  นอกจากนี้ 
สมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติสามารถนําองคความรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักหอสมุดผาน Blog ของชุมชน
แนวปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเผยแพรความรูในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ในปงบประมาณ 2556 มีการรวบรวบความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge)  จํานวน  8 องคความรู ดังนี้ 

3.2.1 การจัดการหนังสือท่ีมีการใชนอย  
3.2.2 การลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ AACR II และ MARC21  
3.2.3 เทคนิคการสืบคนฐานขอมูลและบริการตางๆ บนเว็บไซตหองสมุดคณะแพทยศาสตร  
3.2.4 วิธีการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดใหบริการ  
3.2.5 การผลิตสื่อดิจิทัลแนะนําการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
3.2.6 การจัดบริการเชิงรุกหองสมุดยุคใหมสูประชาคมอาเซียน  
3.2.7 การนํารายการวารสารเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
3.2.8 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของสํานักงานสํานัก  
 

3.3 การประเมินผลการดําเนนิงานจัดการความรู 
คณะกรรมการจัดการองคความรูมีการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู โดยประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานจัดการความรูของสํานักหอสมุด ดานการจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา ดานการ
นําความรูไปใชประโยชน และดานการเผยแพรองคความรูผาน KM Corner ผลปรากฏวา ความพึงพอใจของบุคลากรใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86)  

http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner/
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ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักหอสมุด ในปการศึกษา 
2555 ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสวน
งานสูสถาบันการเรียนรู มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ไดคะแนนระดับ 5 

4. สวัสดิการสํานักหอสมุด   
มีการจัดสวัสดิการ ดานการเงิน  นันทนาการ  สุขภาพ  กีฬา และฌาปนกิจสงเคราะหแกบุคลากร  

วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือและเสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 สวัสดิการสํานักหอสมุด 
มีเงินทุนสะสม รวม 140,501 บาท ในรอบปมีการใชจายเงินเพ่ือเปนสวัสดิการดานการเงิน จํานวน 123 ครั้ง และ
สวัสดิการดานการเจ็บปวย นันทนาการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ จํานวน 48,290 บาท 

5. การยกยองชมเชยบุคลากรดี   
สํานักหอสมุดมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลตาง ๆ เพ่ือเปนขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร ดังนี้  
5.1 รางวัลบุคลากรดี   

5.1.1 กลุมขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยปะจํา คือ  นางประภาพันธ  พลายจันทร 
 ตําแหนงบรรณรักษ  งานหองสมุดคณะเกษตรศาสตร  ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.1.2 กลุมลูกจางประจํา คือ นางสาวเรณู สลับ ตําแหนงพนักงานหองสมุด  
 งานหองสมุดคณะสังคมศาสตร ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
5.1.3   กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว  คือ นางสาวอุทุมพร  มณีวรรณ  

ตําแหนงบรรณรักษ งานหองสมุดคณะวิทยาศาสตร   ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5.2 รางวัลบุคลากรและหนวยงานท่ีมีผลงานดีเดนเฉพาะดาน 
5.2.1 รางวัลศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ในฐานะผูมีภาวะผูนําดีเยี่ยม ไดแก              

นางกชพร  ศรีพรรณ  ตําแหนงบรรณารักษ  งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ                      
ฝายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 

5.2.2 รางวัลรองศาสตราจารยวิไล ปานพลอย ในฐานะผูมีมนุษยสัมพันธดีเยี่ยม ไดแก  
นางสาวศิริวรรณ  จิตรสมัคร  ตําแหนงเจาหนาท่ีสํานักงาน  งานบริการสารนิเทศ  ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

5.2.3 รางวัลผูชวยศาสตราจารยสุภาพ สุจินดา ในฐานะผูมีความพยายามพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  
ไดแก  นางวันดา  เช้ือเจ็ดองค ตําแหนงพนักงานบริการฝมือ (ดานสํานักงาน)  งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ  สํานักงานสํานัก 

5.2.4 รางวัลอาจารยจารุพร พงศศรีวัฒน ในฐานะผูมีความรับผิดชอบดีเยี่ยม ไดแก                   
นางสาวระวีวรรณ  บุญรอด  ตําแหนงบรรณารักษ  งานหองสมุดคณะสังคมศาสตร ฝายหองสมุด
และสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

5.2.5 รางวัลอาจารย ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ในฐานะผูมีจิตใจพรอมใหบริการ ไดแก  
นางสาวศุภวรรณ  อาจกลา  ตําแหนงบรรณารักษ งานบริการสารนิเทศ ฝายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ และนายเกตุ  เถาปาอินทร ตําแหนงเจาหนาท่ีสํานักงาน  งานหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5.2.6 รางวัลผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ มาลําพอง ในฐานะผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา ไดแก   
นางสาวนงนุช กันธมา  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร งานศูนยเอกสารสถาบันวิจัยสังคม         
ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และนางนงเยาว  พุทธคํา  
ตําแหนงเจาหนาท่ีสํานักงาน  งานบริการสารนิเทศ  ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
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5.2.7 รางวัลนางเพ็ญสุวรรณส  นาคะปรีชา ในฐานะเปนหนวยงานรวมพลังสรางสรรคผลงานและ
ทํางานเปนทีม ไดแก งานนโยบายและแผน และงานการเงิน การคลังและพัสดุ  สํานักงานสํานัก  

6. การพัฒนาบุคลากร 
สํานักหอสมุดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเพ่ือใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดหัวขอการ

พัฒนาไว 4 ดาน ไดแก ดานงานหองสมุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานวิชาการท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ประสบการณ ดานการศึกษาภาษาทองถ่ินและภาษาตางประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 900,000 บาท เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรท่ีสังกัดสํานักหอสมุด จํานวนท้ังสิ้น 153 คน ผลการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีบุคลากรเขารับการพัฒนา 
จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 99.35 จําแนกตามนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การวิจัย 
สํานักหอสมุดจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2556 จํานวน 100,000 บาท เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสํานักหอสมุดในการทําวิจัย ซ่ึงบุคลากรสํานักหอสมุดสามารถสงโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยไดตลอดท้ังป ท้ังนี้เพ่ือใหการสงเสริมการวิจัยของบุคลากรเปนไปอยางท่ัวถึง และไมมีขอจํากัดดาน
ระยะเวลาการสงโครงการวิจัย ผลการดําเนินงานมีดังนี้ 

7.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
ในปงบประมาณ 2556 มีนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2555 

ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น จํานวน 3 ราย  จํานวนเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยรวม 49,800 บาท ประกอบดวย 
 

ช่ือนักวิจัย โครงการวิจัย จํานวนเงิน 
1. นางสาวมัณทะณี  คําโพธิ์ ความสัมพันธของการใชหนังสือและการจัดซ้ือของ

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
ปงบประมาณ 2550 - 2554 

16,600 บาท 

2. นางสุวพัชร  อุทรา พฤติกรรมการอานและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การอานหนังสือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16,000 บาท 

3. นายปราชญ  สงวนศักดิ์ การพัฒนาระบบยืนยันตนเองเพ่ือใชบริการ
คอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยใชความถ่ีวิทยุ 

17,200 บาท 

  

 
 
 

7การพัฒนาบุคลากร 
(ตามนโยบายการพัฒนา) 

7ผลลัพธการพัฒนาบุคลากร 

จํานวนบุคลากร  
(รวม 153 คน) 

รอยละ 
งบประมาณจัดสรร  

(รวม 900,000 บาท) 
รอยละ 

1. ดานงานหองสมุด 48 31.37 462,659.41 51.41 
2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการส่ือสาร 

87 56.86 36,192.00 4.02 

3. ดานวิชาการท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมพูน 
    ความรูและประสบการณ 

152 99.35 360,003.10 40.00 

4. ดานการศึกษาภาษาทองถิ่น 
    และภาษาตางประเทศ 

1 0.65 - - 

รวม 858,854.51 95.43 
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7.2 การจัดอบรมสงเสริมการวิจัย 
      สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย โดยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การ

