
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CMUL 58–06-16             ISBN 978-974-672-676-4 978-
974-672-676-44 
 
 
     
 
 
 
 
 

รายงานประจําปี  รายงานประจําปี  22555588  
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Annual Report 2015 
Chiang Mai University Library 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 

มกราคม  2559 
January 2016 

 
 
 
 

 



คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี  2558 
 
 

1. นางสาววรารักษ์   พัฒนเกียรติพงศ์   ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ที่ปรึกษา 
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3. นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

สารสนเทศและบริการ 
กรรมการ 

4. นายวีระชัย    เตชะวัชรีกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

5. นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
6. นางสุกัญญา        ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ กรรมการ 
7. นางคัทลียา   ปริชานิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบ

ทรัพยากรสารนิเทศ 
กรรมการ 

8. นายภูเบศ  ปาโมกข์เกษม หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

9. นางชมพูนุช  สราวุเดชา หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กรรมการ 

10. นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ
สาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 

กรรมการ 

11. นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสํานักหอสมุด กรรมการ 
12. นายวสุ   ละอองศรี   หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
13. นางชไมพร เขื่อนจินดาวงศ์ นักช่างศิลป์ กรรมการ 
14. นางศิริมนัส  อินต๊ะแก้ว หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
15. นางวรรัตน์ อุ่นเมืองอินทร์ พนักงานปฏิบัติงาน กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
 
 

วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง               

ความเป็นเลิศ (University of Excellence)   
 

 
พันธกิจ   

1. แสวงหา สร้างสม จัดระบบ และอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และแหล่งข้อมูลกลุม่ประเทศอาเซียน  รวมทั้งแหล่งข้อมูลกลุม่ 
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) 

3. บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพ  
4. ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา  โดยการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  

รวมท้ังอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน  

2. เพ่ือการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และแหล่งข้อมูลกลุม่ประเทศอาเซียน รวมท้ังแหลง่ข้อมูลกลุ่ม 
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) 

4. เพ่ือบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ และการ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทอ้งถิ่นล้านนา โดยการมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
รวมท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   
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ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า 

แผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

  
 

 
 

ศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ 

ห้องสมุด
ดิจิทัล 

ห้องสมุดสนับสนุน
การวิจัย 

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
ภาคเหนือ 

แหล่งข้อมูลกลุ่มประเทศ
อาเซียนและ GMS 

ห้องสมุดมีชีวิต
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

(สิ่งพิมพ์, e-Resources) 
พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสํานกัหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน แผนคน 

แผนเงิน 
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คํานํา 
 
 

ในปีงบประมาณ 2558 สํานักหอสมุดได้ดําเนินงานตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  2558   
ซึ่งได้ถอดจากแผนกลยุทธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ดําเนินตาม
เป้าหมายการพัฒนาสํานักหอสมุดทั้ง 7 ด้าน ในการไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ประกอบด้วย 
การเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ แหล่งข้อมูล
กลุ่มประเทศอาเซียนและ GMS ห้องสมุดมีชีวิต และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 

รายงานประจําปี 2558 ฉบับน้ี  เป็นผลการดําเนินงานที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันทํางานด้วยดีอย่างมีสัมฤทธิผล
ของผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคน  ในนามของสํานักหอสมุดขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทําให้สํานักหอสมุดมีผลงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปีที่ทําให้การจัดทํารายงานประจําปีสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
      (นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์) 
            ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
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สารบัญ     

    หน้า 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์    ก 
แผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)    ข 
คํานํา    ค 
ส่วนที่  1  บทนํา    1 

ประวัติสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2 
การแบ่งหน่วยงานสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    3 
คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุด      4 
ผู้บริหารสํานักหอสมุด    5  
หัวหน้าฝ่าย    6 
หัวหน้างาน    7   
อัตรากําลัง   10   

ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงาน      11    
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์         12 
     ยุทธศาสตร์ที่ : 1 พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center  12 
     ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         20 
                              ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา 
     ยุทธศาสตร์ที่ : 3 พัฒนาสํานักหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ   22 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี      31 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  32 

ส่วนที่  3  การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุด  39 
ส่วนที่  4  ภาคผนวก  41 

สถิติ  42       
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ส่วนที่ส่วนที่  11  
บทนําบทนํา  
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ประวัติสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดําเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2507 มีฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อต้ังได้
ใช้ส่วนหน่ึงของอาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ทําการชั่วคราว และ พ.ศ.2511 ได้ย้ายไปอยู่อาคาร
เอกเทศใกล้กับคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจากกองห้องสมุดเป็นสํานักหอสมุด
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ 8,824 ตารางเมตร เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2522 ต่อมาอาคารสํานักหอสมุดเริ่มคับแคบ จํานวนที่ น่ังสําหรับให้บริการไม่เพียงพอ  ประกอบกับ
สํานักหอสมุดมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถขยายรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย
ย่ิงขึ้น  จึงได้มีการขยายอาคารโดยเช่ือมต่อกับอาคารเดิมไปทางด้านทิศใต้ เป็นอาคาร 5 ช้ัน มีพ้ืนที่ 6,944  ตาราง
เมตร และได้เปิดให้บริการส่วนนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544  ดังนั้น ปัจจุบันสํานักหอสมุดมีพื้นที่ทั้งหมด 
15,768 ตารางเมตร ให้บริการที่น่ังอ่าน  ประมาณ 1,255 ที่น่ัง 
 ในปี 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการประกาศใช้
พ ระราช บัญญั ติ มห า วิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  พ .ศ .2551 เมื่ อ วันที่  6 มี น าคม  2551 และตามป ระกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 
มีผลให้สํานักหอสมุดได้รับการประกาศเป็นส่วนงานอ่ืนตามโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อมาในปี 
2552  จึงมีการแบ่งหน่วยงานในสํานักหอสมุดใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552  ประกอบด้วย 1 สํานักงานสํานัก 
5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายห้องสมุดและ
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และฝ่าย
ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ในปี 2553 ได้มีการแบ่งงานในสํานักงานสํานักตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานใน
สํานักงานส่วนวิชาการและสํานักงานส่วนงานอ่ืน  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วย  3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป  
งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน สําหรับงานในฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ยังคงแบ่งงานภายในตาม
ประกาศสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 วันที่ 6 มิถุนายน 2543 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 
 
 



[3] 
 

1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 งานบริหารทั่วไป งานบริการสารนิเทศ                 งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ     งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ งานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์   
 งานการเงิน การคลัง งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ          งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ  งานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ งานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ งานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 
  และพัสด ุ งานโสตทัศนศึกษา                   งานอนรุักษ์และบํารุงรักษา  งานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  งานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
          งานนโยบายและแผน  ทรัพยากรสารนิเทศ        งานห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร   งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
   งานระบบคอมพิวเตอร์               งานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ งานห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 
 งานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ งานศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม 
          งานห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ งานห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 
  สุขภาพ งานห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 

  
 1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 

 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและสํานักงานส่วนงานอื่น ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 
 3 โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด 1 

ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ฝ่ายพฒันาและจดัระบบ 3 

ทรัพยากรสารนิเทศ 

ฝ่ายบริการทรัพยากร 3 

สารนิเทศ 

 

สาํนกังานสาํนกั 2 
ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 3 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
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อัตรากําลัง  (ณ 30 กันยายน 2558) 

บุคลากรสํานักหอสมุด จําแนกตามกลุ่มปฏิบัติงาน ประเภท เพศ ระดับการศึกษา และอายุงาน 
 

กลุ่มปฏิบัติงาน/ประเภท/เพศ/ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด อายุ  (ปี) 

จํานวน ร้อยละ กลาง คณะ 21-30 31-40 41-50 51-60
1. กลุ่มปฏิบัติงาน 
1.1 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่  บรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
45 

 
32.61 

 
21 

 
24 

 
14 

 
11 

 
5 

 
15 

1.2 กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค 
ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  พนักงานปฏิบัติงาน (นักวิชาการโสตฯ) พนักงาน
ห้องสมุด  เจ้าหน้าที่สํานักงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานช่าง นักช่างศิลป์ 
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม  พนักงานซ่อมเอกสาร 

59 42.75 29 30 4 7 16 32 

1.3 กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร 
ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานปฏิบัติงาน (บุคลากรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และนักวิชาการพัสดุ) เจ้าหน้าที่สํานักงาน พนักงานช่าง  
พนักงานธุรการ  พนักงานบริการท่ัวไป  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและ
เคร่ืองยนต์)  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสํานักงาน) 
พนักงานสถานท่ี แม่บ้าน 

34 24.64 34 - 6 2 7 19 

รวม 138 100.00 84 54 24 20 28 66 
2. ประเภท 

2.1 ข้าราชการ 
 
9 

 
6.52 

 
3 

 
6 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6 

2.2 ลูกจ้างประจํา 21 15.44 11 10 - - 6 15 
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 97 68.38 63 34 23 12 19 43 
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 11 9.56 7 4 1 8 - 2 

รวม 138 100.00 84 54 24 20 28 66 
3. เพศ 

3.1 ชาย 
 

43 
 

30.88 
 

33 
 

10 
 
1 

 
7 

 
7 

 
28 

3.2   หญิง 95 69.12 51 44 23 13 21 38 
รวม 138 100.00 84 54 24 20 28 66 

4. ระดับการศึกษา 
4.1 ปริญญาโท 

 
27 

 
19.85 

 
17 

 
10 

 
1 

 
4 

 
9 

 
13 

4.2 ปริญญาตรี 82 59.56 45 37 23 15 16 28 
4.3 ปวส./ปวช 10 7.35 9 1 - 1 1 8 
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากว่า 19 13.24 13 6 - - 2 17 

รวม 138 100.00 84 54 24 20 28 66 
5. อายุงาน 

5.1 น้อยกว่า 3 ปี 
 

11 
 

5.88 
 
8 

 
3 

 
9 

 
2 

 
- 

 
- 

5.2 3 – 10 ปี 33 24.27 23 10 15 13 3 2 
5.3 11 – 20 ปี 25 18.38 10 15 - 5 12 8 
5.4 21 – 30 ปี 35 26.47 18 17 - - 12 23 
5.5 มากกว่า 30 ปี 34 25.00 25 9 - - 1 33 

รวม 138 100.00 84 54 24 20 28 66 
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ส่วนที่ส่วนที่    22  
ผลผลการดําเนินงานการดําเนินงาน  
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดใหเ้ปน็ Learning Center 
สํานักหอสมุดได้กําหนดให้มีการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็น 

Learning Center ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศและ
การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

1.1 การจัดซ้ือ e-Resources และ Single Search ของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ปีงบประมาณ 
2558  และข้อมูลเปรียบเทียบการจัดซื้อ ในปี 2557 และปี 2558   

รายการ 
2556 2557 2558 

จํานวนฐาน จํานวนเงิน จํานวนฐาน  จํานวนเงิน จํานวนฐาน  จํานวนเงิน 

ห้องสมุดกลาง   

  e-Databases 18 5,986,005.30 22 7,794,442.75 20 7,249,541.04 

  e-Books - - 6 1,252,672.49 7 1,327,581.97 

  e-Newspapers - -  1 480,000.00 1 528,000.00 

Single Search +EZ 
Proxy 

- - 1 1,796,503.00  1 1,217,378.50 

รวม 18 5,986,005.30 30 11,323,618.24 29 10,322,501.51

ห้องสมุดคณะ 22 12,953,197.66 20 15,509,134.69 21 18,460,524.32 

รวมท้ังหมด 40 18,939,202.96 50 26,832,752.93 50 28,783,025.83 
 

1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพมิพ์ โดยวิธีจัดซ้ือและขอ/รับบริจาคหนังสือ ปีงบประมาณ 2558  

รายการ ภาษาไทย จํานวนเงิน ภาษา 
ต่างประเทศ จํานวนเงิน 

รวมจํานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

รวมจํานวนเงิน 

1. การจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.1 หนังสือ (เลม่) 2,425 626,132.30 876 2,548,997.24 3,301 3,175,129.54
   1.2 วารสารฉบบัพิมพ์ (ช่ือ) 137 103,127.00 66 3,932,740.48 203 4,035,867.48
   1.3 หนังสือพมิพ์ (ช่ือ) 17 121,950.00 4 45,290.00 21 167,240.00
   1.4 โสตทัศนวสัดุ (แผ่น) 7 2,033.00 236 47,967.00 243 50,000.00
2. การขอและรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 
   2.1 การไดร้ับบริจาค  
        2.1.1 หนังสือ (เล่ม) 3,860 - 1,238 - 5,098 -
        2.1.2 วารสารฉบับพิมพ์ (เล่ม) 23 - 12 - 35 -
        2.1.3 โสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 451 - 81 - 532 -
   2.2 การบริจาคใหห้น่วยงานอื่น  
        2.2.1 หนังสือ (เล่ม) 1,805 - 157 - 1,962 -
        2.2.2 วารสาร (เลม่) 37 - - - 37 -
        2.2.3 โสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 68 -  - - 68 -

รวมงบประมาณท่ีใช้ 853,242.30 6,574,994.72 7,428,237.02
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1.3 การพัฒนาเครื่องมือในการสืบค้นและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) พัฒนาฐานข้อมูล CMUL e-
Books ให้เป็นเครื่องมือเพ่ือสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดซื้อโดยสํานักหอสมุด ปัจจุบันมีจํานวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการจํานวน 10,838 รายการ ผู้ใช้สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด 
แบบ responsive web เพ่ือรองรับการใช้งานกับ smart devices ทุกรูปแบบ  ขณะณี้ อยู่ในระหว่าง
การทดสอบการใช้งานเพ่ือนําผลการทดสอบมาปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนนําออกให้บริการ 

