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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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ในปีงบประมาณ 2559 สํานักหอสมุดได้ดําเนินงานตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  2559   
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 2559 ฉบับน้ี  เป็นผลการดําเนินงานที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันทํางานด้วยดีอย่างมีสัมฤทธิผล
ของผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคน  ในนามของสํานักหอสมุด ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทําให้สํานักหอสมุดมีผลงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันจนสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
      (นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์) 
            ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
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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 
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1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 งานบริหารทั่วไป งานบริการสารนิเทศ               งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ     งานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์   
 งานการเงิน การคลัง งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ          งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ  งานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์วิจิตรศิลป์ 
  และพัสด ุ งานโสตทัศนศึกษา                 งานอนุรักษ์และบํารุงรักษา  งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ งานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  งานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 
       งานนโยบายและแผน  ทรัพยากรสารนิเทศ        งานห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร   งานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ งานห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 
   งานระบบคอมพิวเตอร์               งานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ งานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ งานห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
 งานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ งานห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
          งานห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ งานห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 
  สุขภาพ  

  
 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 

 



[4] 
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อัตรากําลัง ปี 2559 (ณ 30 กันยายน 2559) 
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 

47 35.34 24 23 13 13 4 7 

1.2 กลุ่มสนับสนุนงานบริการและงานเทคนิค 
ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  พนักงานปฏิบัติงาน (นักวิชาการโสตฯ) พนักงานห้องสมุด  
เจ้าหน้าที่สํานักงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานช่าง นักช่างศิลป์ พนักงานเขา้และเย็บเล่ม  
พนักงานซ่อมเอกสาร 

58 43.61 30 28 5 6 12 35 

1.3 กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร 
ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานปฏิบัติงาน (บุคลากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และนักวิชาการพัสดุ) เจ้าหน้าที่สํานักงาน พนักงานช่าง  พนักงานธุรการ  พนักงานบริการ
ทั่วไป  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเคร่ืองยนต์)  พนักงานขับรถยนต์  พนักงาน
บริการฝีมือ (ด้านสํานักงาน) พนักงานสถานที่ แม่บ้าน 

28 21.05 28 - 4 4 3 17 

รวม 133 100.00 82 51 22 23 19 69 
2. ประเภท 

2.1 ข้าราชการ 
 
8 6.01 3 5 

 
- 

 
- 2 6 

2.2 ลูกจ้างประจํา 19 14.28 11 8 - - 4 15 
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 100 75.18 66 34 21 20 13 46 
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 6 4.51 2 4 - 4 - 2 

รวม 133 100.00 82 51 21 24 19 69 
3. เพศ 

3.1 ชาย 40 30.07 31 9 5 5 - 30 
3.2   หญิง 93 69.92 51 42 21 19 14 39 

รวม 133 100.00 82 51 26 24 14 69 
4. ระดับการศึกษา 

4.1 ปริญญาโท 29 21.80 17 12 - 5 7 17 
4.2 ปริญญาตรี 78 58.64 46 32 21 18 10 29 
4.3 ปวส./ปวช 9 6.76 7 2 - 1 1 7 
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากว่า 17 12.78 12 5 - - 1 16 

รวม 133 100.00 82 51 21 24 19 69 
5. อายุงาน 

5.1 น้อยกว่า 3 ปี 20 15.03 15 5 14 5 1 - 
5.2 3 – 10 ปี 27 20.30 18 9 7 18 1 1 
5.3 11 – 20 ปี 13 9.77 7 6 - 1 8 4 
5.4 21 – 30 ปี 32 24.06 15 17 - - 9 23 
5.5 มากกว่า 30 ปี 41 30.82 29 12 - - - 41 

รวม 133 100.00 84 49 21 24 19 69 
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ส่วนที่ส่วนที่    22  
ผลผลการดําเนินงานการดําเนินงาน  
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2559  

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
      1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์(e-Resources) 
 1.1.1 โครงการพัฒนาหอ้งสมุดดิจิทัลเพื่อสนบัสนุนการวิจัยและการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั 
ปีงบประมาณ 2559 

สํานักหอสมุดได้รับอนุมัติให้ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) สําหรับปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งเต็ม
จํานวนที่เสนอขอรวม 13,340,800 บาท เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources) และค่าต่ออายุ
รายปีการใช้บริการแพลตฟอร์มพรีเมี่ยม WorldCat Discovery Service ผลการดําเนินงานมีดังน้ี 

 

ลําดับ รายละเอียด 
 

จํานวน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 e-Databases 20 ฐาน 8,659,288.51
2 e-Books 252 ชื่อ 1,297,259.72
3 e-Newspapers 1 ฐาน 580,000.00
4 วารสารฉบับพิมพ์ตามเงื่อนไขการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 6 ชื่อ 608,823.81
5 ต่ออายุรายปีการใช้บริการแพลตฟอร์มพรีเม่ียม WorldCat 

Discovery Service 
1 ฐาน 1,262,213.00

รวม 12,407,585.04
 

 1.1.2 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยงบประมาณของคณะ 
 

ลําดับ 
 

ห้องสมุด จํานวน
ฐานข้อมูล 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 1 448,385.00
2 ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 1 274,345.40
3 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 301,726.60
4 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 13 15,222,871.50
5 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 1 255,623.00
6 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 56,753.00
7 ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 1 421,991.00

รวม 19 16,981,695.50
 

     1.2 ภาคีความร่วมมือด้านการจัดหาและการใช้ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกัน 
ความร่วมมือระหว่างข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 4 แห่ง 