เขียนบทความอยางไรใหไดรับการตีพิมพ ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 สํานักหอสมุด วิทยากรโดย 
รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

8. รายงานผลการใชจายงบประมาณ (หองสมุดกลาง) 

9. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด  
สํานักหอสมุดไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2535 ตามดําริของ อาจารย          

ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดตั้ง
กองทุนของสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530  โดยไดรับเงินสนับสนุนการกอตั้งกองทุนฯ ครั้งแรกจากนาย
วัชระ ตันตรานนท จํานวน 100,000.00 บาท และสํานักหอสมุดไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได เพ่ือสมทบทุน รอยละ 5 
รวมเปนเงินทุนกอตั้งกองทุนฯ ครั้งแรก จํานวน  273,769.00 บาท ในแตละป กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด มีแหลงท่ีมา
และทรัพยสินของกองทุนฯ จากเงินและทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค รายไดจากการจัดงานสัปดาหหนังสือแหงป CMU Book 
Fair รายไดของสํานักหอสมุด ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหนํามาสมทบกองทุนฯ  และเงินผลประโยชนของกองทุนฯ โดยมี
วัตถุประสงคของกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
หองสมุด และจัดสรรเปนทุนพัฒนาบุคลากร โดยใชจายจากดอกผลของกองทุนฯ เทานั้น 

ในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด ไดแตงตั้งคณะกรรมการทุนกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด และ
คณะกรรมการระดมทุนกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดข้ึน เพ่ือบริหารกองทุนและดําเนินกิจกรรมระดมทุน ในปงบประมาณ 
2556 กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดมีสินทรัพยสวนทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม ดังนี้ 

 
 

 

รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 
1. งบประมาณรายจายจากงบแผนดินประจําปงบประมาณ 2556 
   1.1 เงินเดือน 3,945,200.00 3,926,250.00 18,950.00 
   1.2 คาจางประจาํ 4,763,100.00 4,474,860.00 288,240.00 
   1.3 งบบุคลากร 41,492,100.00 40,392,093.00 1,100,007.00 
   1.4 คาตอบแทน 629,200.00 302,919.86 326,280.14 
   1.5 คาใชสอย 750,000.00 657,351.00 92,649.00 
   1.6 คาวัสดุ 4,024,500.00 4,442,226.28 (417,726.28) 
   1.7 เงินอุดหนุน 3,010,000.00 3,010,000.00 - 

รวม 58,614,100.00 57,205,700.14 1,408,399.86 
2. งบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2556 
   2.1 งบบุคลากร 3,922,900.00 3,940,516.95 (17,616.95) 
   2.2 คาตอบแทน 1,427,500.00 1,226,734.00 200,766.00 
   2.3 คาใชสอย 6,120,000.00 6,558,346.58 (438,346.58) 
   2.4 คาวัสดุ 7,146,800.00 6,062,402.79 1,084,397.21 
   2.5 คาสาธารณูปโภค 600,000.00 639,948.31 (39,948.31) 
   2.6 คาครุภัณฑ 362,700.00 864,706.73 (502,006.73) 
   2.7 เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 237,000.00 113,000.00 
   2.8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 900,000.00 858,854.51 41,145.49 
   2.9 งบรายจายอ่ืน 1,559,600.00 284,956.00 1,274,644.00 

รวม 22,389,500.00 20,673,465.87 1,716,034.13 
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รายงาน รวม (บาท) 
ทุนสะสม  

ทุนสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2555 8,849,856.15 

บวก  1. เงินสมทบกองทุนระหวางป 89,766.75 
        2. รับคืนเงินคาสนับสนุนการพัฒนาอาจารย/ขาราชการ 
 

4,200.00 

รวมทุนสะสม 8,943,822.90 
ดอกผลกองทุนสะสม  
ดอกผลกองทุนยกมา 1 ตุลาคม 2555 2,597,722.37 
บวก   1. ดอกเบี้ยรับระหวางป 296,207.39 
        2. รายไดจากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งท่ี 19 1,243,818.25 
        3. รายไดจากการขาย Diary  10,100.00 
        4. รายไดเบ็ดเตล็ด 333,140.36 
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน  
      1. คาใชจายจัดงาน CMU Book Fair ครั้งท่ี 19 (765,681.10) 
      2. คานําสง 10 % ใหมหาวิทยาลัย (125,391.83) 
      3. คาใชสอยอ่ืนๆ (คาของท่ีระลึก) (161,820.00) 

รวมดอกผลกองทุนสะสม 3,428,095.44 
รวมทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม ณ 30 กันยายน 2556 12,371,918.34 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  แบงสวนงานออกเปน
ระดับฝาย/งาน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุดเปนผูสงเสริม สนับสนุน กํากับและดูแลนโยบายของ
สํานักหอสมุดใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณางบประมาณและสัมฤทธิผลการดําเนินงานในภาพรวม 
และมีคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเปนผูบริหารจัดการตามพันธกิจ และพัฒนาสํานักหอสมุดใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามนโยบายท่ีกําหนดไว และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุดมอบหมาย   

ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2556 
มีการติดตามผลของการดําเนินงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม  ทุก  6  เดือน  ตามแผน

ปฏิบัติงานประจําปและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม โดยสรุปคือ 
 

ลักษณะโครงการ โครงการ กิจกรรม 
1. โครงการประจํา 98 188 
2. โครงการใหม 31 33 

รวม 129 221 
 

การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ ไดจําแนกตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ และไมได
ดําเนินการ  มีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การติดตามผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ไมไดดําเนินการ รอยละ 
1. โครงการ (129) 128 99.23 1 0.77 
2.  กิจกรรม (221) 220 99.55 1 0.45 
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 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสัมฤทธิข์องโครงการ/กิจกรรม 

ตามเปาหมาย รอยละ ตํ่ากวาเปาหมาย รอยละ สูงกวาเปาหมาย รอยละ 
1. โครงการ (128) 128 100 0 0.00 0 0.00 
2.  กิจกรรม (220) 125 56.82 13 5.91 82 37.27 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

สํานักหอสมุดไดกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธในแผนกลยุทธสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) จํานวน 18 ตัวชี้วัด  
เพ่ือวัดผลการดําเนินงานตามกลยุทธ  สําหรับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2556 สรุปได
ดังนี้   

1) ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 2-6, 13-14 และ 16-17 
2) ตัวชี้วัดท่ีดําเนินงานไดตามเปาหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1, 7-12, 15 และ 18  

ลําดับ ชื่อตัวชี้วดักลยุทธ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แปล
ความ 

ขอมูลประกอบ 

1 สัดสวนจํานวนหนังสือตอ
นักศึกษา 

เลม: คน 34 34 ตาม
เปาหมาย 

จํานวนหนังสือ 1,015,493 เลม 
จํานวนนักศึกษา FTES 29,352 คน 

2 จํานวนระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic Records) ท่ี
ไดรบัการตรวจสอบ 

ระเบียน 33,000 34,028 สูง -  

3 จํานวนบริการใหมท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

บริการ 5 7 สูง 1. บริการ Class a Librarian 
2. บริการตอบคาํถามดวย Line Application 
3. บริการสืบคนขอมูลผาน  CMUL AirPAC Application   
4. บริการจองหองคนควากลุมดวยตนเอง 
5. บริการสารสนเทศออนไลน สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(Chiang Mai University Library Online Media Store: CMUL 
OMS)   

6. บริการขอมลูบรรณานุกรมสิ่งพิมพประเภทวิทยานิพนธและ
การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร ผานบารโคด 2 มิติ (QR Code)   

7. บริการอินเทอรเน็ตทีวี   
4 รอยละการเขาใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 17.70 สูง - 

 
5 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
รอยละ 80 81.20 สูง - 



33 
 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วดักลยุทธ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แปล
ความ 