1.4 การพัฒนาแอพพลิเคชันสํารวจหนังสือ Book Inventory เป็นแอพพลิเคช่ันสําหรับการสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศจากชั้น (book self) ด้วย Smart Devices ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย โดยไม่ต้อง
นําทรัพยากรสารสนเทศลงจากชั้น  ระบบน้ีรองรับการอ่านข้อมูลทั้ง Barcode และ QR Code โดยไม่
จําเป็นต้องนําทรัพยากรสารสนเทศมาอ่านกับเคร่ืองอ่าน Barcode ซึ่งมีข้อจํากัดด้วยจํานวนและสถานท่ี 
ประโยชน์ของแอพพลิเคช่ันคือ ช่วยลดขั้นตอนการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ (inventory) เป็น
แอพพลิเคช่ันใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android   

1.5 การพัฒนาระบบเชื่อมโยง metadata จากฐานข้อมูลภายนอก เพื่ อการสร้างระเบียนใน 
cataloging เป็นรายงานข้อมูล metadata ของทรัพยากรสารสนเทศ ที่แสดงผลออกมาในรูปแบบ 
MARC โดยใช้ ISBN ของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ในดึง metadata ออกมาจากฐานข้อมูล Thailand 
Union Catalog and WorldCat  โดยระบบสามารถจัด format  และแยก tag และ indicator ตาม
มาตรฐาน MARC ระบบน้ี             ช่วยลดเวลาในการฎิบัติงานการสร้างระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

2. ด้านการบริการ 
2.1 การพัฒนาบริการ/กิจกรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะได้

พัฒนาบริการ/กิจกรรมใหม่ ดังน้ี 

2.1.1 บริการ WorldShare Interlibrary loan  ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านแพลตฟอร์มพ
รีเมี่ยม WorldCat Discovery Services เฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ผลการให้บริการในปี 2558 มีผู้ขอใช้บริการ จํานวน  
1,126  คําขอ จํานวน 275 คน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รองลง
ไปคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ที่ระดับ 
4.66 

2.1.2 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านแอพพลิเคชั่น CMU Find Library  เป็นแอพพลิเคช่ัน
สําหรับค้นหาห้องสมุดที่มีหนังสือที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยการ SCAN Barcode ISBN ของหนังสือที่ต้องการค้นหา 
โปรแกรมจะส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้งานว่ามีห้องสมุดที่ใดบ้างที่มีหนังสือเล่มน้ันให้บริการพร้อมเลขเรียกหนังสือ 
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play 

2.1.3 บริการสารสนเทศเคร่ืองเขินล้านนาผ่านแอพพลิเคชั่น จัดทําขึ้นเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการใช้
ฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนาฉบับเต็มให้สะดวกย่ิงขึ้น  ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  

2.1.4 บริการข่าวสาร/กิจกรรมผ่าน  Interactive Screen  ให้บริการข่าวสาร/กิจกรรมบน 
Interactive screen ประกอบด้วย ตารางการอบรมที่ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ และกิจกรรมของห้องสมุด 
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2.1.5 บริการข่าวสารความรู้จาก true Knowledge  ให้บริการ ณ พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ true Lab @ 
CMU มีเครื่องรับโทรทัศน์ให้บริการ จํานวน 3 เคร่ือง ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557  

2.1.6 บริการห้องศึกษากลุ่ม  จัดบริการห้องศึกษากลุ่มเพ่ิม จํานวน 3 ห้อง ณ พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ true 
Lab @ CMU ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 

2.1.7 บริการหนังสือประกอบกระบวนวิชาเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Get Book Get A) ห้องสมุด
คณะเกษตรศาสตร์ จัดบริการรวบรวมรายช่ือหนังสือในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับกระบวน
วิชาที่ เปิดสอนของคณะเกษตรศาสตร์  เพ่ือส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ ใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการอย่างเต็มที่  
ในปี 2558 ให้บริการรายช่ือหนังสือในกระบวนวิชาพ้ืนฐานของแต่ละสาขาวิชา จํานวน 14 กระบวนวิชา 

 

2.2 การพัฒนาบริการและกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ 

2.2.1 การจัดกิจกรรม Meet & Great แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 
19 สิงหาคม 2558  ณ  สํานักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บริการห้องสมุดให้แก่นักศึกษา
นานาชาติ  การตอบคําถามชิงรางวัลเก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 180 คน  

2.2.2 การจัดทําเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นภาษาอังกฤษ  โดยห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์และห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์  และทําประกาศข้อความในเว็บไซต์ทั้งสํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ การเปิด-
ปิดบริการแนะนําบริการและกิจกรรม 

2.2.3 การจัดบริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแนะนําการสืบค้นข้อมูลสําหรับอาจารย์และ
นักศึกษาชาวต่างชาติ   งานบริการสารนิเทศจัดอบรมโปรแกรมสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2  
หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 15 คน และบรรยายการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ คณะเศรษฐศาสตร์  จํานวน 28  คน  ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนําและ
ให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11 (The 11th Intensive Course Program) 
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 8 คน  รวม 51 คน 

2.2.4 การจัดบรรยายและให้การนําชมห้องสมุดแก่ผู้เย่ียมชมชาวต่างชาติ  ให้การเย่ียมชมแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และจาก Yangon University of Economics, Myanmarจํานวน 53 คน  
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 12 คน   นักศึกษาชาวจีน จากคณะมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 20 คน  นักศึกษาชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา LS จํานวน 44 คน และให้การต้อนรับและนําชมห้องสมุดแก่
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา 
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 6 ครั้ง  จํานวน 44 คน รวมจํานวน 10 ครั้ง  173 คน    

2.2.5 การจัดทําป้ายประกาศ ป้ายบอกทิศทาง ประเภทหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ  สํานักหอสมุดและ
ห้องสมุดคณะจัดทําป้ายประกาศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ป้ายบอกตําแหน่งและช้ันที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ประกาศเรื่องบริการ  

2.2.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสืบค้นสารสนเทศแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ  งานบริการ
สารนิเทศจัดฝึกอบรมโปรแกรม EndNote Web for Foreign Students นักศึกษาปริญญาตรี กระบวนวิชา 009103 
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หลักสูตรนานาชาติ  จํานวน 15 คน  จัดฝึกอบรมโปรแกรม Find Information from e-Databases for Foreign 
Students ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงการศึกษาการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 14 
คน  จัดอบรมนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่ลงเรียนวิชา LS 103 จํานวน 41 คน   และจัดฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
Information Seeking/ EndNote web/ Turnitin แก่นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 21 คน 
รวม 4 ครั้ง  รวม 91 คน 

2.2.7 การจัดทําแผ่นพับแนะนําสํานักหอสมุดและคู่มือแนะนําสํานักหอสมุดเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่าย
บริการทรัพยากรสารนิเทศจัดทําแผ่นพับแนะนําสํานักหอสมุด  4 สี  จํานวน 500 ชุด และจัดทําคู่มือแนะนํา
สํานักหอสมุดเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 1000 เล่ม โดยแปลเน้ือหาจากคู่มือฉบับภาษาไทย  

2.2.8 การจัดพ้ืนที่ Co-Working Space ให้ กับนักศึกษาชาวต่างชาติ   จัดพ้ืนที่ห้องค้นคว้า ช้ัน 3 
สํานักหอสมุด  เพ่ือเป็นห้องสัมนากลุ่มให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพายัพ 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
2.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล การบริการห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย และบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 
2.3.1  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) สํานักหอสมุด 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) เรื่อง แนะนําขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม MyCat ณ 
ห้องฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

2) จัดการประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัลเอเซียแปซิฟิกระดับนานาชาติ ประจําปี 2557 (16th 
International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries - ICADL 2014) จัดโดย ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
หน่วยงานร่วมจัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กลุ่มวิชาการจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 
2557      

2.3.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย การจัดบริการ/พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการวิจัย และ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและการพัฒนาบริการพื้นฐาน 

 

ก. กิจกรรมสนับสนุนการวิจัย 
1) จัดกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย ปี 2557 เรื่อง “เจาะลึกการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สําหรับงานวิจัย และแนวโน้มการดําเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ”  โดยมี Ms. Elise Shen, Solution 
Consultant, Elsevier Singapore  Ms. Walika Lhaothong, Solution Sales Manager, S&T Books, 
Elsevier Thailand  Ms. Elise Shen, Solution Consultat, Elsevier Singapore  Mr. Sean Low, SEA 
Solution Sales Manager, Elsevier Singapore  Mr.Raymond Teng, APAC Senior Solution Sales 
Manager, Life Science, Elsevier Singapore แ ล ะ  Mr. Arthur Tea, APAC Senior Sales Manager, 
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Engineering, Elsevier Singapore  วิทยากรจากสํานักพิมพ์ Elsevier Singapore และ Elsevier Thailand ให้
การบรรยาย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 สํานักหอสมุด  

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิต หัวข้อ “Mendeley : Free 
Reference Manager & Academic Social Network และ How to Write a Good Research Paper to Get 
Published? เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องฝึกอบรมช้ัน 1 โดยมี นายนัฐพล สีสุรักษ์ ผู้เช่ียวชาญจาก
บริษัท Elsevier เป็นวิทยากร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ  ห้องฝึกอบรม ช้ัน 1 สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนกิจกรรมจํานวน 68  คน 

3) จัดกิจกรรมสัญจรแนะนําระบบสืบค้น Single Search WorldCat / EDS ตลอดจนบริการ
สนับสนุนการวิจัยและแอพพลิเคช่ันสํานักหอสมุด โดยทําหนังสือแจ้งไปยังอาจารย์ นักวิจัยเป็นรายบุคคล ระหว่าง
วันที่ 23 -27 กุมภาพันธ์ 2558 

4) จัดกิจกรรมบริการช้ันเรียน (Library Class) โดย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือฝึกอบรมการ
ใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์และโปรแกรมช่วยการวิจัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  
จัดทําโปรแกรมฝึกอบรมให้เลือกเรียนตามหัวข้อเรื่อง วัน และเวลา ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการตลอดปี หัวข้อเรื่องที่จัด
สอน ได้แก่ โปรแกรม EndNote X7, Turnitin, UpToDate and Unbound Medicine, PubMed, การสืบค้น e-
Books และ e-Journals ทางการแพทย์ กําหนดการสอนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 8 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เริ่มเปิดสอนต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/libraryclass 

5) จัดบรรยาย เรื่อง “Learn How to Enhance Your Research Performance Throughout 
the Entire Research Workflow  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 78 คน มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

6) จัดกิจกรรมสัญจรพบนักวิจัย งานบริการสารนิเทศจัดทําโครงการตื่นรู้ ตระหนักใช้ Single 
Search เพ่ือแนะนําระบบสืบค้น Single Search WorldCat / EDS ให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ดังน้ี 

สัญจรพบอาจารย์/นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์เมื่อวันที ่11 มนีาคม 2558 จํานวน 12 คน 
(8 ครั้ง) สญัจรพบอาจารย์นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที ่16-20 มีนาคม 2558 จํานวน 7 คน (3 ครั้ง) 
และสญัจรพบนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 6 คน (1 ครั้ง) 

7) จัดบรรยายเรื่อง CMU Scholarly Research Report วิทยากรโดยนายปราชญ์ สงวน
ศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด วันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีผู้ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย จํานวน 
85 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

8) จัดฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลให้แก่อาจารย์/นักวิจัย งานบริการสารนิเทศฝึกอบรมการ
สืบค้นข้อมูลให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ดังน้ี  สัญจรพบนักวิจัยและแนะนําการใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และงานบริการสารนิเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การผลิตผลงานวิชาการ  ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2558 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 60 คน 
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ข. การจัดบริการ/พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อสนับสนุนการวิจัย  
1) บริการแนะนํางานวิจัยผ่านเว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย  ดําเนินการแนะนํางานวิจัยที่

น่าสนใจ จํานวน 101 เรื่อง 
2) พัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการสนับสนุนการวิจัย  งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยนายปราชญ์ สงวนศักด์ิ ได้พัฒนาฐานข้อมูลคลังผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Databases) เพ่ิม เพ่ือให้สามารถออก
รายงานด้านต่าง ๆ พร้อมเทียบเคียงสมรรถนะแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลผลงานวิชาการที่เป็นปัจจุบันแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้เทคนิครายงานผลแบบ OLAP cube เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการวิเคราะห์การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย  

3) จัดหาอุปกรณ์และจัดอํานวยความสะดวกแก่นักวิจัย งานบริการสารนิเทศจัดหาครุภัณฑ์
เก้าอ้ีห้องค้นคว้าส่วนบุคคล จํานวน 20 ตัว เพ่ือเปลี่ยนจากรุ่นเดิมซึ่งชํารุด  

4) เปิดให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ในพื้นที่ true Lab @ CMU  เพ่ือ
บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 10 ที่น่ัง ต้ังแต่เดือนเมษายน 2558 

 

ค. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและการพฒันาบริการพืน้ฐาน 
1) จัดกิจกรรม Library Wow (Without Wall) งานบริการสารนิเทศ ร่วมกับประชาสัมพันธ์

สํานักหอสมุด จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม่ “Library Wow” ระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2558 ณ 
บริเวณห้องโถงชั้น 1 สํานักหอสมุด  กิจกรรมประกอบด้วย Like & Share Facebook สํานักหอสมุดและรับของที่
ระลึก  การแสดงโปสเตอร์นิทรรศการเรื่องที่นักศึกษาใหม่ควรรู้  กิจกรรมรณรงค์ระเบียบการใช้ห้องสมุด และกิจกรรม 
“ล้วงไข่ ได้คําตอบ” เพ่ือตอบคําถามและลุ้นรางวัล มีผู้ส่งแบบประเมินกิจกรรม 649 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึง
พอใจโดยรวมใน ระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศอาเซียน  งานบริการสารนิเทศจัดกิจกรรมการบรรยาย
และนิทรรศการ เรื่อง “ท่องเที่ยวไปในอาเซียน” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ศศิษยา แสงผึ้ง อาจารย์ประจําภาค
วิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 122 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) 

3) จัดบริการจองห้องบริการห้องค้นคว้ากลุ่มในพื้นที่  true Lab @ CMU ด้วยตนเอง  งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการจองห้องค้นคว้ากลุ่มด้วยตนเองในพ้ืนที่ true Lab จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระบบจอสัมผัส  ต้ังแต่เดือนมกราคม  2558  

4) ออกสลิปรหัสสําหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต งานบริการสารนิเทศได้ติดต้ังโปรแกรมและ
เครื่องพิมพ์ออกรหัสสําหรับใช้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อมีนาคม 2558 ซึ่งพัฒนาโดยงานระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
แทนสลิปที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า  ให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ  

5) จัดทําคลิปภาษามือในคลิปแนะนําบริการนักศึกษากลุ่มพิเศษ โดยงานบริการสารนิเทศ 
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6) จัดแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย QR Code งานบริการสารนิเทศจัดทําปกหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยรหัส QR Code เพ่ือให้ผู้สนใจได้สแกนและเข้าถึงหนังสือได้ทันที โดยจัดแสดงที่ช้ัน
หนังสือในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ true Lab @ CMU เริ่มจัดบริการต้ังแต่เดือนมกราคม 58จํานวน 306 รายการ 

7) จัดกิจกรรม “กด like แจกให้เลย” โดย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ จัดสําหรับ 100 คนแรกท่ี
คลิก Like Fanpage ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ รับของที่ระลึกจากห้องสมุด ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆของห้องสมุด Fanpage: https://www.facebook.com/soclibrarycmu 

 
2.3.3 จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน  

1) การเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอก  สํานักหอสมุดเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ มีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด ในปีงบประมาณ 2558  รวม 31,619  ครั้ง  

2) สํานักหอสมุดร่วมจัดงาน 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน   สํานักหอสมุดได้ร่วมจัด
งาน 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพ่ือแผ่นดิน  โดยได้นํากิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21 
ร่วมเป็นกิจกรรมหน่ึงในงาน ในระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2558  ณ บริเวณโดยรอบศาลาอ่างแก้ว ในการจัด
งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 "5 ทศวรรษ มช. สร้างสังคมการเรียนรู้" จัดกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

        กิจกรรมที่ 1 การจัดบูธจําหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา ของสํานักพิมพ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ในปีน้ีมีสํานักพิมพ์  ร้านจําหน่ายหนังสือ รวมทั้งตัวแทนสํานักพิมพ์ต่างประเทศ เข้าร่วมงาน จํานวน 
111 ร้าน 130 บูธ และร้านค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและเคร่ืองด่ืม 81 บูธ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน จัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ
รักการอ่าน การเขียนมากข้ึน  ตลอดวันจัดงาน ในวันธรรมดาช่วงเวลาประมาณ 15.00 – 18.00 น. วันเสาร์
อาทิตย์ช่วงเวลาประมาณ 11.00 – 18.00 น. การจัดกิจกรรมน้ี ได้รับความร่วมมือจากสํานักพิมพ์และร้าน
จําหน่ายหนังสือ ได้จัดนักเขียนมาเพ่ือพบปะและเสวนากับนักอ่าน  

 กิจกรรมที่ 3  Book Caravan  เป็นกิจกรรมระดมหนังสือดีๆ และสื่อการศึกษาเพ่ือ
โรงเรียนที่ขาดแคลน จํานวน 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวมพลังของประชาคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางปัญญาและมอบความรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ หรือขาดสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และรักการอ่านของ
นักเรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสํานักหอสมุดได้คัดเลือกโรงเรียน จํานวน 4 
แห่ง และสํานักหอสมุดได้รับหนังสือบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  และมีสํานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ซึ่ง
เป็นผู้อุปการคุณกิจกรรมเพ่ือชุมชนของสํานักหอสมุดอย่างต่อเน่ืองเสมอมา บริจาคหนังสือ คิดเป็นมูลค่า 6 หมื่น
บาท นอกจากน้ี ยังได้รับความอนุเคราะห์ผลงานหนังสือรางวัลซีไรต์จากนักเขียนซีไรต์อีกหลายท่าน  อาทิ คุณ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณอัศศิริ ธรรมโชติ  คุณศิลา โคมฉาย คุณชาติ กอบจิตติ  คุณไพรวรินทร์  ขาวงาม  และ
นักเขียนที่มีช่ือเสียงอีกหลายท่าน อาทิ คุณสุรชัย  จันทิมาธร  คุณชมัยพร แสงกระจ่าง  คุณอานันท์ หาญพานิช
พันธ์  เป็นต้น  โรงเรียนที่สํานักหอสมุดคัดเลือกเพ่ือรับมอบหนังสือ ได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  อําเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า  อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดเมืองก้ึด  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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3)   กิจกรรม CMU Alumni Member  เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษาบัณฑิต รุ่นที่ 49 ได้รับ ข้อมูล
การสมัครเป็นสมาชิกประเภทศิษย์เก่าของสํานักหอสมุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการให้ศิษย์เก่าที่จะสําเร็จรับ
ปริญญาในเดือนมกราคม 2558 น้ี สมัครทําบัตรเข้าห้องสมุด  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มกราคม 2558 ซึ่งเป็น
วันรายงานตัวเข้ารับปริญญา  มีบัณฑิตสมัครเป็นสมาชิกประเภทศิษย์เก่า จํานวน 32 คน  

4) บริการข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) งานบริการสารนิเทศจัด
กิจกรรม จํานวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 295 คน  ดังน้ี  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
27 ตุลาคม 2557   บรรยาย เร่ือง “Working in an International Environment” 
15 ตุลาคม 2557 สนทนาเร่ือง Talk USA : American Food   

12 พฤศจิกายน 2557 สนทนาเร่ือง Talk U.S.A Family   
12 ธันวาคม 2557 Meet the U.S. Charge d' Affaires   
3 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยาย Choosing the Right Graduate Program   
18 มีนาคม 2558 In search of Home 
10 สิงหาคม 2558   สนทนาเร่ือง Talk USA: Life as a US Diplomat with Deputy 

consul General Amir Masliyah 
5) จัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก  

5.1) จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา-สุขศึกษา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ จํานวน 150 คน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557  

5.2) จัดอบรมโปรแกรม OPAC for Community ให้แก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 

5.3) จัดอบรมโปรแกรม OPAC for Community ให้แก่นักศึกษาสถาบันพลศึกษา
เชียงใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2558 จํานวน 2 ครั้ง  58 คน 

6) จัดกิจกรรม Give Blood to Save Life งานบริการสารนิ เทศร่วมกับธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Give Blood to Save Life เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโถง 
ช้ัน 1 สํานักหอสมุด ระหว่าง 9.00-16.00 น โดยความ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต การ
จัดแสดงหนังสือเก่ียวกับสุขภาพ การฉายภาพยนตร์ มีผู้สนใจบริจาคโลหิต จํานวน 119 ราย (หญิง 67 ราย ชาย 
52 ราย) ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (4.28) นอกจากน้ี ยัง
ดําเนินกิจกรรม ในลักษณะของความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในโครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิต
เพ่ือแม่” ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2558 อีกจํานวน 5 ครั้ง 

7) จัดกิจกรรมปันรัก ปันอ่าน ปันสุข  งานบริการสารนิเทศจัดทําโครงการปันรัก ปันอ่าน ปัน
สุข เพ่ือส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ฯ ด้วยการผลิตหนังสืออักษร
เบรลล์ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้
ในการจัดทําหนังสือเบรลล์และหนังสือเสียง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  โดย อาจารย์ศิริพร วงศ์จุรีไพโรจน์ 
วิทยากรจากโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ  และการรับสมัครจิตอาสาในการพิมพ์หนังสือที่คัดสรรเพ่ือผลิตเป็นหนังสือ
อักษรเบรลล์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย จํานวน  98 คน และมีอาสาสมัครพิมพ์ไฟล์หนังสือเพ่ือทําหนังสือ
อักษรเบรล์ล จํานวน 43 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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8) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุ 6 รอบ 2 เมษายน 
2558  กิจกรรมประกอบด้วย  

8.1)  การจัดนทิรรศการ มีพิธีเปิดงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 250 คน   

8.2)   การมอบรางวัลการประกวดการเขียนบทความ ในหัวขอ้ “สมเด็จพระเทพใน
ดวงใจ”             มีผูส้นใจส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 93 คนทั้งระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  จัดใหม้ีผู้ได้รับเงินรางวัลและรับประกาศ
เกียรติบัตร จํานวน 5 รางวัล 

8.3)   การจัดเสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุด : วิถีทาง แนวทางสู่การพัฒนาสังคมแห่ง
ภูมิปัญญา” วิทยากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5  

9) ร่วมกับโครงการเชียงใหม่อ่านจัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันหนังสือ” เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 
2558 ณ บ้านข้างวัด ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

10) ร่วมกับโครงการเชียงใหม่อ่านจัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “Happy Library ห้องสมุดที่
เป็นมากกว่าห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 วิทยากรโดยบรรณารักษ์สํานักหอสมุด บรรณารักษ์
ห้องสมุดชุมชน และการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 85 คน 

11) จัดกิจกรรมการบรรยายส่งเสริมคุณธรรม  โดยงานบริการสารนิเทศ ในหัวข้อ ทํางาน
อย่างไรให้มีความสุข เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วิทยากรโดย พระดนัย ฉันทตธรรมโม เจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 90 คน 

12) บริการให้ยืมนิทรรศการแก่หน่วยงานภายนอก  ให้ยืมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ เพ่ือจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือและทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
                     และท้องถ่ินลา้นนา 

สํานักหอสมุดดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์สนเทศภาคเหนือ และส่งเสริมสนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ดังน้ี 

 

1. การบริการข้อมูลภาคเหนือ 
     1.1 รวบรวมและจัดหาหนังสือเก่ียวกับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2558 

หนังสือที่จัดหา หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ 
เล่ม จํานวนเงิน เล่ม จํานวนเงิน 

จัดซื้อ 217 48,001.60 36 31,995.25

รับบริจาค 157 - - - 

รวม 374 48,001.60 36 31,995.25
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หนังสือนับต้ังแต่เริ่มเปิด
ให้บริการ จนถึงปี 2558 

หนังสือภาษาไทย 
(เล่ม) 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 
(เล่ม) 

เริ่มให้บริการจนถึงปี 2557 62,200 2,524 

ปี 2558 374 36 

รวม 62,574 2,560 
 

     1.2 การบริการและเผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือผ่านเว็บไซต์  มีจํานวนฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นและนําออก
เผยแพร่ ต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปีงบประมาณ2558  จํานวน 7 ฐาน ได้แก่  ฐานข้อมูลอาหารพ้ืนบ้านล้านนา (ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   ฐานข้อมูลเพลงล้านนา   ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  CMUL Digital Heritage Collection  ฐานข้อมูลฉบับเต็มของเอกสารมรดก   ฐานข้อมูลประเพณี
ล้านนา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   ฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนา 
 

     1.3 การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่านการจัดนิทรรศการ  การเสวนา และการจัดกิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
           1.3.1 จัดนิทรรศการและฟังเสวนาทางวิชาการเร่ือง "เครื่องเขินล้านนา : มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
สารสนเทศดิจิทัล เพ่ือเป็นการเผยแพร่ฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนาที่สํานักหอสมุดส้างขึ้น และให้ความรู้เก่ียวกับ
เครื่องเขินล้านนาแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557  โดยจัดแสดงนิทรรศการ ต้ังแต่วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโถงช้ัน 1 
สํานักหอสมุด 
 1.3.2 จัดนิทรรศการความรู้เก่ียวกับปีใหม่เมืองและภาพสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีต ระหว่างวันที่ 1-18 
เมษายน 2557 บริเวณช้ัน 4 งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สํานักหอสมุด 
 1.3.3 จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา งานศูนย์สนเทศภาคเหนือจัดกิจกรรม “สืบสานศิลปะ
งานใบตอง สวยดอกล้านนา” โดยมีนายธนรัตน์ อุทัยศรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องชมพู
พันธ์ุทิพย์ ช้ัน 3 สํานักหอสมุด  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังบุคลากรของสํานักหอสมุด นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
จํานวน 50 คน 
 

     1.4 การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปบทความและการทําแผ่นพับ 
ดังน้ี 

 1.4.1 บทความเรื่อง “ผญาปัญญาฅนยอง” ใน CMUSR Magazine 
 1.4.2 บทความเรื่อง “สืบสานศิลปหัตถกรรม : ตอกสิ่วต้องลาย” ใน CMUSR Magazine 