ขอมูลประกอบ 

6 จํานวนบริการ/กิจกรรม
สําหรับผูรับบริการ
ชาวตางชาติ  
 

บริการ/
กิจกรรม 

6 8 สูง 1. บริการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 
สําหรับอาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติ  

2. บริการคูมือนําชมสํานักหอสมุดฉบับสองภาษา  
3. การนําชมและแนะนําการสืบคนขอมูลเบ้ืองตนแกนักศึกษา

ชาวตางชาติ  
4. การจัดบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. บริการปายประกาศ ปายบอกทิศทาง ประเภทหนังสือเปน

ภาษาอังกฤษ  
6. การจัดทําขอมลูบริการเปนภาษาอังกฤษเผยแพรบนเว็บไซต

หองสมุด  
7. การจัดทําแผนพับแนะนําหองสมุดฉบับภาษาอังกฤษ  
8. การจัดทําเว็บไซตหองสมุดเปนภาษาอังกฤษ  

7 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ใชสนับสนุนการดาํเนินงาน
และการบริการ 

ระดับ 5 5 ตาม
เปาหมาย 

- 

8 จํานวนบริการ/กิจกรรมท่ี
สนับสนุนนักวิจัย/
นักวิชาการใหมีศักยภาพ
ดานการวิจัย 
 
 
 

บริการ/
กิจกรรม 

14 14 ตาม
เปาหมาย 

1. บริการบรรณารักษพบนักวิจัย (Liaison Librarian)   
2. บริการฝกอบรมการแสวงหาขอมลูอิเล็กทรอนิกสสญัจรแก

นักวิจัย (Road Show)   
3. บริการเลือกสรรและเผยแพรสารสนเทศเฉพาะบุคคล 

(Selective Dissemination of information)  
4. บริการ Alert  
5. บริการหองคนควาสวนบุคคล และคนควากลุม  
6. การใหบริการคาดัชนีช้ีคุณภาพวารสาร (Impact Factor)  
7. บริการตรวจสอบการอางอิงผลงานวิชาการ (Citation 

Analysis)  
8. บริการตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม  
9. บริการแนะนํางานวิจัยใหม  
10.   บริการฐานขอมูล CMU Scholarly Research report   
11. บริการ Subject Guide  
12. บริการ e-mail Current Awareness   
13. บริการตรวจสอบการทําซ้ําผลงานวิชาการ (Plagiarism)  
14. จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการวิจยั เรื่อง    

  ทําอยางไรใหผลงานวิชาการไดรบัการตีพิมพ  
9 จํานวนบริการวิชาการเพ่ือ

การเรยีนรูของชุมชนและ
ทองถ่ิน 
 

บริการ 12 12 ตาม
เปาหมาย 

1. บริการเขาใชบริการสาํหรับบุคคลภายนอก       
2. บริการฝกอบรมการใชหองสมุดแกหนวยงานภายนอก  
3. บริการใหยมืนิทรรศการแกหนวยงานภายนอก  
4. การใหความรูแกหนวยงานภายนอกท่ีเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
5. การจัดนิทรรศการเพ่ือชุมชุน  
6. การฝกงาน/ฝกอบรมทางวิชาชีพหองสมุดแกหนวยงาน

ภายนอก  
7. การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และครภุัณฑแก

หนวยงานภายนอก 
8. งานสัปดาหหนังสือแหงป CMU Book Fair ครั้งท่ี 19 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วดักลยุทธ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แปล
ความ 

ขอมูลประกอบ 

9. การใหความรวมมือหนวยงานภายนอกใชสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม  

10. การเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษ/ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ  
11. บริการใหคําปรึกษาในการจดัระบบหองสมุดแกหนวยงาน

ภายนอก  
12. จัดบรรยาย/สัมมนา/ประชุมแกหนวยงานภายนอก 

10 จํานวนฐานขอมูลทองถ่ิน
ภาคเหนือ 
 

ฐานขอมูล 5 5 ตาม
เปาหมาย 

1. ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา (ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
(http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood) และ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood) 

2. ฐานขอมูลเพลงลานนา 
(http://library.cmu.ac.th/ntic/onlinemusic.php) 

3. ฐานขอมูลภาพลานนาในอดีต (ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
(http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna) และ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna) 

4. CMUL Digital Heritage Collection 
(http://library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalh
eritage) 

5. ฐานขอมูลประเพณลีานนา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition) และ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannatradition) 

11 จํานวนบริการ/กิจกรรมท่ี
เผยแพรขอมลูทองถ่ิน
ภาคเหนือ 
 

บริการ/
กิจกรรม 

5 5 ตาม
เปาหมาย 

1. การบริการและเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือผานเว็บไซต 
2. การบริการและเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือเปน

ภาษาอังกฤษ 
3. การเผยแพรขอมลูภาคเหนือผานสือ่สิ่งพิมพ 
4. การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ 

(นิทรรศการความรูเก่ียวกับปใหมเมืองและภาพสงกรานต
เชียงใหมในอดีต และนิทรรศการประตมิากรรมและ
ภาพเขียนลายเสน "ผญาปญญาฅนยอง : ยอนวันวาน ผาน
งานศิลป จากศิลปนลูกเมืองยอง") 

5. การจัดทําเอกสารแนะนําการใชฐานขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ 
12 จํานวนกิจกรรมในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และทองถ่ิน
ลานนา 

กิจกรรม 7 7 ตาม
เปาหมาย 

1. การทําบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 
2. การทําบุญเน่ืองในวันข้ึนปใหม ในการจัดกิจกรรมสรางเสรมิ

คุณภาพชีวิตบุคลากรสํานักหอสมดุ 
3. การจัดพิธีดําหัวผูบริหาร  การเขารวมพิธีดําหัวผูบริหาร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม และการรวมขบวนแหสรงนํ้าพระ
เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต 

4. การทําบุญวันสถาปนาสํานักหอสมุด   
5. การจัดพิธีหลอเทียนพรรษาและนําเทียนพรรษาไปถวายท่ีวัด 
6. การเขารวมทําบุญประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
7. การเขารวมทําบุญประเพณีทําบุญประตเูมือง 

13 
 
 

จํานวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work Process) 
ท่ีไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 

กระบวนการ 6 9 สูง 1. กระบวนการตอบรับหนังสือบริจาค 
2. กระบวนการบริการลวงเวลา 
3. กระบวนการบริการนําสงเอกสาร 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วดักลยุทธ หนวยนับ 
เปาหมาย 
ป 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แปล
ความ 

ขอมูลประกอบ 

4. กระบวนการบริการหนังสือท่ีผูรับบริการหาไมพบ 
5. กระบวนการระงับการใชบัตรสมาชิกประเภทนักศึกษาท่ีทํา

บัตรประจําตัวหาย 
6. กระบวนการจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
7. กระบวนการแนะนําการใชฐานขอมูลโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
8. กระบวนการบริการนําชมหองสมดุคณะแพทยศาสตร 

(Library Tour) 
9. กระบวนการเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศกอนการวิเคราะห 

(Pre-Catalog) สําหรับหนังสือท่ีสรางระเบียนบรรณานุกรม
แบบยอ (Key new record) 

14 รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 
(CMUL MIS) 

รอยละ 80 82.60 สูง - 

15 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
สํานักหอสมุดสูองคกรแหง
การเรยีนรู 

ระดับ 5 5 ตาม
เปาหมาย 

- 

16 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมตีอการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 4 สูง คะแนนคาเฉลี่ย 4.06 

17 รอยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการทํางานตอ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
ท้ังหมด 

รอยละ 80 99.35 สูง จํานวนบุคลากรท้ังหมด 153 คน  
ไดรับการพัฒนา จํานวน 152 คน 

18 ระดับความสําเร็จของการ
แสวงหารายไดสมทบ
กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด 