 1.4.3 บทความเรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลภูมิปัญญาล้านนา : ไม้ไผ่สู่หัตถกรรมเครื่องเขิน” ใน CMUSR 
Magazine 
   1.4.4 บทความเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านล้านนา ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “สํารับเวียงพิงค์” ในวารสารเวียงพิงค์ 
จัดทําโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 1.4.5 แผ่นพับแนะนําการใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนา และแอพพลิเคช่ันเคร่ืองเขินล้านนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาสาํนกัหอสมุดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
1. การปรับปรงุ พัฒนากระบวนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ  

สํานักหอสมุดได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดตัวช้ีวัด
กลยุทธ์: จํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Process) ที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา โดยมีเป้าหมายให้ทุกฝ่าย
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนการ  ผลการดําเนินงานมีการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน 7 กระบวนการ ดังน้ี 

1. กระบวนการจัดทําคําขอและจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สํานักงานสํานัก 
2. กระบวนการแจ้งเตือนสมาชิกประเภทบุคลากรที่เกษียณอายุ   ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
3. กระบวนการให้บริการวารสารรายสัปดาห์ที่ล่าช้า  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
4. กระบวนการจัดการหนังสือที่มีผู้สั่งซื้อเพ่ือให้บริการ  ฝา่ยพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
5. กระบวนการจัดเตรียมและให้บริการยืม-คืน หนังสือรูปแบบใหม ่ ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ฝ่ายห้องสมุดและ

สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. กระบวนการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew Online) ผ่านอินเทอร์เน็ต ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุด (CMUL MIS)  
 สํานักหอสมุดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักหอสมุดที่
ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยเรียกช่ือ
ระบบว่า CMUL MIS ที่ http://mis.lib.cmu.ac.th ประกอบด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร
และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ในรอบปีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสํานักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ  ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
     2.1 การนําระบบฐานขอ้มูลการจัดเก็บเงนิรายได้ (e-Revenue)  มาใชใ้นงานงบประมาณและการเงินของ
สํานักหอสมุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พัฒนาโดยงานนโยบายและ
แผน คณะมนุษยศาสตร์    

     ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้  (e-Revenue) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ทราบรายได้จริง
ของส่วนงานตามจําแนกรายจ่ายทุกประเภท เพ่ือการวางแผนจัดการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย  ควบคุมการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณให้สัมพันธ์กับรายรับที่ได้รับจริงในเดือน
น้ันๆ ซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักหอสมุดไม่ออกรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
                 ระบบปฏิบัติการของระบบ (e-Revenue) ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเสนอมหาวิทยาลัย (รด00) ระบบเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามรายได้หลักของสํานักหอสมุด เช่น เงินค่า
ธรรมเนียนการศึกษา  เงินรับฝากต่างๆ รายได้อ่ืนๆ เป็นต้น ระบบติดตามรายละเอียดรายได้หลักของสํานักหอสมุด 
ระบบติดตามแหล่งที่มาของรายได้ ระบบติดตามค้นหาข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้ระบบ และระบบติดตาม ค้นหา 
ประมวลงานและรายงานข้อมูลงานของทุกระบบ 
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                 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ (e-Revenue) สามารถค้นหา/ติดตาม/ตรวจสอบรายได้ประจําปีของ
สํานักหอสมุดได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว  ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลรายได้ด้วยตนเองและสามารถ
พิจารณาวางแผนบริหาร และตัดสินใจการเพ่ิม-ลดงบประมาณให้ฝ่าย/งานได้รวดเร็ว และแม่นยํา  ผู้ปฏิบัตินํา
ข้อมูลไปจัดทําต้นทุนกิจกรรม (ระบบABC) ของสํานักหอสมุดได้อย่างแม่นยํา และใช้กระทบรายได้จากระบบบัญชี 
3 มิติ 
 

     2.2 การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
          2.2.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา 

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริหารงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุม 
HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
          2.2.2 การเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล e-Budget  

1) จัดการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการงานงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบ
สารสนเทศ : e-Budget และ e-Project คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสํานักหอสมุด จัดการประชุมเรื่อง การบริหาร
จัดการงานงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ : e-Budget และ e-Project เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมประชุมเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานบริหาร (e-Budget และ e-
Project) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 184 คน และ
ผู้บริหาร บุคลากร จากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 2 คน ให้ความ
สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าว       ณ  ห้องประชุม  ศ .ดร .มล . ตุ้ย ชุม สาย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 

2) จัดประชุมการจัดการระบบฐานข้อมูล e-Budget  เพ่ือถ่ายถอดประสบการณ์และ
กระบวนการทํางานการนําระบบ e-Budget มาใช้ในงานงบประมาณและการเงินของสํานักหอสมุด ให้แก่บุคลากร
งานนโยบายและแผน และงานการเงินการคลังและพัสดุ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 

2.2.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
                  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริหารงาน เมื่อวันที่  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2.4 โครงการศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
1) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมลูเอกสารโบราณจังหวัดน่านและโปรแกรมฐานข้อมูลคมัภีร์โบราณ

ล้านนา และพัฒนาเว็บไซต์โครงการศูนย์ลา้นนาคดี 



รายงานประจําป ี2558  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 24 

 

          2) ใหค้วามอนุเคราะห์พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลใหแ้ก่โครงการศูนย์ลา้นนาคดี 
2.2.5 การพัฒนาระบบ CMU IR (CMU Intellectual Repository) ร่วมกับสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์บริหารการวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

3. ผู้บริหารสัญจร  
  จัดทําโครงการผู้บริหารสัญจร เพ่ือสร้างความเข้าใจการบริหารงานและการให้บริการของสํานักหอสมุด
และพบปะบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-30 เมษายน 2558  
 

4. การพัฒนาบุคลากร     
  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2558  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เพ่ิม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน และสามารถรู้เท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานห้องสมุด  โดย
กําหนดนโยบายการพัฒนา ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย) ด้านวิชาการท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ ด้านการศึกษา
ภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาล้านนาและภาษาอังกฤษ)  และกําหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 924,746.34 บาท สําหรับจํานวนบุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 134 คน (ไม่นับบุคลากรที่บรรจุในเดือนกันยายน 2558 
จํานวน 4 คน) ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางาน จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 

5. การกําหนดค่านิยมหลัก (Core Values)  
  สํานักหอสมุดได้ปรับค่านิยมหลักใหม่และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ค่านิยมหลักแต่ละข้อ เพ่ือ

เป็นหลักยึดปฎิบัติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของสํานักหอสมุด ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุด ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และค่านิยมหลักตามแนวทาง CMU-EdPEx และ
ประพฤติปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ CMUL  โดยมีพฤติกรรม ดังน้ี  

   C – Collaboration      ร่วมแรงร่วมใจ       
   M – Morality   ยึดในคุณธรรม 
   U – User Focus  มุ่งมั่นบริการ 
   L – Learning   เรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง 
      เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก สํานักหอสมุดได้จัดกิจกรรมรองรับใน

ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย การจัดบรรยายเกี่ยวกับการประพฤติปฎิบัติค่านิยมหลัก โดย อาจารย์ร้อยแก้ว 
สายย้ิม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 และจัดกิจกรรม CMUL Happy Trip Happy Time @ Chiangdao ใน
วันที่ 30-31 พฤษภาคม  จัดกิจกรรมประกอบด้วย Car Rally  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ริมดอยรีสอร์ท  และ
กิจกรรมปันรัก ปันนํ้าใจ ณ บ้านมิตราทร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้าง
เสริมคุณธรรม ณ วัดบ้านเด่น อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
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6. การจัดการความรู้ 

สํานักหอสมุดได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือบริการท่ีเป็นเลิศ  ประเด็น
ความรู้ที่กําหนดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มีดังน้ี  

ประเด็นความรู้ที่กําหนด องค์ความรู้ที่ได้รับ 
1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 1.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค 

1.2 การจัดซื้อและส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
2. การบริการและส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

2.1 ทกัษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทลั ผ่าน Mobile 
Application 
2.2 การรณรงค์การปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุด:            
Clean Library 

3. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3.1 การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานหอ้งสมุด   
3.3 การทํางานในยุค Cloud Computing 
3.4 การจัดการหนังสือราชการของสํานักหอสมุด 

 
จากประสิทธิผลของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ทําให้สํานักหอสมุดได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) ด้านการบริหารและการจัดการ เรื่อง “การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้” จากการคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556  โดยได้
นําเสนอข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ของสํานักหอสมุด ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ปัจจัยเอ้ือภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนให้เกิด Best Practice  และคุณค่าต่อองค์กรจากการมีวิธีปฏิบัติที่ดี  

 

7. การยกย่องชมเชยบคุลากรดี   
สํานักหอสมุดมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของ 
บุคลากร ดังน้ี  

7.1 รางวัลบคุลากรดี   
7.1.1 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  นายธนะพันธุ์  การคนซ่ือ 
 ตําแหน่งบรรณารักษ์  งานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ฝา่ยห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.1.2 กลุ่มสนับสนุนงานห้องสมุด คือ นางจิราภรณ์  หาบุญ ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  
 งานบริหารทั่วไป  สํานักงานสํานัก 
7.1.3   กลุ่มลูกจ้างประจํา  คือ นายวิวัฒน์ชัย  ไชยชาญ ตําแหน่งพนักงานธุรการ สนับสนุนระดับ 2  

หน่วยสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  สํานักงานสํานัก 
7.2 รางวัลบคุลากรและหนว่ยงานท่ีมีผลงานดีเด่นเฉพาะด้าน 
     7.2.1   รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์อาวุธ ศรศีุกรี ในฐานะผู้มมีนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม 
ได้แก่   

         นางสาวธันย์ชนก  อากรปรุ  ตําแหน่งบรรณารักษ์  งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ   
     ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
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7.2.2 รางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาพ  สุจินดา ในฐานะผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ  ได้แก่            
นางสาวพัชรนิทร์  เปง็ปิง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ        
ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 

7.2.3 รางวัลอาจารย์จารุพร พงศศ์รีวัฒน์ ในฐานะผู้มีความรับผิดชอบดีเย่ียม ได้แก่                    
นางศิริมนสั  อินต๊ะแก้ว  ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  งานนโยบายและแผน                          
สํานักงานสํานัก 

7.2.4 รางวัลอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ในฐานะผู้มีจติใจพร้อมให้บริการ ได้แก่                           
นางสาวชไมพร  ด้วงภู่  ตําแหน่งนักช่างศิลป์  งานโสตทัศนศึกษา  ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

7.2.5 รางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ม้าลาํพอง ในฐานะผู้มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ได้แก่                      
นางจินตนา  วงศ์ประเสริฐ  ตําแหน่งพนักงานห้องสมุด   งานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์    
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ 

7.2.6 รางวัลนางเพญ็สุวรรณส์  นาคะปรชีา ในฐานะรวมพลังทํางานเป็นทีม ได้แก่ กลุ่ม
คณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านยิมหลักของสาํนักหอสมุด CMUL Happy Trip 
Happy Time @Chiangdao 

 

8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
(Firewall) จํานวน 1 ระบบ เพ่ือใช้ทดแทนระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้งานมานานกว่า 7 ปี เพ่ือรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย และเพ่ือจัดเก็บ บันทึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

8.2 จัดทําเว็บไซต์สํานักหอสมุดให้ได้ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐาน
ของ W3C ทั้งในรูปแบบ HTML และ CSS และการออกแบบเว็บไวต์ให้สนองต่อการค้นหาที่เหมาะสมที่สุดตาม
มาตรฐาน Search Engine Optimization – SEO ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และนําเน้ือหาสารสนเทศดิจิทัล
ที่สร้างขึ้นเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และเปิดใช้ได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม 
(Full Text) 

8.3 การพัฒนาด้านเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ การจัดการฐานข้อมูล และระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC มีดังน้ี 

การพัฒนา กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
1. ด้านเครือข่าย (Network) 1. ติดต้ัง Access Point เพ่ิม จํานวน 13 จุด โดยสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบด้วย 
1.1 ชั้น 5 จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้องผู้อํานวยการฯ และภายใน

ห้องประชุม 1 
1.2 ชั้น 4 จํานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้องงานระบบคอมพิวเตอร์  
1.3 ชั้น 2 จํานวน 5 จุด ได้แก่ บริเวณห้องวิทยานิพนธ์และหนังสือเด็ก      

(1 จุด) และห้องโต๊ะนั่งอ่าน (4 จุด) 
1.4 ชั้น 1 จํานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณห้องโถงจัดงานแสดงนิทรรศการ       
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การพัฒนา กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
(2 จุด) บริเวณห้องงานวิเคราะห์ฯ (1 จุด) 

1.5 ชั้นใต้ดิน จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้องงานพัฒนาฯ และ
ห้องนอนเวรรักษาการณ์  

2) ติดต้ัง SAN ของ Huaweii รุ่น OceanStor S2200T ตามโครงการล้านนา
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันท่ี 1 เมษายน 2558 ณ ห้องเคร่ือง
แม่ข่าย ชั้น 4  

3) ติดต้ัง Firewall & Log ของ Fortinet รุ่น Fortigate 600C & Forti 
Analyzer 300D ในวันท่ี 9 กันยายน 2558 ณ ห้องเคร่ืองแม่ข่าย ชั้น 4 

4) ติดต้ัง QNAP รุ่น NASE025F6 ณ ห้องเคร่ืองแม่ข่าย ชั้น 4 
2. ด้านอุปกรณ์ (Hardware) 1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล

จราจรคอมพิวเตอร์ (Firewall) จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 999,915.- บาท 
2. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด DVR จํานวน 1 เคร่ือง 