ระดับ 5 5 ตาม
เปาหมาย 

มีรายไดจากการแสวงหารายไดสมทบกองทุนพัฒนา
สํานักหอสมุด 362,845.32 บาท 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหสํานักหอสมุดจัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 5 
ยุทธศาสตร 6 ตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการใหบริการ สําหรับผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556 สรุปไดดังนี้   

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เปรียบเทียบเปาหมายกับผล 

เปาหมาย ผล 
สูง-ตํ่ากวา
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพในระดับสากล 
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสวนงาน ระดับ

คะแนน 
5 4.71 ต่ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถ่ินลานนาและกลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนําพลงังานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช การลดรองรอย

คารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

6 6 เทากัน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมลูของสวนงานในระบบ CMU MIS                        

ใหสามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารไดอยางถูกตอง 
ระดับ 5 1,2,3,

4,5 
เทากัน 

6.5 รอยละของบุคลากรดานบริหารวิชาการไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ                  
ในการบริหารจัดการตอบุคลากรดานบริหารวิชาการท้ังหมด 

รอยละ 100 100 เทากัน 

6.7 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ                         
และทักษะในการทํางานตอบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

รอยละ 100 99.35 ต่ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 7 (เพ่ิม) : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ีผูบรหิารสวนงานแถลงตอสภา 
7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ีผูบริหารสวนงานแถลง                   

ตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระดับ 5 5 เทากัน 
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สวนที่   สวนที่   33  

การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด 

 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด ในรอบปงบประมาณ 2556  มีกิจกรรม ดังนี้ 

1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 การประชุมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

      ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายบริหาร และหัวหนางานนโยบายและแผน ไดเขารวมการประชุมตามท่ี
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดในรอบป 2556 จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือรับฟงขอชี้แจงและสรางความเขาใจแนวปฏิบัติท่ี
เปนมาตรฐานตรงกันดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

1.2 การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดเขารวมฝกอบรม เพ่ือสรางความเขาใจองคความรูดาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงจัดโดย
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 7 Module ประกอบดวย Module 17: Process SIPOC Model 3 (KPI), 
Module 18: Gap Analysis/ Goal Setting/ C&E Analysis, Module 19: SWOT Analysis/ TOWS Matrix, 
Module 20: Strategy Map/ BSC/ Improvement Tools, Module 21: Initiative/ NEW Service Blueprint (To 
be), Module 22: Process Assessment & Control และ Module 23: Process Management Guideline: PMG 
 1.3 การสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ในป 2556 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือ
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 
 1.4 การเย่ียมชมสํานักหอสมุดดานประกันคุณภาพการศึกษา 
      1.4.1 คณะกรรมการจาก ASEAN University Network (AUN) เขาเยี่ยมชมสํานักหอสมุด ในวันท่ี 22 
สิงหาคม 2556 
       1.4.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2555 เขา
เยี่ยมชมสํานักหอสมุด ในวันท่ี 18 กันยายน 2556 

2. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 
2555 เพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 โดยรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 8 ตัวบงชี้ ผล
การตรวจประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ เทากับ 4.71 
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สวนที่  สวนที่  44  
ภาคผนวกภาคผนวก 
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1. การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดกลาง 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

ภาษา แผนดิน รายได อ่ืนๆ รวม 

ไทย เทศ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. วัสดตุีพิมพ 

        
 

  หนังสือ (เลม)   3,614 552 1,404,160.21 24.55 708,766.00 16.98 - - 2,112,926.37 18.21 

 วารสาร (ชื่อ) 170 82 2,800,054.35 48.97 - - 465,930.35 27.25 3,265,984.70 28.15 

 หนังสือพิมพ (ชือ่) 22 1 180,040.00 3.15 - - - - 180,040.00 1.55 

2. โสตทัศนวัสดุ ( แผน)   91 311 7,250.00 0.13 49,334.00 1.18 - - 56,584.00 0.49 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส 
           หนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(ฐานขอมูล/ชื่อ) - - - - - - - - - - 
 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส 
(ฐานขอมูล) 

1 17 1,326,627.11 23.20 3,415,740.14 81.84 1,243,638.05 72.75 5,986,005.30 51.60 

รวม     5,718,131.67 100.00 4,173,840.30   100.00 1,709,568.40 100.00 11,601,540.37 100.00 

 

2. การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดคณะ 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

ภาษา แผนดิน รายได อ่ืน ๆ 
จํานวนเงิน รอยละ 

ไทย เทศ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. วัสดตุีพิมพ 

  
                

หนังสือ (เลม) 6,194 3,054 4,044,720.30 12.66 3,596,538.92 41.31 124,870.50 49.33 7,766,129.72 18.99 

วารสาร (ชื่อ) 554 409 15,352,179.06 48.06 3,398,001.80 39.03 102,780.70 40.60 18,852,961.56 46.10 

หนังสือพิมพ (ชื่อ) 17 3 321,479.00 1.01 234,760.10 2.70 23,725.00 9.37 579,964.10 1.42 

2. โสตทัศนวัสดุ (แผน) 410 144 61,663.00 0.19 2,424.00 0.03 1,781.00 0.70 65,868.00 0.16 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส           

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(ฐานขอมูล/ชื่อ) 

- 3/161 613,536.67 1.92 50,480.00 0.58 - - 664,016.67 1.62 

ฐานขอมูลซีดี-รอม 
(ฐานขอมูล) 

- 2 - - 16,943.00 0.19 - - 16,943.00 0.04 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(ฐานขอมูล) 

- 251 11,546,291.00 36.16 1,406,906.66 16.16 - - 12,953,197.66 31.67 

รวม 31,939,869.03 100.00 8,706,054.48 100.00 253,157.20 100.00 40,899,080.71 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 สํานักหอสมดุบอกรับฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสรวมกับ คณะนิติศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  และคณะพยาบาลศาสตร  รวมจาํนวน 3 ฐาน 
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3. การจัดซ้ือหนังสือและโสตทัศนวัสดุ 

 
หองสมุด หนังสือ (เลม)  

โสตทัศนวัสด ุ
 รวม 

จํานวนเงิน (แผน) จํานวนเงิน 

ไทย เทศ  ไทย เทศ  จํานวนเงิน รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 3,614 552 2,112,926.37 91 311 56,584.00 2,169,510.37 21.69 

2. หองสมุดคณะ 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

578 718 2,102,997.20 17 - 27,987.00 2,130,984.20 21.30 

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 216 73 370,479.00 - - - 370,479.00 3.70 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 131 254 591,740.95 - - - 591,740.95 5.92 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 71 152 434,252.00 17 - 27,987.00 462,239.00 4.62 

หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 106 141 257,725.00 - - - 257,725.00 2.58 

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 54 98 448,800.25 - - - 448,800.25 4.48 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

783 1,114 2,825,369.24 68 10 16,703.00 2,842,072.24 28.42 

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 31 101 302,062.00 - - - 302,062.00 3.03 

หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 147 150 481,926.34 - - - 481,926.34 4.82 

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร - - - - - - - - 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร 337 724 1,549,680.00 46 - 13,922.00 1,563,602.00 15.63 

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 80 64 256,722.90 - - - 256,722.90 2.57 

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 84 53 196,413.00 1 7 1,000.00 197,413.00 1.97 

หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 104 22 38,565.00 21 3 1,781.00 40,346.00 0.40 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 

4,833 1,222 2,837,763.28 120 62 21,178.00 2,858,941.28 28.59 

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 701 205 441,236.00 - - - 441,236.00 4.41 

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 1,049 240 464,005.00 - - - 464,005.00 4.64 

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 265 425 575,594.28 67 56 5,694.00 581,288.28 5.81 

หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 857 29 316,622.50 42 6 11,524.00 328,146.50 3.28 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 204 125 306,569.00 - - - 306,569.00 3.07 

หองสมุดคณะสังคมศาสตร 1,151 183 647,431.00 11 - 3,960.00 651,391.00 6.52 

หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 606 15 86,305.50 - - - 86,305.50 0.86 