วงเงิน 15,500.- บาท 
3. จัดซ้ือกล้องวงจรปิด จํานวน 6 กล้อง วงเงิน 26,065.20 บาท 

3. ด้านโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ 1. ลงทะเบียนในการใช้พ้ืนท่ีบน App Store เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นท่ีสํานักหอสมุดได้จัดทําข้ึน 

2. พัฒนาโปรแกรมระบบจองใช้งานห้องค้นคว้ากลุ่ม True ให้บริการ ณ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ Touch Screen ขนาด 70 นิ้ว บริเวณห้องโถงชั้น 1 
สํานักหอสมุด 

3. พัฒนาแอพพลิเคชัน CMU e-Textbooks โดยเชี่อมโยงแอพพลิเคชันเข้า
กับระบบ CMU IT Account 

4. พัฒ นาโปรแกรมระบบออกรหัสผ่ าน เพ่ื อ เข้ าใช้ งาน ห้อง  Online 
Databases สําหรับบุคคลภายนอก ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการช่วย
การค้นคว้า (Reference Service) ชั้น 1 

5. พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เค ชั น  CMUL Find Library สํ า ห รั บ ใช้ ง า น บ น
ระบบปฏิบัติการ Android 

6. พัฒนาแอพพลิเคชันสํารวจหนังสือ Book Inventory สําหรับใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการ Android 

4. ด้านการจัดการฐานข้อมูล 1. พัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานทางวิชาการ   
2. นําเข้าข้อมูลผู้ใช้ห้องสมุดสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวม 9,679 ระเบียน 

จําแนกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 9,311 ระเบียน บัณฑิตศึกษา 
105 ระเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 263 ระเบียน  

3. นําเข้าภาพถ่ายผู้ใช้ห้องสมุดสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวม 9,540 ระเบียน 
จําแนกเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,020 ระเบียน นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 454 ระเบียน สมาชิกประเภท
บุคคลภายนอก 66 ระเบียน เพ่ือแสดงตัวตนให้ตรงกับบัตรนักศึกษา นัก
เรียนฯ และสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก 

4. นําเข้าบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC จํานวน 154 ระเบียน ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

5. นําออกบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC จํานวน 46,341 ระเบียน จาก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

6. นําเข้าระเบียนผู้ใช้สู่ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู (Access Control) 
รวม 9,474 ระเบียน 
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การพัฒนา กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
5 . ด้ า น ร ะ บ บ ห้ อ งส มุ ด อั ต โน มั ติ 
INNOPAC 

1. จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยบริษัท Innovative 
Interfaces Global Ltd. 

2. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จํานวน 2 คร้ัง  
2.1 การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการตรวจสอบข้อมูล ในวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2557  
2.2 การใช้งาน Create List ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 

3. สํารองข้อมูล จํานวน 301 คร้ัง จําแนกเป็นสํารองข้อมูลรวมทุกฐานข้อมูล
แบบสมบูรณ์ 244 คร้ัง และสํารองข้อมูลเฉพาะ Local Database 57 คร้ัง 

6. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 1. เพ่ิมส่วนการแสดงปฏิทินการทํางานผู้บริหาร เพ่ือแสดงตารางการทํางาน
ของผู้บริหารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. เพ่ิมเมนู “งบประมาณแผ่นดิน 2559” และ “งบประมาณรายได้ 2559” 
เพ่ื อ เชื่ อมโยงกับ เว็บ ไซ ต์ฐาน ข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน
สํานักหอสมุด (CMUL e-Budget) ปีงบประมาณ 2559 

3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียนของสํานักหอสมุด 
4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจองรถของสํานักหอสมุด 
5. ปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิม เอกสารของฝ่าย/งาน/หน่วย ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

7. ด้านการบํารุงรักษาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. จ้างเหมาบํารุงรักษาโปรแกรมสํารองข้อมูล วงเงิน 8,495.80 บาท 
2. จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบป้องกันไวรัสสําหรับเคร่ืองแม่ข่าย วงเงิน 

22,256.- บาท 
3. จ้างเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade Server วงเงิน 

123,050.- บาท 
4. จ้างเหมาบํารุงรักษา UPS วงเงิน 100,185.- บาท 
5. จ้างเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 

วงเงิน 160,072.- บาท 
6. จ้างเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการและปฏิบัติ (จํานวน 

218 ชุด) วงเงิน 87,200.- บาท 
7. จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด วงเงิน 

51,360 บาท 
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9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ห้องสมุดกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 
   1.1 เงินเดือน 4,410,200.00 4,409,380.00 820.00
   1.2 ค่าจ้างประจํา 4,631,400.00 4,289,285.48 342,114.52
   1.3 งบบุคลากร 41,696,600.00 39,627,228.35 2,069,371.65
   1.4 ค่าตอบแทน 698,400.00 538,724.76 159,675.24
   1.5 ค่าใช้สอย 750,000.00 808,927.00 (58,927.00)
   1.6 ค่าวัสด ุ 4,024,500.00 4,125,247.34 (100,747.34)
   1.7 ค่าสาธรณูปโภค 3,300,000.00 3,300,000.00 -
   1.8 เงินอุดหนุน 70,000.00 70,000.00 -

รวม 59,581,100.00 57,168,792.93 2,412,307.07
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
   2.1 งบบุคลากร 5,189,100.00 3,141,698.00 2,047,402.00
   2.2 ค่าตอบแทน 1,410,200.00 962,245.00 447,955.00
   2.3 ค่าใช้สอย 7,340,000.00 4,265,970.00 3,074,030.00
   2.4 ค่าวัสด ุ 3,455,000.00 3,667,132.27 (212,132.27)
   2.5 ค่าสาธารณูปโภค 921,700.00 247,356.12 674,343.88
   2.6 ค่าครุภัณฑ์ 104,400.00 148,502.66 (44,102.66)
   2.7 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - 899,076.20 (899,076.20)
   2.8 เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 295,049.00 44,951.00
   2.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,750,000.00 1,686,202.59 1,063,797.41
   2.10 งบรายจ่ายอื่น 1,839,600.00 263,500.00 1,576,100.00

รวม 23,350,000.00 15,576,731.84 7,773,268.16
3. งบประมาณที่ได้จากการเสนอโครงการ CMU Digital University  
   3.1 การจัดซือ้ทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Resources) 

11,940,780.00 9,685,884.14 2,254,895.86

   3.2 การจัดซือ้เครื่องมือช่วยค้น (Searching Tool)            
ที่ให้บริการในรปูแบบ Single Search & Discovery and 
Delivery Service  

1,604,000.00 1,217,378.50 386,621.50

รวม 13,544,780.00 10,903,262.64 2,641,517.36
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10. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด  
สํานักหอสมุดได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2535 ตามดําริของ อาจารย์          

ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร อดีตผู้อํานวยการสํานักหอสมุด และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
จัดต้ังกองทุนของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530  โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อต้ังกองทุนฯ ครั้ง
แรกจากนายวัชระ ตันตรานนท์ จํานวน 100,000.00 บาท และสํานักหอสมุดได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือ
สมทบทุน ร้อยละ 5 รวมเป็นเงินทุนก่อต้ังกองทุนฯ ครั้งแรก จํานวน  273,769.00 บาท ในแต่ละปี กองทุนพัฒนา
สํานักหอสมุด มีแหล่งที่มาและทรัพย์สินของกองทุนฯ จากเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รายได้จากการจัดงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair รายได้ของสํานักหอสมุด ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นํามาสมทบกองทุนฯ  
และเงินผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความทันสมัยของ
ทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบห้องสมุด และจัดสรรเป็นทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้จ่ายจาก
ดอกผลของกองทุนฯ เท่าน้ัน 

ในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด ได้แต่งต้ังคณะกรรมการทุนกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด 
และคณะกรรมการระดมทุนกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดขึ้น เพ่ือบริหารกองทุนและดําเนินกิจกรรมระดมทุน ใน
ปีงบประมาณ 2558 กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดมีสินทรัพย์ส่วนทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม ดังน้ี 

 
 

รายงาน รวม (บาท) 
ทุนสะสม 
ทุนสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2557 9,407,112.90
บวก  เงินบริจาคสมทบกองทุนระหว่างปี 80,00.00

รวมทุนสะสม 9,487,172.90
ดอกผลกองทุนสะสม 
ดอกผลกองทุนยกมา 1 ตุลาคม 2557 4,296,645.57
บวก   1. ดอกเบ้ียรับระหว่างปี 439,970.51
        2. รายได้จากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 1,641,629.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
        1. ค่าใช้จ่ายจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 (1,056,894.88)
        2. ค่านําส่งรายได้จากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21  
            ใหม้หาวิทยาลัย 10 %  

(164,162.90)

        3. ค่าจดัซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบะจราจรคอมพิวเตอร์) (994,779.00)
รวมดอกผลกองทุนสะสม 4,162,408.30

รวมทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม ณ 30 กันยายน 2558 13,649,521.20
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
สํานักหอสมุดเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แบ่งส่วนงาน

ออกเป็นระดับฝ่าย/งาน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักหอสมุดเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน กํากับและ
ดูแลนโยบายของสํานักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณางบประมาณและสัมฤทธิผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม และมีคณะกรรมการบริหารประจําสํานักหอสมุดเป็นผู้บริหารจัดการตามพันธกิจ และ
พัฒนาสํานักหอสมุดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายที่ กําหนดไว้ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการประจําสํานักหอสมุดมอบหมาย 

   
ผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ 2558 

มีการติดตามผลของการดําเนินงาน และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม  ทุก  6  เดือน  
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีและเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม โดยสรุปคอื 

 

ลักษณะโครงการ โครงการ กิจกรรม 
1. โครงการประจํา 23 33 
2. โครงการใหม่ 31 40 

รวม 54 73 
 

การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ ได้จําแนกตามโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และไม่ได้
ดําเนินการ  มีดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม การติดตามผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ไม่ได้ดําเนินการ ร้อยละ 

1. โครงการ (54) 54 100.00 0 0.00 
2.  กิจกรรม (73) 71 97.26 2 2.74 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ มผีลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ ตํ่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 

1. โครงการ (54) 54 100.00 0 0.00 0 0.00 
2.  กิจกรรม (71) 49 69.01 6 8.45 16 22.54 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
สํานักหอสมุดได้กําหนดตัวช้ีวัดกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จํานวน 18 

ตัวช้ีวัด  เพ่ือวัดผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์  สําหรับผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 
2558 สรุปได้ดังน้ี   

1) ตัวช้ีวัดที่ดําเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 1-6, 13-14 และ 17-18 
2) ตัวช้ีวัดที่ดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 7-12 และ 15-16 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

1 สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อ
นักศึกษา 

เล่ม: คน 36 37 สูง 1. ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนหนังสือในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC จํานวน 1,045,398 เล่ม 

2. ปีงบประมาณ 2558  มีจํานวนหนังสือท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ฐานข้อมูล CMUL OPAC จํานวน 28,606 เล่ม 
2.1 หนังสือฉบับพิมพ์  จํานวน  25,302 เล่ม 
2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 3,304 เล่ม 

3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทุกระดับท่ี
ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557 จํานวน 28,799 คน 

4. สูตรการคํานวณ  คือ จํานวนหนังสือในฐานข้อมูล หาร
ด้วย จํานวนนักศึกษาตามข้อ 3 

5. การตั้งเป้าหมายแต่ละปี ต้ังสูงกว่ามาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (15 เล่ม : คน)  

 
การคํานวณ 
                  1,045,398 + 28,606   =  1,074,004 
                            28,799                28,799 
                                              =  37.29 เล่ม : คน 

2 จํานวนระเบียน
บรรณานุกรม 
(Bibliographic Records) 
ท่ีได้รับการตรวจสอบ 

ระเบียน 35,000 46,512 สูง      ตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMUL OPAC) เพ่ือควบคุมคุณภาพของฐานข้อมูลให้เป็น
เคร่ืองมือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  ปัจจยัท่ีส่งผลให้การดําเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย คือ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมี
บรรณารักษ์รับผิดชอบเพิ่ม 2 คน 

3 จํานวนบริการใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน บริการ 5 7 สูง 1.  บริการ WorldShare Interlibrary loan 
2.  บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านแอพพลิเคชั่น  
     CMU Find Library 
3.  บริการสารสนเทศเคร่ืองเขินล้านนาผ่านแอพพลิเคชั่น 
4.  บริการข่าวสาร/กิจกรรมผ่าน Interactive Screen 
5.  บริการข่าวสารความรู้จาก true Knowledge 
6.  บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม ณ พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้  
     true Lab @ CMU 
7.  บริการหนังสือประกอบกระบวนวิชาเพื่อการเรียนรู้ท่ี 
     เป็นเลิศ (Get Book Get A) ของห้องสมุดคณะ 
     เกษตรศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

4 ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 6.51 สูง 1. ปีงบประมาณ 2557  จํานวนคร้ังการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด จํานวน 576,693 คร้ัง  

2. ปีงบประมาณ 2558  จํานวนคร้ังการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด จํานวน 614,278 คร้ัง  

3. มีการใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมข้ึน จํานวน 37,585 คร้ัง 
4. สูตรการคํานวณ คือ จํานวนคร้ังของการใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณปัจจุบัน ลบด้วย 
จํานวนคร้ังของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา คูณ 100 หารด้วย จํานวนคร้ัง
ของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

การคํานวณ 
       (614,278 - 576,693)  x 100   =   3,758,000 
               576,693                          576,693 
 

                                              =  6.51 % 
5 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80 82.20 สูง      คณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการ

ของผู้รับบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ดําเนินการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประจําปีการศึกษา 2557 จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการห้องสมุด 394 คน 
    ผลจากการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.11 คิดเป็น 
ร้อยละ 82.20) 

6 จํานวนบริการ/กจิกรรม
สําหรับผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ  

บริการ/
กิจกรรม 

8 10 สูง 1. กิจกรรม Meet & Great จัดให้แก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

2. การจัดทําเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นภาษาอังกฤษ  
3. บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแนะนํา

การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น สําหรับอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต่างชาติ 

4. การต้อนรับและให้การเย่ียมชมแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรชาวต่างชาติ 

5. บริการป้ายประกาศ ป้ายบอกทิศทาง ประเภทหนังสือ
เป็นภาษาอังกฤษ 

6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการสืบค้น
สารสนเทศแก่นักศึกษานานาชาติ 

7. การจัดทําแผ่นพับแนะนําห้องสมุดฉบับภาษาอังกฤษ  
8.  บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (ILL)  
9.  การจัดพ้ืนท่ี Co-Working Space ให้กับนักศึกษา 
    นานาชาติในห้องสมุดกลาง  
10.  การจัดทํา Library Handbook Chiang Mai  
       University Library  
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

7 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
และการบริการ 

ระดับ 5 5 ตาม
เป้าหมาย

     มีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 มีผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. พัฒนา Mobile 
Application 

2 
(Apps.) 