รวม 9,808 3,606 9,879,056.09 296 383 122,452.00 10,001,508.09 100.00 
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4. การจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ 

 
หองสมุด 

วารสาร 
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

 

หนังสือพิมพ 
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

 

รวม 
 

 ไทย เทศ ไทย เทศ จํานวนเงิน รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 170 82 3,265,984.70 22 1 180,040.00 3,446,024.70 15.06 

2. หองสมุดคณะ 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

151 42 1,871,516.01 37 5 177,245.00 2,048,761.01 8.95 

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 53 17 633,066.00 7 1 26,085.00 659,151.00 2.88 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 21 7 596,259.00 8 2 47,785.00 644,044.00 2.81 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 49 4 396,976.94 16 2 82,800.00 479,776.94 2.10 

หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 11 152,220.00 3 - 12,775.00 164,995.00 0.72 

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 3 92,994.07 3 - 7,800.00 100,794.07 0.44 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

114 290 15,876,740.15 22 6 106,020.00 15,982,760.15 69.86 

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 5 19 785,526.00 4 - 12,475.00 798,001.00 3.49 

หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 27 9 234,195.04 4 1 18,525.00 252,720.04 1.10 

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 21 72 1,562,618.13 1 2 10,330.00 1,572,948.13 6.88 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร 28 171 12,512,692.50 11 3 58,855.00 12,571,547.50 54.95 

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 14 14 729,395.48 - - - 729,395.48 3.19 

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 3 3 39,824.00 2 - 5,835.00 45,659.00 0.20 

หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 16 2 12,489.00 - - - 12,489.00 0.05 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

289 77 1,104,705.40 88 11 296,699.10 1,401,404.50 6.13 

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 55 5 133,656.00 15 2 58,275.00 191,931.00 0.84 

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 62 13 216,112.00 11 3 33,325.00 249,437.00 1.09 

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 21 25 108,125.70 4 - 16,425.00 124,550.70 0.54 

หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 47 9 127,653.70 13 2 75,950.00 203,603.70 0.89 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 49 10 186,340.00 16 2 30,245.00 216,585.00 0.95 

หองสมุดคณะสังคมศาสตร 35 15 306,664.00 13 2 58,754.10 365,418.10 1.60 

หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 20 - 26,154.00 5 - 23,725.00 49,879.00 0.22 

รวม   22,118,946.26   760,004.10 22,878,950.36 100.00 

 
หมายเหตุ: จํานวนของวารสารและหนังสือพิมพไมนับช่ือท่ีซ้ํากัน 
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5. การจัดซ้ือส่ืออิเล็กทรอนิกส 

หองสมุด 
หนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส 
(ฐานขอมูล) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ฐานขอมูล 
อิเล็กทรอนิกส 
(ฐานขอมูล) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  

ฐานขอมูล 
ซีดี-รอม 

(ฐานขอมูล) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

รวม (บาท) 

จํานวนเงิน รอยละ 
      

หองสมุดกลาง - - 18 5,986,005.30 - - 5,986,005.30 30.59 

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 1 7,488.67 2 529,165.00 - - 536,653.67 2.74 

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ1 1 50,480.00 1 210,031.50 - - 260,511.50 1.07 

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร2 - - 1 172,544.00 - - 172,544.00 0.88 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร 1 606,048.00 13 10,807,094.50 - - 11,413,142.50 58.32 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร - - 1 170,726.14 - - 170,726.14 0.87 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร - - 5 775,902.52 - - 775,902.52 3.97 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร - - 1 30,800.00 2 16,943.00 47,743.00 0.25 

หองสมุดคณะสังคมศาสตร  
   - คณะนิติศาสตร3  

 
- 

 
- 

 
1 

 
256,934.00 

 
- 

 
- 

 
256,934.00 

 
1.31 

รวม 3 664,016.67 40 18,939,202.96 2 16,943.00 19,620,162.63 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สํานักหอสมดุและคณะบริหารธุรกิจบอกรับรวมกัน 
2 สํานักหอสมดุและคณะพยาบาลศาสตรบอกรับรวมกัน 
3 หองสมุดคณะสังคมศาสตร ดําเนินการจัดซื้อฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสใหแกคณะนิติศาสตรรวมกับสํานักหอสมุด 
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6. งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุด หนังสือ วารสารและ
หนังสือพิมพ 

โสตทัศนวัสดุ สื่อ อิเล็กทรอนิกส รวม  
จํานวนเงิน 

1. หองสมุดกลาง 2,112,926.37 3,446,024.70 56,584.00 5,986,005.30 11,601,540.37 

2. หองสมุดคณะ 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,102,997.20 2,048,761.01 27,987.00 946,628.66 5,126,373.87 

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 370,479.00 659,151.00 - - 1,029,630.00 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 591,740.95 644,044.00 - 170,726.14 1,406,511.09 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 434,252.00 479,776.94 27,987.00 775,902.52 1,717,918.46 

หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 257,725.00 164,995.00 - - 422,720.00 

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 448,800.25 100,794.07 - - 549,594.32 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2,825,369.24 15,982,760.15 16,703.00 12,122,340.17 30,947,172.56 

หองสมุดคณะทนัตแพทยศาสตร 302,062.00 798,001.00 - 536,653.67 1,636,716.67 

หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 481,926.34 252,720.04 - - 734,646.38 

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร - 1,572,948.13 - 172,544.00 1,745,492.13 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร 1,549,680.00 12,571,547.50 13,922.00 11,413,142.50 25,548,292.00 

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 256,722.90 729,395.48 - - 986,118.38 

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 196,413.00 45,659.00 1,000.00 - 243,072.00 

หองสมุดสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสุขภาพ 38,565.00 12,489.00 1,781.00 - 52,835.00 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2,837,763.28 1,401,404.50 21,178.00 565,188.50 4,825,534.28 

หองสมุดคณะบริหารธรุกจิ 441,236.00 191,931.00 - 260,511.50 893,678.50 

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 464,005.00 249,437.00 - - 713,442.00 

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 575,594.28 124,550.70 5,694.00 - 705,838.98 

หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 316,622.50 203,603.70 11,524.00 - 531,750.20 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 306,569.00 216,585.00 - 47,743.00 570,897.00 

หองสมุดคณะสังคมศาสตร 647,431.00 365,418.10 3,960.00 - 1,016,809.10 

     - คณะนติิศาสตร1 - - - 256,934.00 256,934.00 

หองสมุดศูนยวชิาการโรงเรียนสาธิต 86,305.50 49,879.00 - - 136,184.50 

รวม 9,879,056.09 22,878,950.36 122,452.00 19,620,162.63 52,500,621.08 

 
1
 หองสมุดคณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะนิติศาสตร  
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7. งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได สําหรับการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุด 
งบประมาณ รวม 

แผนดิน เงินรายได อ่ืน ๆ จํานวนเงิน รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 5,718,131.67 4,173,840.30 1,709,568.40 11,601,540.37 22.10 
2. หองสมุดคณะ 
 ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,449,472.00 3,676,901.87 - 5,126,373.87 9.76 

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 249,063.00 780,567.00 - 1,029,630.00 1.96 
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 660,833.00 745,678.09 - 1,406,511.09 2.68 
หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 436,511.00 1,281,407.46 - 1,717,918.46 3.27 
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร - 422,720.00 - 422,720.00 0.80 
หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 103,065.00 446,529.32 - 549,594.32 1.05 

  ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 29,725,952.03 1,168,385.53 52,835.00 30,947,172.56 58.95 
หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 1,636,716.67 - - 1,636,716.67 3.12 
หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 317,301.00 417,345.38 - 734,646.38 1.40 
หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 1,745,492.13 - - 1,745,492.13 3.32 
หองสมุดคณะแพทยศาสตร 25,548,292.00 - - 25,548,292.00 48.66 
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 241,774.23 744,344.15 - 986,118.38 1.88 
หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 236,376.00 6,696.00 - 243,072.00 0.47 
หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 52,835.00 52,835.00 0.10 

  ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 764,445.00 3,860,767.08 200,322.20 4,825,534.28 9.19 
หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ - 893,678.50 - 893,678.50 1.70 
หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 205,721.00 507,721.00 - 713,442.00 1.36 
หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 122,528.00 583,310.98 - 705,838.98 1.34 
หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 215,491.00 252,121.50 64,137.70 531,750.20 1.01 
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร - 570,897.00 - 570,897.00 1.09 
หองสมุดคณะสังคมศาสตร 220,705.00 796,104.10 - 1,016,809.10 1.94 
   - คณะนิติศาสตร1 - 256,934.00 - 256,934.00 0.49 

หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต - - 136,184.50 136,184.50 0.26 

รวม 37,658,000.70 12,879,894.78 1,962,725.60 52,500,621.08 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 หองสมุดคณะสังคมศาสตร ไดดาํเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหกับคณะนิติศาสตร  



49 

8. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับบริจาค 

สํานักหอสมุดไดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน องคกร สถาบัน บุคคลตาง ๆ ดังนี้ หนังสือ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จํานวน 14,585 เลม และโสตทัศนวัสดุภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จํานวน 1,242 
แผน 

หองสมุด 
หนังสือ 
 (เลม) 

วารสาร  
(ชื่อ) 

โสตทัศนวัสด ุ
(แผน) 

ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ 
1. หองสมุดกลาง   4,691      658     159       78      313       38  
2. หองสมุดคณะ  

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   2,357      313     314     102       41         9  

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร    1,325      106        37        13        14         -    

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร      160        73      157        74          -           -    

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร      346        52        93        12         6         -    

หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร      226        42         -           -            -           -    

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร      300        40        27         3        21         9  

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   2,248      256     514       88      267     147  

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร      127         6          5         -           5         -    

หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย      221         1        50        15          -          34  

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร      209        41        20         2      147         -    

หองสมุดคณะแพทยศาสตร      791      101        16         -          93        46  

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร      563        79      103        15         4        20  

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร      251        10      311        54        10        45  

หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ        86        18          9         2         8         2  

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3,459      603     122       21      296     131  

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ      250          -           -           -        225         -    

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร    1,344      432        47         -          15        24  

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป      513        34        45        10        31     102  

หองสมุดคณะศึกษาศาสตร      366        38        30        11        25         5  

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร          -            -           -           -            -           -    

หองสมุดคณะสังคมศาสตร      928       99         -           -            -           -    

หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต        58          -           -           -            -           -    

รวม  12,755   1,830       917     325  

 
หมายเหตุ :  จํานวนของวารสารไมนับช่ือท่ีซ้ํากัน 
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9. การจัดทําดัชนีชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ 

 สํานักหอสมุด ไดจัดทําดัชนีชวยคนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีบริการในหองสมุดกลางและหองสมุดคณะ เพ่ือการ
เขาถึงขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี อีกท้ัง มีการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic records) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหมีความสมบูรณ ดังนี้ 

กิจกรรม จํานวนระเบียน 

2.1 การวิเคราะหและสรางระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล CMUL 
OPAC  ประกอบดวย 
1) หนังสือ 34,759 ระเบียน 
2) วารสาร 331 ระเบียน   
3) โสตทัศนวัสดุ 1,002 ระเบียน 

36,092 

2.2 การจัดทําดัชนี  ประกอบดวย 
1) วารสาร 2,813 ระเบียน 
2) หนังสือพิมพ 1,111 ระเบียน 

3,924 

2.3  การสรางฐานขอมูลเฉพาะ 
2.3.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Theses) 1,500 
2.3.2 ฐานขอมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Research)  100 
2.3.3 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม Thai Digital Collection โดยดําเนินการ
ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS : Thailand 
Library Integrated System) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวย
การจัดทํารายการ Metadata ของเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มประเภท 
วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยของบุคลากรและอาจารยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1,600 

2.3.4 ฐานขอมูล CMUL Digital Heritage Collection  44 
2.3.5 ฐานขอมูลอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)  95 
2.3.6 ฐานขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 132 
2.3.7 ฐานขอมูลภูมิภาคอาเซียน 1,119 

2.3.8 ฐานขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ ประกอบดวย 
1) ฐานขอมูลเพลงลานนา จํานวน 30 ระเบียน 
2) ฐานขอมูลประเพณีลานนา จํานวน 245 ระเบียน 
3) ฐานขอมูลอาหารพ้ืนบานลานนา จํานวน 40 ระเบียน 
4) ฐานขอมูลภาพลานนาในอดีต จํานวน 300 ระเบียน 

615 
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10. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรม จํานวน 
1. การตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม 34,028 ระเบียน 
2. การแปลงผันสิ่งพิมพใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส 
    2.1 วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (CMU e-Theses)   
    2.2 งานวิจัยของอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU e-
Research)   
   2.3 รายงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (e-Term 
Paper)  

 
1,500 รายการ 

 
100 รายการ 

 
56 ชื่อเรื่อง 

3. การถายไมโครฟลมหนังสือพิมพ 121 มวน 
4.การอนุรักษความรูและเอกสารมรดก 
   4.1 การซอมบูรณะเอกสารมรดก ประเภทใบลาน และสมุดขอย  
   4.2 การเขาเลมหนังสือ 
   4.3 การเขาเลมวารสาร 
   4.4 การเย็บเลมวารสาร 
   4.5 การซอมหนังสือ 
   4.7 การซอมวารสาร 

 
656 หนา 
2,053 เลม 
296 เลม 

1,591 เลม 
6,603 เลม 

69 เลม 
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11. อัตราสวนคาใชจาย 
ดานทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาและอาจารย 

ประเภท หนังสือ 
 วารสาร/

หนังสือพิมพ 
โสตทัศนวัสดุ 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

รวม 

จํานวน (คน) คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน  :  บาท 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) ปการศึกษา 1/2555 และ
2/2555 จําแนกตามระดับและคณะ 1 

29,352 1 : 336 1 : 779 1 : 4 1 : 668 1 : 1,788 

2. อาจารย 2 2,161 1 : 4,571 1 : 10,587 1 : 56 1 : 9,079 1 : 24,294 

รวมคาใชจายจริงของ 
หองสมุดกลาง/หองสมุดคณะ 

9,879,056.09 22,878,950.36 122,452.00 19,620,162.63 52,500,621.08 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 จํานวนนักศึกษา  : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    2 จํานวนบุคลากรท่ีเปนอาจารย : ขอมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
       วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 
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12.  จํานวนหนังสือ1 
จํานวน    1,015,493    เล่ม 

 
 

 
 
 
 
 

 

ห้องสมุด จํานวน  (เล่ม) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 345,546 34.03 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179,145 17.64 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 40,631   
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 56,459   
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 59,002   
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,490   
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 6,434   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,129   

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 179,571 17.68 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 19,457   
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 23,363   
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 23,651   
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 77,041   
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 18,989   
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 13,449   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,621   

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 311,231 30.65 
         - ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 13,681   

- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 81,482   
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 25,358   
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 62,497   
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 18,467   
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 61,834   

   - ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 24,316   
- ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม 12,893   
- ศูนย์สตรีศึกษา 10,703   

รวม 1,015,493       100.00 

  
 

 

 
 
 

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(30.65%) 

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(17.68%) 

หอ้งสมุดกลาง 
(34.03%) 

ฝ่ายฯ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(17.64%) 

1 ข้อมูลจากฐานข้อมูล CMUL OPAC   ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2556 



54 

13. อัตราสวนจํานวนหนังสือตอนักศึกษาและอาจารย 

ประเภท จํานวน (คน) คน : เลม 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 1/2555 และ
2/2555 จําแนกตามระดับและคณะ 1 