1) สร้างแอพพลิเคชัน CMUL 
Find Library สําหรับใช้งาน
บนระบบปฏิบัติการ Android 
2) สร้างแอพพลิเคชันสํารวจ
หนังสือด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ 
Book Inventory สํ าหรับ ใช้
ง าน บน ระบ บปฏิ บั ติ ก า ร 
Android 
 

2. จัดทําโปรแกรม
ฐานข้อมูล Union 
Metadata 

1 
 (โปรแกรม) 

พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล 
Union Metadata จํานวน 1 
โปรแกรม โดยนําเข้าข้อมูล 
Metadata ของทรัพยากร
สารสนเทศกลุ่ม IUG, Union 
Catalog, OCLC WorldCat 
จํานวน 13 ฐานข้อมูล 
 

3. พัฒนาซอฟต์แวร์
สําหรับให้บริการบน
คอมพิวเตอร์แบบ 
Interactive Screen 

1  
 (โปรแกรม) 

พัฒนาโปรแกรมระบบจองใช้
งานห้องค้นคว้ากลุ่ม True ใช้
บริการ ณ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Touch Screen ข น า ด  7 0 
นิ้ ว  บ ริ เวณ ห้ อ งโถ งชั้ น  1 
สํานักหอสมุด 

4. ศึกษาและทดลอง
ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมจาก สกอ.   

1 
(ระบบ) 

1) ทดลองใช้งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติWALAI 
AutoLib ระหว่างวันที่ 4 -18 
กุมภาพันธ์ 2558   ณ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) เข้าศึกษาดูงานเชิงลึก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
KMUTT-LM ระหว่างวันที่ 3 
– 4 มิถุนายน 2558 ณ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

8 จํานวนบริการ/กจิกรรมท่ี
สนับสนุนนักวิจัย/
นักวิชาการให้มีศักยภาพ
ด้านการวิจัย 
 
 
 

บริการ/
กิจกรรม 

16 16 ตาม
เป้าหมาย

1. บริการบรรณารักษ์พบนักวจิัย (Liaison Librarian)   
2. บริการฝึกอบรมการแสวงหาข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์สญัจรแก่

นักวิจัย (Road Show)  
3. บริการเลือกสรรและเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล 

(Selective Dissemination of information) 
4. บริการ Alert 
5. บริการห้องค้นควา้ส่วนบุคคล และค้นคว้ากลุ่ม  
6. การให้บริการค่าดชันีช้ีคุณภาพวารสาร (Impact Factor)  
7. บริการตรวจสอบการอา้งองิผลงานวิชาการ (Citation 

Analysis) 
8. บริการตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม  
9. บริการแนะนํางานวิจัยใหม่ 
10. บริการ Quick Reference 
11. บริการฐานข้อมลู CMU Scholarly Research report   
12. บริการ Subject Guide 
13. บริการ e-mail Current Awareness   
14. บริการตรวจสอบการทําซํ้าผลงานวชิาการ (Plagiarism) 
15. บริการเว็บไซต์สนับสนุนการวจิัย (Research Support) 
16. บริการ CMUL WorldShare 

      

      

9 จํานวนบริการวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
 

บริการ 14 14 ตาม
เป้าหมาย

1. บริการเข้าใช้บริการสาํหรบับุคคลภายนอก       
2. บริการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดแกห่น่วยงานภายนอก  
3. บริการให้ยืมนิทรรศการแก่หน่วยงานภายนอก  
4. การให้ความรู้แกห่น่วยงานภายนอกที่เย่ียมชม                 

และศึกษาดูงาน  
5. การจัดนิทรรศการเพ่ือชุมชุน  
6. การฝึกงาน/ฝึกอบรมทางวิชาชีพห้องสมุดแกห่น่วยงาน

ภายนอก  
7. การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วสัดุ และครุภัณฑ์แก่

หน่วยงานภายนอก 
8. งานสปัดาห์หนังสอืแห่งปี CMU Book Fair ครั้งท่ี 21 
9. การให้ความร่วมมอืหน่วยงานภายนอกใช้สถานท่ีในการจัด

กิจกรรม  
10. การเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวฒิุ  
11. บริการให้คําปรึกษาในการจัดระบบห้องสมุดแก่หน่วยงาน

ภายนอก  
12. จัดบรรยาย/สัมมนา/ประชุมแก่หน่วยงานภายนอก 
13. การให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการใช้พื้นท่ี

จัดบรกิาร/กจิกรรม 
14.  จัดกิจกรรมปนัรัก ปันนํ้าใจ 

10 จํานวนฐานข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ 
 

ฐานข้อมูล 6 6 ตาม
เป้าหมาย

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

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

3. ฐานข้อมูลภาพลา้นนาในอดีต (ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

(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/digital
heritage/) 

5. ฐานข้อมูลประเพณีล้านนา (ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/) และ
(http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannatradition/) 

6. ฐานข้อมูลเครือ่งเขินล้านนา 
(http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware)

11 จํานวนบริการ/กจิกรรมท่ี
เผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ 
 

บริการ/
กิจกรรม 

7 7 ตาม
เป้าหมาย

1. การบริการและเผยแพร่ข้อมลูท้องถ่ินภาคเหนือผา่น
เว็บไซต ์6 ฐานข้อมูล 

2. การบริการและเผยแพร่ข้อมลูท้องถ่ินภาคเหนือเป็น
ภาษาองักฤษ 4 ฐานข้อมลู 

3. การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผา่นสือ่สิ่งพิมพ ์4 เรื่อง 
4. การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ       

2 ครั้ง 
5. การจัดทําแผ่นพับแนะนําการใช้ฐานข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ
6. การจัดกจิกรรมสง่เสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา  

เรื่อง สบืสานศิลปะงานใบตอง สวยดอกลา้นนา 
7. การเสวนาวิชาการ เรื่อง เครือ่งเขินล้านนามรดกภูมิปญัญา

ท้องถ่ินสู่สารสนเทศดิจิทัล 
 

12 จํานวนกิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และท้องถ่ิน
ล้านนา 

กิจกรรม 7 7 ตาม
เป้าหมาย

1. การจัดทําบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
2. การจัดทําบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่และสร้างเสรมิคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรสํานักหอสมุด 
3. การเข้าร่วมประเพณีเน่ืองในวันสงกรานตแ์ละจดัพิธดีําหวั

อดีตผู้บริหารและผู้อาวุโสของสํานักหอสมดุ 
4. การจัดพิธีทําบญุวนัสถาปนาสํานักหอสมุด   
5. การจัดกจิกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
6. การเข้าร่วมประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7. การเข้าร่วมประเพณีทําบญุประตูเมือง 

 

13 
 
 

จํานวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work Process) 
ท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 

กระบวนการ 6 7 สูง 1.  กระบวนการจดัทําคําขอและจดัหาครุภัณฑ์ของ 
     สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2.  กระบวนการแจ้งเตือนสมาชิกประเภทบุคลากรท่ีเกษียณอายุ
3.  กระบวนการให้บริการวารสารรายสัปดาห์ท่ีล่าช้า 
4.  กระบวนการจดัการหนังสือท่ีมีผูส้ั่งซ้ือเพื่อให้บริการ 
5.  กระบวนการจดัเตรียมและใหบ้รกิารยืม-คืน  
     หนังสือรูปแบบใหม ่
6.  กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
     ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์
7.  กระบวนการยืมหนังสือต่อดว้ยตนเอง (Renew Online)  
     ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

14 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 
(CMUL MIS) 
 

ร้อยละ 80 81.80 สูง      ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตดัสินใจ (CMUL MIS) ผลการประเมิน พบวา่  
ผู้บริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีสังกดัสาํนักหอสมดุมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่= 4.09 คิดเป็นรอ้ยละ 
81.80) 

15 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
สํานักหอสมุดสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

ระดับ 5 5 ตาม
เป้าหมาย

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ    
   ความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสาํนักหอสมดุ  
   จาํนวน 3 ประเด็น คือ 
   1.1  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

1.2 การบริการและการส่งเสริมการใช้ทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทัล 

   1.3  การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีสนับสนุน 
         การปฏิบตังิาน 
2. มีการรวบรวมองค์ความรู้ตามประเด็นความรู้ จาํนวน 8  
   องค์ความรู ้ดังน้ี 
ประเด็นความรู้ที่กําหนด องค์ความรู้ที่ได้ 
ประเด็นที่ 1 การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล   

1.1 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทบริจาค 
1.2 การจัดซื้อและส่งเสริมการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นที่ 2 การบริการ
และส่งเสริมการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล  

2.1 ทักษะของผู้ให้บริการ
สารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile 
Application 
2.2 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
: Clean Library 

ประเด็นที่ 3 การใช้
เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 การสร้างส่ือการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
3.2 การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ใน
งานห้องสมุด 
3.3 การทํางานในยุค Cloud 
Computing 
3.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ e-
Document ของสํานักหอสมุด 
 

16 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

ระดับ 4 4 ตาม
เป้าหมาย

     ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรของสาํนักหอสมดุและ
บุคลากรของคณะฯ ท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์
ท่ีมีต่อการบริหารงานของสํานักหอสมุด ในดา้นการสนับสนุน
และการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน รวมถึงการให้บริการของหนว่ยงานสาํนักงาน
สํานักหอสมุด จากบุคลากร 136 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 
113 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการและการปฏิบัตงิานในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.95 
ได้คะแนนระดับ 4 จากเกณฑ์ท่ีกําหนด 5 ระดับ 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

17 ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการทํางานต่อ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
ท้ังหมด 

ร้อยละ 80 100.00 สูง     มกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดนโยบายการ
พัฒนาไว้ 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นงานหอ้งสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านวชิาการท่ัวไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 
ด้านการศึกษาภาษาท้องถ่ินและภาษาต่างประเทศ และ
กําหนดให้บุคลากรทุกคนต้องไดร้ับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 
1 ครั้ง ใช้งบประมาณท้ังสิ้นจาํนวน 924,746.34 บาท สําหรับ
จํานวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2558 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2558 จาํนวน 134 คน (ไมนั่บบุคลากรท่ีบรรจใุนเดือน
กันยายน 2558 จาํนวน 4 คน) ไดร้บัการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการทํางาน จํานวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 

18 จํานวนเงินท่ีสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด 

บาท 500,000 500,571 สูง จัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสาํนักหอสมดุ จาํนวน 
500,571 ประกอบด้วย 
1. เงินรายได้จาก CMU Book Fair ครั้งท่ี 21  
   จาํนวน 420,571 บาท 
2. รายได้จากเงินบริจาค  จาํนวน 50,000 บาท 
3. เงินรายได้สมทบ  จาํนวน 30,000 บาท 
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ส่วนที่   ส่วนที่   33  

การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุด  
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด ในรอบปีงบประมาณ 2558  มีกิจกรรม ดังน้ี 
1. การดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

1.1 การประชมุด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุม
ตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดในรอบปี 2558 จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือรับฟังข้อช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ
แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานตรงกันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

1.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
      1.2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการนําเสนอข้อมูล หมวด 1-6 และผลลัพธ์องค์กรหมวด 7 และการวิพากษ์การนําเสนอการบ้าน CMU-
EdPEx เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
      1.2.2 สํานักหอสมุดได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารและการจัดการ เรื่อง 
“การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้” จากการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556  โดยได้นําเสนอข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ของ
สํานักหอสมุด ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ปัจจัยเอ้ือภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนให้เกิด Best 
Practice  และคุณค่าต่อองค์กรจากการมีวิธีปฏิบัติที่ดี  
 

2. การตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยใช้การประเมินคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx 

สํานักหอสมุดได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
แนวทาง CMU-EdPEx ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 โดยจัดทําโครงร่างองค์กรและตอบคําถามข้อกําหนด
โดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7   
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1. การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดกลาง 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

ภาษา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
ไทย เทศ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. วัสดุตีพิมพ์ 
 หนังสือ (เล่ม)   2,425 876 284,106.65 7.81 2,891,022.89 20.48 - - 3,175,129.54 17.88 
 วารสาร (ชื่อ) 139 66 3,352,182.35 92.19 686,025.13 4.86 - - 4,038,207.48 22.75 
 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 17 4 - - 167,240.00 1.18 - - 167,240.00 0.94 
2. โสตทัศนวัสดุ (แผ่น)   7 239 - - 50,000.00 0.35 - - 50,000.00 0.28 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(ฐานข้อมูล/ชื่อ) 