29,352 1 : 34 

2. อาจารย 2 2,161 1 : 469 
จํานวนหนังสือรวมของสํานักหอสมุด 1,015,493 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1 จํานวนนักศึกษา : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     2 จํานวนบุคลากรท่ีเปนอาจารย : ขอมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
        วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 
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14. จํานวนผูเขาใชบริการ 
 

 
 
 
 
 
 

หองสมุด จํานวน  (คร้ัง) รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 757,395 33.89 
2. ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 284,845 12.74 

- หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 75,404   
- หองสมุดคณะวทิยาศาสตร 100,159   
- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 54,337   
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 21,564   
- หองสมุดคณะอตุสาหกรรมเกษตร 33,381   

3. ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 456,126 20.41 
- หองสมุดคณะทนัตแพทยศาสตร 80,512   
- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 58,356   
- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 63,998   
- หองสมุดคณะแพทยศาสตร 184,425   
- หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 25,175   
- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 40,245   
- หองสมุดสถาบันวจิัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 3,415   

4. ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 786,712 32.96 
- หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 105,102   
- หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 77,730   
- หองสมุดคณะวจิิตรศิลป 63,817   
- หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 112,975   
- หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 22,162   
- หองสมุดคณะสังคมศาสตร 269,461   
- หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 84,750   
- ศูนยเอกสารสถาบันวิจัยสังคม 715   

รวม 2,235,078 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(32.96%)

 

ห้องสมุดกลาง 

(33.89%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(12.74%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(20.41%) 
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15. การยืมหนังสือ   
จํานวน  927,792 เลม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หองสมุด จํานวน  (เลม) รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 434,135 46.79 
2. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 104,394 11.25 

- หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 22,308   
- หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 25,558   
- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 34,693   
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 11,765   
- หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 10,070   

3. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ 126,186 13.60 
- หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 13,545   
- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 18,206   
- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 30,562   
- หองสมุดคณะแพทยศาสตร 42,575   
- หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 10,947   
- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 9,349   
- หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,002   

4. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 263,077 28.36 
- หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 23,961   
 - หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 60,833   
- หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 18,338   
- หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 44,421   
- หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 26,576   
- หองสมุดคณะสังคมศาสตร 56,512   
- หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 24,400   
- ศูนยเอกสารสถาบันวิจัยสังคม 8,036   

รวม 927,792 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(28.36%) 

ห้องสมุดกลาง 

(46.79%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(13.60%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(11.25%) 
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16. การยืมโสตทัศนวัสดุ   
 จํานวน   14,004  รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองสมุด จํานวน  (รายการ) รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 8,968 64.04 
2. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 232 1.65 

- หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 114  
- หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 84  
- หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 34  

3. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ 1,309 9.35 
- หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 15  
- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 237  
- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 71  
- หองสมุดคณะแพทยศาสตร 924  
- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 43  
- หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 19  

4. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3,495 24.96 
- หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 309  
- หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 2,763  
- หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 122  
- หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 286  
- หองสมุดคณะสังคมศาสตร 15  

รวม 14,004 100.00 

 

ฝ่ายฯ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(24.96%) 

ห้องสมุดกลาง 

(64.04%) ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(1.65%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(9.35%) 
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17. การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมดุบอกรับ   
จํานวน  790,107  ครั้ง 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุดท่ีบอกรับ  จํานวน  (คร้ัง)  

1. AAP : American Academy of Pediatrics  หองสมุดคณะแพทยศาสตร 3,570 

2. APS   หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 1,290 

3. Annual Reviews   หองสมุดกลาง 5,851 

4. ASCE e-Journals   หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร n/a 

5. ASME e-Journals   หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 390 

6. ASTM   หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 551 

7. A to Z (Search) หองสมุดกลาง 3,947 

8. Best Practice   หองสมุดคณะแพทยศาสตร 27,251 

9. BMJ Journals หองสมุดคณะแพทยศาสตร  14,010 

10. Business Source Complete หองสมุดกลาง/หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 4,746 

11. Cambridge Journals Online  หองสมุดกลาง 3,927 

12. CINAHL Databases with Full Text   หองสมุดกลาง/คณะพยาบาลศาสตร 29,172 

13. ClinicalKey หองสมุดคณะแพทยศาสตร 8,537 

14. Cochrane Library  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  1,474 

15. Dentistry and Oral Sciences Source  หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 61,644 

16. EconLit with Full Text หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร n/a 

17. Emerald Management Plus  หองสมุดกลาง  7,705 

18. Grolier Online  หองสมุดกลาง  38,265 

19. Informa Healthcare  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  4,480 

20. JAMA and Archived (AMA)  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  9,010 

21. Journal@Ovid  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  
49,636 

22. LWW Archived หองสมุดคณะแพทยศาสตร 

23. JSTOR Arts III Collection  หองสมุดกลาง 

9,950 24. JSTOR : Business Collection  หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร  

25. JSTOR : Mathematics & Statistics Collection  หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 

26. MathSciNet  หองสมุดกลาง  6,059 

27. Matichon e-Library  หองสมุดกลาง  76,197 

28. Nature Medicals Journals  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  4,749 

29. Nature Online  หองสมุดกลาง  2,520 

30.Oxford Medical Journal หองสมุดคณะแพทยศาสตร 21,695 

31. ProjectMUSE Premium Collection  หองสมุดกลาง  1,664 

32. ProQuest Medical Library  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  6,308 

33. Science Online (AAAS)  หองสมุดกลาง  2,130 

34. SciFinder on web (1 Users)  หองสมุดกลาง  11,706 

35. Scopus  หองสมุดกลาง  230,378 

36. Taylor and Francis  หองสมุดกลาง  24,703 

37. UpToDate  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  31,419 

38. Westlaw International  หองสมุดกลาง/คณะนิติศาสตร  903 

39. Wiley Core Collection หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 
84,270 

40. Wiley InterScience หองสมุดกลาง  

รวม 790,107 
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18. การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ 
จํานวน  1,018,120  ครั้ง 

ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส จํานวน  (คร้ัง) 

1. ABI/INFORM Complete  40,124 

2. Academic Search Elite 14,529 

3. ACM Digital Library  6,229 

4. ACS  23,977 

5. Computers & Applied Sciences Complete  579 

6. EBSCO e-book  n/a 

7. Education Research Complete  2,139 

8. H.W. Wilson  78,546 

9. IEEE/IEE Electronics Library  140,388 

10. ProQuest Dissertations & Theses : A&I  101,897 

11. ScienceDirect  520,154 

12. SpringerLink e-Journals 52,496 

13. Web of Science  37,062 
รวม 1,018,120 

 

19. การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมดุบอกรับ   
จํานวน 9,120 ครั้ง 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุดทีบ่อกรับ จํานวน  (ครั้ง) 

1. EBSCO หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร n/a 
2. Kindle and Tablet Devices  หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ n/a 

3. Mc Graw-Hill Access Medicine  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  9,120 
รวม 9,120 

 

20. การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมดุจัดทําเอง  
(ฐานขอมูลทองถิ่นภาคเหนือ)   

จํานวน   502,789 คร้ัง 

ฐานขอมูลทองถ่ินภาคเหนือ จํานวน  (ครั้ง) 
1. อาหารพื้นบานลานนา  317,945 

2. ภาพลานนาในอดีต  15,096 
3. เพลงลานนา 169,748 

รวม 502,789 
 

21. จํานวนการสืบคนขอมูล  

บริการ จํานวน  (ครั้ง) 
1. การสืบคนขอมูลดวยระบบ CMUL OPAC (Online Public Access Catalog)  2,604,160 

2. บริการ WWW (World Wide Web)  61,991 
3. บริการ CMU e-Theses 3,798,909 

รวม 6,465,060 
 
 

http://library.cmu.ac.th/e-database/reference_database/redirect.php?DBID=50
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22.  บริการนําสงเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (Document Delivery)  
จํานวน  7,456 เลม   