- 7/3,515 - - 1,327,581.97 9.41 - - 1,327,581.97 7.48 

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล) 

1 16 - - 7,194,766.04 50.97 - - 7,194,766.04 40.53 

e-Magazine (ฐานข้อมูล) - 1 - - 54,775.00 0.39 - - 54,775.00 0.31 
e-Newspapers 
(ฐานข้อมูล) 

- 1 - - 528,000.00 3.74 - - 528,000.00 2.97 

Single Search Discovery 
and Delivery Service 
(ฐานข้อมูล) 

- 1 - - 1,217,378.50 8.62 - - 1,217,378.50 6.86 

รวม 3,636,289.00 100.00 14,116,789.53 100.00 - - 17,753,078.53 100.00
 

2. การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดคณะ 
ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ 
ภาษา แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ไทย เทศ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. วัสดุตีพิมพ์                 
หนังสือ (เล่ม) 4,750 2,867 2,902,087.05 7.81 5,451,013.20 59.89 24,896.00 17.70 8,377,996.25 18.04 
วารสาร (ชื่อ) 456 434 17,283,751.90 46.48 1,890,653.98 20.77 115,747.30 82.30 19,290,153.18 41.55 
หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 14 3 157,446.00 0.42 440,136.00 4.84 - - 597,582.00 1.29 
2. โสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 64 66 - - 44,801.00 0.49 - - 44,801.00 0.09 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์           
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล/ชื่อ) 

- 2/118 1,972,320.20 5.30 - - - - 1,972,320.20 4.25 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล) 

- 20 14,871,684.18 39.99 1,274,826.29 14.01 - - 16,146,510.47 34.78 

รวม 37,187,289.33 100.00 9,101,430.47 100.00 140,643.30 100.00 46,429,363.10 100.00
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3. การจัดซ้ือหนังสือและโสตทัศนวัสดุ 

 
 

ห้องสมุด หนังสอื (เล่ม) 
โสตทัศนวัสด ุ

รวม จํานวนเงิน (แผ่น) จํานวนเงิน 
ไทย เทศ  ไทย เทศ  จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. ห้องสมุดกลาง 2,425 876 3,175,129.54 7 239 50,000.00  3,225,129.54 27.69 
2. ห้องสมุดคณะ 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 282 668  2,095,680.25 - - -  2,095,680.25 18.00 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 177 78     344,694.75 - -   -      344,694.75 2.96 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 9 293 760,732.65 - -       -      760,732.65 6.53 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 75 309,578.55 - -          -     309,578.55 2.66 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 73 141      351,358.30 - -             -      351,358.30 3.02 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 81     329,316.00 - -     -  329,316.00 2.83 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 920 739 3,125,751.25 63 - 17,801.00  3,143,552.25 26.99 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 24 199      543,151.15 - -               -      543,151.15 4.66 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 130 40     420,684.20 - -               -      420,684.20 3.61 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ - 18       47,620.50 - -               -        47,620.50 0.41 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 599 347 1,568,229.95 63 - 17,801.00   1,586,030.95 13.62 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 51 51 262,837.65 - - -      262,837.65 2.26 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 92 70     258,331.80 - -               -      258,331.80 2.22 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 14 24,896.00 - -     -  24,896.00 0.21 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 3,548 1,460 3,156,564.75 1 66 27,000.00  3,183,564.75 27.32 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 670 178      444,912.00 - -             -      444,912.00 3.82 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 1,391 313     656,774.01 - -             -       656,774.01 5.64 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ 186 462     638,645.35 1 66 27,000.00     665,645.35 5.71 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 472 117      319,841.00 - -            -   319,841.00 2.74 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 174 149      313,070.90 - -     -    313,070.90 2.69 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 219 241   693,325.74 - -              -       693,325.74 5.95 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 436 - 89,995.75 - -            -   89,995.75 0.77 

รวม 7,175 3,743 11,553,125.79 71 305  94,801.00  11,647,926.79 100.00
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4. การจัดซ้ือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

 
 

ห้องสมุด 
วารสาร 
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

 

หนังสอืพิมพ์ 
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

 
รวม 

 

 ไทย เทศ ไทย เทศ จํานวนเงิน ร้อยละ
1. ห้องสมุดกลาง 139 66 4,038,207.48 17 4 167,240.00   4,205,447.48 17.46
2. ห้องสมุดคณะ 

ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1,147,698.35   180,303.00  1,328,001.35 5.51 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 29 5 318,671.96 7 1 26,020.00     344,691.96 1.43 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 22 6 702,856.39 7 2 45,090.00     747,946.39 3.10 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 - 24,530.00 14 2 89,118.00  113,648.00 0.47 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 10 82,290.00 3 - 12,775.00  95,065.00 0.40 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 - 19,350.00 2 - 7,300.00  26,650.00 0.11 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   17,095,961.95   97,205.00  17,193,166.95 71.36
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 1 15,450.00 4 - 12,765.00  28,215.00 0.12 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 26 9 300,591.23 4 1 18,525.00  319,116.23 1.32 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 11 32 1,362,886.81 1 1 4,430.00  1,367,316.81 5.68 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 20 299 14,516,381.05 9 2 55,195.00  14,571,576.05 60.48 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 10 12 756,188.56 - - -   756,188.56 3.14 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 7 28,717.00 2 - 6,290.00  35,007.00 0.14 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 1 115,747.30 - - -   115,747.30 0.48 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์   1,046,492.88   320,074.00  1,366,566.88 5.67 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 52 5 157,568.00 13 2 54,992.00  212,560.00 0.88 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 54 5 228,445.14 9 3 62,495.00  290,940.14 1.21 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ 23 25 118,970.48 4 - 20,575.00  139,545.48 0.58 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 41 6 125,093.37 13 2 72,762.00  197,855.37 0.82 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 59 4 82,289.00 11 1 27,875.00  110,164.00 0.46 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 14 12 313,476.89 13 2 57,650.00  371,126.89 1.54 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 15 - 20,650.00 5 - 23,725.00  44,375.00 0.18 

รวม   23,328,360.66   764,822.00  24,093,182.66 100.00
 
หมายเหตุ: จํานวนของวารสารและหนังสือพิมพ์ไม่นับชื่อท่ีซํ้ากัน 
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5. การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

 

ห้องสมุด 
หนังสอือิเล็กทรอนกิส์ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(ฐานข้อมูล)

จํานวนเงิน 
(บาท) 

e-Newspapers
(ฐานข้อมูล) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

e-Magazines
(ฐานข้อมูล)

จํานวนเงิน
(บาท) 

Single Search 
Discovery and 

Delivery Service 
(ฐานข้อมูล) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

รวม (บาท) 

ฐานข้อมูล เล่ม จํานวนเงิน ร้อยละ 

ห้องสมุดกลาง 7 3,515 1,327,581.97 19 7,194,766.04 1 528,000.00 1 54,775.00 1 1,217,378.50 10,322,501.51 36.29 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ - - - 1 396,563.00 - - - - - - 396,563.00 1.39 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ1 - - - 1 244,826.40 - - - - - - 244,826.40 0.86 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์2 1 - 178,000.00 1 264,095.80 - - - - - - 442,095.80 1.55 

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 2 99 1,713,214.90 14 14,211,025.38 - - - - - - 15,924,240.28 60.00 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ - 19 81,105.30 1 214,746.54 - - - - - - 295,851.84 1.04 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - 1 132,167.35 - - - - - - 132,167.35 0.47 

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ - - - 1 392,036.00 - - - - - - 392,036.00 1.38 

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  
   - คณะนิติศาสตร์3  

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
291,050.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
291,050.00 

 
1.02 

รวม 10 3,633 3,299,902.17 37 23,341,276.51 1 528,000.00 1 54,775.00 1 1,217,378.50 28,441,332.18 100.00 

 
 หมายเหตุ:  1 สํานักหอสมุดและคณะบริหารธุรกิจบอกรับร่วมกัน 

  2 สํานักหอสมุดและคณะพยาบาลศาสตร์บอกรับร่วมกัน 
  3 ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ดําเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสํานักหอสมุด 
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6. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุด หนังสือ วารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

โสตทัศนวัสดุ ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ รวม  
จํานวนเงิน 

1. ห้องสมุดกลาง 3,175,129.54 4,205,447.48 50,000.00 10,322,501.51 17,753,078.53
2. ห้องสมุดคณะ 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,095,680.25       1,328,001.35 - 428,019.19 3,851,700.79
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์      344,694.75          344,691.96 - - 689,386.71
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร ์      760,732.65          747,946.39 - 295,851.84 1,804,530.88
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์      309,578.55          113,648.00 - 132,167.35  555,393.90
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์      351,358.30            95,065.00 -                        -  446,423.30
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร      329,316.00            26,650.00 -                        -  355,966.00
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3,125,751.25     17,193,166.95 17,801.00 16,762,899.08 37,099,618.28
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์      543,151.15            28,215.00 - 396,563.00 967,929.15
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์      420,684.20          319,116.23 - - 739,800.43
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร ์        47,620.50      1,367,316.81 - 442,095.80 1,857,033.11
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์    1,568,229.95     14,571,576.05 17,801.00 15,924,240.28 32,081,847.28
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร ์      262,837.65          756,188.56                   -                         -  1,019,026.21
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์     258,331.80            35,007.00                    -                          -  293,338.80
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        24,896.00          115,747.30                    -                          -  140,643.30
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3,156,564.75       1,366,566.88 27,000.00 927912.40 5,478,044.03
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ      444,912.00          212,560.00 - 244,826.40 902,298.40
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์      656,774.01          290,940.14                   -                         -  947,714.15
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์      638,645.35          139,545.48 27,000.00   -  805,190.83
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร ์      319,841.00          197,855.37                    -                          -  517,696.37
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์      313,070.90          110,164.00 - 392,036.00 815,270.90
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์      693,325.74          371,126.89 - 291,050.00 1,355,502.63
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต        89,995.75            44,375.00                    -                          -  134,370.75

รวม 11,553,125.79     24,093,182.66 94,801.00 28,441,332.18 64,182,441.63
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7. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ สาํหรับการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุด 
งบประมาณ รวม

แผ่นดิน เงินรายได ้ อื่น ๆ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง    3,686,289.00     14,066,789.53                     -    17,753,078.53  27.66 
2. ห้องสมุดคณะ 
 ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     1,404,959.00      2,446,741.79                     -      3,851,700.79    6.00 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์        252,142.05         437,244.66                       -      689,386.71   1.96 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์     1,049,716.95        754,813.93                       -     1,804,530.88    2.68 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์                      -           555,393.90                       -       555,393.90    3.27 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                      -           446,423.30                       -       446,423.30    0.80 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร        103,100.00         252,866.00                       -       355,966.00    1.05 

  ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   34,853,726.10     2,105,248.88        140,643.30  37,099,618.28  57.80 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์      949,254.15          18,675.00                       -   967,929.15     3.12 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์      308,819.90         430,980.53                       -       739,800.43    1.40 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์     1,857,033.11                       -                         -     1,857,033.11    3.32 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์    30,440,621.33      1,641,225.95                       -   32,081,847.28   48.66 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  1,004,658.81         14,367.40                       -    1,019,026.21  1.88 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์        293,338.80                  -                  -        293,338.80     0.47 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  -                          -        140,643.30  140,643.30   0.10 

  ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 928,604.23      4,549,439.80                   -   5,478,044.03    8.54 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ                   -            902,298.40                      -       902,298.40    1.41 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์   211,597.85      736,116.30                    -       947,714.15     1.48 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์     108,674.68        696,516.15                   -       805,190.83 1.25 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์         233,974.00   283,722.37                -     517,696.37   0.81 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์                   -        815,270.90                   -     815,270.90  1.27 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์    239,986.95     1,115,515.68                     -   1,355,502.63   2.11 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 134,370.75                   -                   -       134,370.75  0.21 

รวม 40,873,578.33  23,168,220.00     140,643.30  64,182,441.63  100.00 
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8. จํานวนทรพัยากรสารสนเทศท่ีได้รับบรจิาค 

สํานักหอสมุดได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน บุคคลต่าง ๆ ดังน้ี หนังสือ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จํานวน 10,398 เล่ม และโสตทัศนวัสดุภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จํานวน 1,149 
แผ่น 

ห้องสมุด 
หนังสอื 
 (เล่ม) 

วารสาร  
(ชื่อ) 

โสตทัศนวัสด ุ
(แผ่น) 

ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ 
1. ห้องสมุดกลาง 3,860 1,238 - - 451 81 
2. ห้องสมุดคณะ  
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,069 275 388 114 27 6 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 350 120 310 108 - - 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ - - - - - - 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 175 120 56 3 9 - 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 134 8 - - - - 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 410 27 22 3 18 6 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,843 91 439 82 221 44 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 227 4 15 3 2 - 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 84 - 18 12 - - 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ - - 151 41 83 - 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 957 37 158 - 77 24 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 186 - 24 6 3 - 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 213 21 60 17 32 20 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 176 29 13 3 24 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1,786 236 407 28 314 5 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 210 - 59 3 245 - 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 413 61 75 20 - - 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ 88 - 186 - - - 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 365 85 30 5 18 5 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 46 5 12 - 7 - 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 596 83 - - 40 - 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 68 2 45 - 4 - 

รวม 8,558 1,840  1,013 136 

 
หมายเหตุ :  จํานวนของวารสารไม่นับชื่อท่ีซํ้ากัน 
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9. การจัดทําดัชนีช่วยค้นทรพัยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 

 
 สํานักหอสมุด ได้จัดทําดัชนีช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีบริการในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี อีกทั้ง มีการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic records) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ ดังน้ี 

กิจกรรม จํานวนระเบียน 
2.1 การวิเคราะห์และสร้างระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล CMUL 
OPAC  ประกอบด้วย 
1) หนังสือ 28,606 ระเบียน 
2) วารสาร 38 ระเบียน 
3) โสตทัศนวัสดุ 853 ระเบียน 

29,497 

2.2 การจัดทําดัชนี  ประกอบด้วย 
1) วารสาร 1,005 ระเบียน 
2) หนังสือพิมพ์ 213 ระเบียน 

1,218 

2.3  การสร้างฐานข้อมูลเฉพาะ 
2.3.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) 1,600 
2.3.2 ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research)  100 
2.3.3 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Thai Digital Collection โดยดําเนินการ
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS : Thailand 
Library Integrated System) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วย
การจัดทํารายการ Metadata ของเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉ์บับเต็มประเภท 
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของบุคลากรและอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1,700 

2.3.4 ฐานข้อมูล CMUL Digital Heritage Collection  - 
2.3.5 ฐานข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)  34 
2.3.6 ฐานข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 
2.3.7 ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน 325 

2.3.8 ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ ประกอบด้วย 
1) ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต ภาษาไทย จํานวน 120 ระเบียน 
2) ฐานข้อมูลเคร่ืองเขินล้านนา ภาษาอังกฤษ จํานวน 240 ระเบียน 

360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป ี2558  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 49 
 

 
10. เพิ่มประสทิธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 

 
กิจกรรม จํานวน 

1. การตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม 46,512 ระเบียน 
2. การแปลงผนัสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.1 วิทยานพินธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(CMU e-Theses)   
   2.2 งานวิจยัของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Research)   
   2.3 รายงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (e-Term Paper)  

 
1,600 รายการ 

 
100 รายการ 
47 ช่ือเรื่อง 

3. การถ่ายไมโครฟิล์มหนังสอืพิมพ์ 90 ม้วน 
4.การอนุรักษ์ความรู้และเอกสารมรดก 
   4.1 การซ่อมบูรณะเอกสารมรดก ประเภทใบลาน และสมุดข่อย  
   4.2 การเข้าเล่มหนังสือ 
   4.3 การเข้าเล่มวารสาร 
   4.4 การซ่อมหนังสือ 
   4.5 การซ่อมวารสาร 

 
340 หน้า 
3,078 เล่ม 
107 เล่ม 

2,549 เลม่ 
22 เล่ม 
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11. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาและอาจารย ์
 

ประเภท หนังสือ วารสาร/
หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รวม 
จํานวน (คน) คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน : บาท คน  :  บาท

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) ปีการศึกษา 2557 จาํแนกตาม
ระดับและคณะ 1 

28,799 1 : 401 1 : 836 1 : 3 1 : 987 1 : 2,228 

2. อาจารย์ 2 2,225 1 : 5,192 1 : 10,828 1 : 42 1 : 12,782 1 : 28,846 

รวมค่าใช้จ่ายจริงของ 
ห้องสมุดกลาง/ห้องสมุดคณะ 11,553,125.79 24,093,182.66 94,801.00 28,441,332.18 64,182,441.63

 

 
   หมายเหตุ:    1 จํานวนนักศึกษา  : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                   2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
                     วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
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366,921 

186,827 

187,639 

332,617 

ห้องสมุดกลาง

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000  400,000

 
12.  จํานวนหนังสือ1 

จํานวน    1,074,004    เล่ม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (เล่ม) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 366,921 34.16 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 186,827 17.40 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 42,269   
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 57,675   
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 61,897   
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14,463   
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 7,394   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,129   

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 187,639 17.47 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 20,424   
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 24,494   
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 24,217   
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 80,855   
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 19,665   
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 14,174   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,810   

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 332,617 30.97 
         - ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 16,710   

- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 85,514   
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 27,347   
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 65,047   
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 20,885   
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 65,955   

   - ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 25,850   
- ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม 14,021   
- ศูนย์สตรีศึกษา 11,288   

รวม 1,074,004 100.00 

  
 หมายเหตุ:  1 ข้อมูลจากฐานข้อมูล CMUL OPAC   ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558 
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13. อัตราส่วนจํานวนหนงัสือต่อนักศึกษาและอาจารย ์

 
ประเภท จํานวน (คน) คน : เล่ม 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2557 จําแนก
ตามระดับและคณะ 1 

28,799 1 : 37 

2. อาจารย์ 2 2,225 1 : 482 
จํานวนหนังสอืรวมของสํานกัหอสมุด 1,074,004 

 

 
   หมายเหตุ:    1 จํานวนนักศึกษา  : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                   2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
                     วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
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738,351 

284,850 

431,099 

700,117 

ห้องสมุดกลาง

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000

 
14. จํานวนผู้เข้าใช้บริการ 
จํานวน    2,154,417    ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (คร้ัง) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 738,351 34.27 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 284,850 13.22 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 52,420   
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 94,042   
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 82,501   
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 16,454   
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 39,433   

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 431,099 20.01 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ 77,673   
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ 42,361   
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร ์ 78,316   
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 178,192   
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 20,290   
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 30,805   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,462   

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 700,117 32.50 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 94,649   
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร ์ 53,123   
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 63,969   
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 121,340   
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 40,716   
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 255,735   
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 70,585   

รวม 2,154,417 100.00 
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ห้องสมุดกลาง  (48.60%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (11.54%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  (12.15%) 

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  (27.71%) 

 
 

15. การยืมหนังสือ   
จํานวน  825,080 เล่ม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (เล่ม) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 400,973 48.60 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95,258 11.54 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 22,940   
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 22,599   
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,975   
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,912   
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8,832   

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 100,215 12.15 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 13,983   
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 14,079   
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 20,638   
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 35,490   
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 6,983   
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8,446   
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 596   

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 228,634 27.71 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 21,098   
 - ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 42,020   
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 16,975   
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 40,998   
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 23,369   
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 53,268   
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 22,204   
- ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม 8,702   

รวม 825,080 100.00 
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16. การยืมโสตทัศนวัสด ุ  
 จํานวน   6,493  รายการ 

 
 

 
 

ห้องสมุด จํานวน  (รายการ) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 4,175 64.30 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142 2.19 

- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 122  
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 20  

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 692 10.66 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 15  
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 86  
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 33  
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 496  
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 26  
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 11  
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25  

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 1,484 22.85 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 134  
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 1,098  
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 123  
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 104  
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 20  
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 5  

รวม 6,493 100.00 
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17. การใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ   

จํานวน  883,073  ครั้ง 

ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ห้องสมดุท่ีบอกรับ  จํานวน  (ครั้ง)  

1. AAP : American Academy of Pediatrics  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 6,712 

2. APS   ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 1,562 

3. Annual Reviews   ห้องสมุดกลาง 3,475 

4. Best Practice   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 11,209 
5. BMJ Journals ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 

6. Business Source Complete ห้องสมุดกลาง/ห้องสมดุคณะบริหารธุรกิจ 8,072 

7. Cambridge Journals Online  ห้องสมุดกลาง 2,690 

8. CINAHL Databases with Full Text   ห้องสมุดกลาง/คณะพยาบาลศาสตร ์ 100,719 

9. ClinicalKey ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 17,505 

10. Cochrane Library  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 5,185 

11. Dentistry and Oral Sciences Source  ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 87,494 

12. EconLit with Full Text ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร ์ 59,431 

13. Emerald Management Plus  ห้องสมุดกลาง  7,413 

14. Grolier Online  ห้องสมุดกลาง 147,576

15. Informa Healthcare  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 8,421 

16. JAMA and Archived (AMA)  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 7,226 

17. Journal@Ovid  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 37,838 

18. JSTOR Arts & Sciences III Collection  ห้องสมุดกลาง 
6,014 19. JSTOR : Business Collection  ห้องสมุดกลาง 

20. JSTOR : Mathematics & Statistics Collection  ห้องสมุดกลาง 

21. LWW Archived ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 35,164 

22. MathSciNet  ห้องสมุดกลาง  13,960 

23. Matichon e-Library  ห้องสมุดกลาง  3,926 

24. Nature Medicals Journals  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 4,611 

25. Nature Online  ห้องสมุดกลาง  2,095 

26. Oxford Medical Journal ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 23,189 

27. Passport GMID ห้องสมุดกลาง 2,171 

28. ProjectMUSE Premium Collection  ห้องสมุดกลาง  792 

29. ProQuest Medical Library  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 3,499 

30. Science Online (AAAS)  ห้องสมุดกลาง  1,838 

31. SciFinder on web (1 Users)  ห้องสมุดกลาง  22,124 

32. Scopus  ห้องสมุดกลาง  123,406 

33. Taylor and Francis  ห้องสมุดกลาง  18,606 

34. Turnitin ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 3,632  

35. UpToDate  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 30,101 

36. Westlaw International  ห้องสมุดกลาง/คณะนิติศาสตร ์ 1,284 
37. Wiley InterScience ห้องสมุดกลาง  74,133 

รวม 883,073 
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18. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ 

จํานวน  19,859,332 ครั้ง 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  (ครั้ง) 

1. ABI/INFORM Complete  39,964 
2. Academic Search Elite 63,673 
3. ACM Digital Library  4,499 
4. ACS  28,508 
5. Computers & Applied Sciences Complete  36,932 
6. Education Research Complete  1,497,219 
7. H.W. Wilson  14,530,952 
8. IEEE/IEE Electronics Library  135,514 
9. ProQuest Dissertations & Theses : A&I  116,116 
10. ScienceDirect  3,312,004 
11. SpringerLink e-Journals 64,282 
12. Web of Science  29,669 

รวม 19,859,332 
 

 

19. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ   
จํานวน 139,663 ครั้ง 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ห้องสมุดที่บอกรับ จํานวน  (ครัง้) 
2. eBook Academic Collection ห้องสมุดกลาง 51,797 
3. EBSCO eBook Collection ห้องสมุดกลาง 68,606 
4. Gale Virtual Reference Library ห้องสมุดกลาง 70 
5. IGLibrary ห้องสมุดกลาง 145 
6. McGraw-Hill: Access Medicine ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 9,554 
7. MyiLibrary ห้องสมุดกลาง 1,947 
8. ScienceDirect e-Books ห้องสมุดกลาง 1,887 
9. Unbound ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 5,657 

รวม 139,663 
 

20. การใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสํานักหอสมุดจัดทําเอง  
(ฐานข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือ)   

จํานวน   125,277  ครั้ง 
ฐานข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนอื จํานวน  (ครั้ง)

1. อาหารพ้ืนบ้านล้านนา  114,821 
2. ภาพล้านนาในอดีต  10,456 
3. เพลงล้านนา n/a 
4. ประเพณีล้านนา n/a 

รวม 125,277 
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21. จํานวนการสืบค้นขอ้มูล  

จํานวน   4,259,049 ครัง้ 
บริการ จํานวน  (ครั้ง)

1. การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ CMUL OPAC (Online Public Access Catalog)  3,505,790 
2. บริการ WWW (World Wide Web)  85,823 
3. บริการ CMU e-Theses 605,548 
4. บริการ CMU e-Research 61,888 

รวม 4,259,049 
 
 

22.  บริการนําส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Document Delivery)  
จํานวน  6,808 เล่ม   

หน่วยงาน การให้บริการแก่
ห้องสมุดอื่น (เล่ม)

การขอใช้บริการจาก
ห้องสมุดอื่น (เล่ม) ร้อยละ 

1. ห้องสมุดกลาง 1,373 222 23.42 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 462 894 19.92 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 153 346  
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 105 94  
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 110 124  
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 49 200  
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 45 130  

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 535 1,650 32.10 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 83 54  
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 79 183  
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 32 636  
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 173 67  
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 100 147  
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 29 188  
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 39 375  

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 1,114 558 24.56 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 162 51  
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 223 35  
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 34 148  
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 235 78  
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 132 89  
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 288 149  
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 40 8  

รวม 3,484 3,324 100.00 
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23. บริการยมืระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ   
จํานวน  186  คําขอ 

ห้องสมุด ให้บริการแก่
ห้องสมุดอ่ืน

ขอใช้บริการไปยัง
ห้องสมุดอ่ืน ร้อยละ 

1. ห้องสมุดกลาง 53 45 52.69 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 9 7.52 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 1 -  
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 2 3  
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 6  

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 28 45 39.25 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 3 15  
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 3 2  
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 14 24  
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 5 -  
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 4  

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ - 1 0.54 
 - ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ - 1  

รวม 86 100 100.00 

 
24. การเข้าเล่ม การซ่อมสิ่งพิมพ์ และการเย็บเล่ม   

หน่วยงาน การเข้าเล่ม(เล่ม) การเย็บเล่มวารสาร 
(เล่ม) 

การซ่อมสิ่งพิมพ์ (เล่ม) 
หนังสอื วารสาร หนังสอื วารสาร 

ห้องสมุดกลาง 3,078 107 - 2,549 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ - - 100 84 - 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 - - 56 - 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร - - - 38 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 11 3 2 140 48 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ - - 100 102 - 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 124 - 64 8 - 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 - - 34 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ - - - - - 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 550 - - 10 16 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ - 71 - 31 - 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 199 136 - 2 - 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ - - - 33 - 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ - - - 576 22 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต - - - 59 - 

รวม 3,984 317 266 3,722 86 
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