หนวยงาน 
การใหบริการแก

หองสมุดอ่ืน (เลม) 
การขอใชบริการจาก
หองสมุดอ่ืน (เลม) 

รอยละ 

1. หองสมุดกลาง 1,461 143 21.51 

2. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 642 620 16.93 
- หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 117 177  
- หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 121 142  

- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 194 108  
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 167 36  
- หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 43 157  

3. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ 613 2,015 35.25 
- หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 57 37  

- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 114 173  
- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 26 1,012  
- หองสมุดคณะแพทยศาสตร 192 96  
- หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 127 213  
- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 85 115  

- หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 12 369  

4. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 1,504 458 26.31 
- หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 230 126  
- หองสมุดคณะมนุษยศาสตร 423 59  
- หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 79 76  
- หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 191 -  
- หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร 116 51  
- หองสมุดคณะสังคมศาสตร 420 141  
- หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 45 5  

รวม 4,220 3,236 100.00 

23. บริการยืมระหวางหองสมุดของหองสมุดกลางและหองสมุดคณะ   
จํานวน  1,225  คําขอ 

หองสมุด 
ใหบริการ ขอใชบริการ 

รอยละ 
แกหองสมุดอ่ืน ไปยังหองสมดุอ่ืน 

1. หองสมุดกลาง 115 56 13.78 

2. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 13 26 3.14 
- หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 4 17  
- หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 3 1  
- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 3 6  
- หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 2  

3. ฝายหองสมดุและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ 323 708 83.08 
- หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 34 62  
- หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 1 9  
- หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 14 33  
- หองสมุดคณะแพทยศาสตร 267 598  
- หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 4 2  
- หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 2 -  
- หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 4  

รวม 451 790 100.00 
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24. การเขาเลม การซอมสิ่งพิมพ และการเย็บเลม   

หนวยงาน 
การเขาเลม(เลม) การเย็บเลมวารสาร 

(เลม) 
การซอมสิ่งพิมพ (เลม) 

หนังสือ วารสาร หนังสือ วารสาร 

หองสมุดกลาง 633 296 - 4,026 - 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร - - 100 112 - 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร - - 58 514 - 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 16 - - 295 - 

หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร - - - 59 - 

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร - - - 60 - 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 10 - 3 447 69 

หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย - - - - - 

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 109 - 80 202 - 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร - - 900 - - 

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 670 - 130 15 - 

หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 14 - - 34 - 

หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - - - 

ฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ - - 100 7 - 

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร - - - 147 - 

หองสมุดคณะวิจิตรศิลป - - 158 57 - 

หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 543 - 58 - - 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร - - 4 28 - 

หองสมุดคณะสังคมศาสตร - - - 600 - 

หองสมุดศูนยวิชาการโรงเรียนสาธิต 58 - - - - 
รวม 2,053 296 1,591 6,603 69 
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25. การใหบริการอ่ืน ๆ 
กิจกรรม สถิติการใหบริการ 

1. บริการ Books & Bag จํานวน 143 คร้ัง  ยืมตอ 147 คร้ัง 
2. บริการ e-Journal Article Delivery จัดสงใหทางระบบ e-Office หรือ e-Mail จํานวน 204 คร้ัง และจัดสง

บทความ จาํนวน 508 บทความ 
3. บริการจองหองคนควากลุมดวยตนเอง จํานวน 2,372 คร้ัง  12,224 คน 
4. การจองหองคนควากลุมดวย Google Calendar จํานวน 67 คร้ัง  477 คน 
5. พัฒนารูปแบบการศึกษาความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการในรูปแบบออนไลน “Post it Online” และรูปแบบ
บอรดแสดงความคิดเห็น 

จํานวน 233 คร้ัง 

6. บริการขอมูลบรรณานุกรมส่ิงพิมพประเภทวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผานบารโคด 2 มิติ 
(QR Code) 

จํานวน 1,171 รายการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ปี CMU Book Fair คร ัง้ที่ 19 
(26 พ.ย.- 3 ธ.ค.2555)

ภาพกจิกรรม

การอบรมเรื่อง การสือ่สารที่มีประสทิธภิาพ 
(28 ธ.ค.2555)

อธกิารบดี มช.พบคณะผูบ้รหิารส�านกัหอสมดุ 
(5 ก.พ.2556)

การตรวจสอบและประเมินระบบประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในส�านกัหอสมดุ ปีการศึกษา 2555 (21 มิ.ย.2556)

บคุลากรสายสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัสพุานุวง 
เยี่ยมชมบรกิารของส�านกัหอสมดุ (8 ม.ค.2556)

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เยี่ยมชมส�านกัหอสมดุ (18 ก.ย.2556)

การบรรยายเรื่อง ท�าอย่างไรใหผ้ลงานไดร้บัการตพีมิพ ์ 
(6 ก.ย.2556)

Mr.Marc Miller Vice Consul USCG เยี่ยมชมศูนย์
ขอ้มูลและวฒันธรรมอเมรกินั (8 ม.ค.2556)



การฝึกอบรมการป้องกนัอคัคภียัในส�านกัหอสมดุ  
(17 ก.ค.2556)

ส�านกัหอสมดุจดักจิกรรมมทุติาจติแกผู่เ้กษียณราชการ
และลาออก (26 ก.ย.2556)

ภาพกจิกรรม

พธิดี�าหวัอดีตผูบ้รหิารและผูอ้าวโุสส�านกัหอสมดุ  
(20 เม.ย.2556)

ส�านกัหอสมดุ
ถวายเทยีนพรรษา
ณ วดัหนองไซ 
จงัหวดัล�าพนู 
(19 ก.ค.2556)

ภาพกจิกรรมบคุลากรส�านกัหอสมดุรว่มงานเลี้ยงสง่ทา้ย
ปีเกา่ 2555 ณ เมาเท่นคลกิ รสีอรท์ (28 ธ.ค.2555)

ภาพบคุลากรส�านกัหอสมดุรว่มขบวนประเพณี
สงกรานตข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (13 เม.ย.2556)

ผูบ้รหิารและบคุลากรส�านกัหอสมดุท�าบญุเน่ืองในวโรกาส 
5 ธนัวาคม 2555 ณ วดัฝายหนิ (4 ธ.ค.2555)

ส�านกัหอสมดุท�าพธิไีหวศ้าลพระภมิูและถวายภตัตราหาร
แด่พระภกิษุสงฆ ์ณ วดัฝายหนิ (27 ธ.ค.2555)

กจิกรรม KM Day คร ัง้ที่ 7 
(21 ส.ค.2556)




	ปก
	วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
	แผนกลยทุธ์สำนักหอสมุด
	คำนำ
	บทสรุปผู้บริหาร
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	ประวัติสำนักหอสมุด
	แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
	คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด
	ผู้บริหารสำนักหอสมุด
	อัตรากำลัง

	ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา
	ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาสำนักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
	ผลการดำเนนิ งานตามตัวช้วี ดั กลยุทธ
	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน

	ส่วนที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุด
	การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด

	ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
	1. การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกลาง
	2. การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะ
	3. การจัดซื้อหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
	4. การจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
	5. การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	6. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
	7. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ สำหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
	8. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค
	9. การจัดทำดัชนีช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ
	10. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
	11. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาและอาจารย์
	12. จำนวนหนังสือ
	13. อัตราส่วนจำนวนหนังสือต่อนักศึกษาและอาจารย์
	14. จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
	15. การยืมหนังสือ
	16. การยืมโสตทัศนวัสดุ
	17. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
	18. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ
	19. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
	20. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดจัดทำเอง(ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ)
	21. จำนวนการสืบค้นข้อมูล
	22. บริการนำส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Document Delivery)
	23. บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
	24. การเข้าเล่ม การซ่อมสิ่งพิมพ์ และการเย็บเล่ม
	25. การให้บริการอื่น ๆ
	25. การให้บริการอื่น ๆ