(PULINET+4)  
สํานักหอสมุดเข้าร่วมภาคีกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนกลาง 4 แห่ง (PULINET+4) (สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพ่ือร่วมมือ
ดําเนินการ (1) การร่วมกันผลักดันเชิงนโยบายต่อสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาในด้านการบอกรับฐานข้อมูล 
ScienceDirect (2) การใช้ทรัพยากรวารสารร่วมกัน มีการจัดประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ช้ัน 19 ถนนพหลโยธิน 
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กรุงเทพฯ และคร้ังที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ช้ัน 2  สํานักหอสมุด
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

การประชุมภาคีเครือข่าย PULINET+4 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ได้พิจารณา 2 ประเด็นคือ (1) เสนอสกอ.ให้ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect (2) 
สกอ.ควรบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ต่อไป แต่ต้องมีวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Holding ที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบในประเด็นที่ 2 คือ สกอ.ควรบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ต่อไป แต่ควรมีวิธีการบริหารจัดการการ
บอกรับ Holding titles ของทุกสถาบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด เนื่องจากพบว่า รายช่ือวารสารที่อยู่ใน 
Holding list น้ันมีความซ้ําซ้อนกันอยู่มาก ที่ประชุมจึงเห็นชอบในการดําเนินการร่วมกันในรูปแบบของ PULINET+4 
โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ขอให้สมาชิกภาคี PULINET+4  กรอกรายช่ือวารสารตาม Holding list ลงในฐานข้อมูลรายช่ือ
วารสารUnion List of Serials in Thai University Libraries (ULS-Thai) http://www.lib2.nu.ac.th/tjournal 
เพ่ือทําการตรวจสอบความซ้ําซ้อน 

2. ทุกสถาบันร่วมกันคัดเลือกรายช่ือวารสารที่จะบอกรับโดยพยายามให้เกิดความซ้ําซ้อนกันน้อยที่สุด 
3. เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อรายช่ือและลดภาระเร่ืองการเก็บตัวเล่ม ควรเปลี่ยนจากการ

บอกรับฉบับพิมพ์เป็นฉบับออนไลน์ 
4. กรณีที่ต้องการคงการบอกรับเป็นฉบับพิมพ์ ควรร่วมกันบอกรับผ่านตัวแทนจําหน่ายเดียว 

เน่ืองจากจะสามารถต่อรองราคาด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายได้ ทั้งน้ี การดําเนินการ
ในส่วนน้ีให้ขยายความร่วมมือไปยังวารสารฉบับพิมพ์อ่ืนๆที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ScienceDirect ด้วย เช่น 
ฐานข้อมูล Wiley, SAGE, Taylor and Francis เป็นต้น 

5. ควรเชิญผู้แทนจากสํานักพิมพ์หรือผู้แทนจําหน่ายวารสาร รวมท้ังฐานข้อมูลและ e-Books 
มาร่วมรับฟังนโยบายและเสนอราคา 

6. กําหนดแนวทางเบื้องต้นในการคัดเลือกวารสาร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สํานักหอสมุดกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

ที่ประชุมภาคีเครือข่าย PULINET+4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ  สํานักหอสมุดกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน มีมติในการแก้ปัญหาการคงบอกรับวารสารภายใต้เง่ือนไขการบอกรับ 
ScienceDirect ดังน้ี 
 เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้บอกรับวารสารที่ต้องคงการบอกรับไว้ 
(Holdings Commitment Value) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เน่ืองจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขาดแคลนงบประมาณ  ทําให้ไม่สามารถคงบอกรับ
วารสารดังกล่าวอีกต่อไป   
 

1.3 การพัฒนาฐานข้อมูล (Inhouse Database) 
1.3.1 พัฒนาฐานข้อมูลสูจิบัตรพธิพีระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  จัดเก็บและ

ให้บริการสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบ e-Books และลงรายการตาม
มาตรฐานสากล โดยใช้ Dublin Core Metadata ต้ังแต่ครั้งที่ 24 ถึงปัจจุบัน พร้อมระบบสืบค้น สามารถเข้าใช้
งานได้ที่ http://library.cmu.ac.th/programme 
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1.3.2 พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์เสมือน จัดเก็บและให้บริการหนังสือพิมพ์ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือให้บริการในเครือข่ายภายในสํานักหอสมุดทดแทนการให้บริการหนังสือพิมพ์ในรูปแบบMicrofilm สามารถเข้า
ใช้งานได้ที่ http://info2.lib.cmu.ac.th/newspaper 

1.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลสูจิบัตรผลงานศิลปะของคณะวิจิตรศลิป์  เป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลงานของ
บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ที่เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที ่http://apps.lib.cmu.ac.th/finearts  

1.3.4 ระบบตรวจสอบหัวเรื่องระเบียนบรรณานกุรม เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบหาคาํผิดของหัวเรื่อง 
(Subject) ที่กําหนดให้แก่ทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมดที่อยู่ใน CMUL OPAC สามารถดูรายงานได้ที่  
http://apps.lib.cmu.ac.th/checksubject 

1.3.5 พัฒนาระบบแสดงหนังสือใหม่  CMUL New Arrival  เป็นระบบประชาสัมพันธ์ทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในห้องสมุด โดยเช่ือมโยงกับระบบ Union Metadata เพ่ือ update รายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศบน CMUL OPAC นํามาแสดงบนหน้าจอ Touch Screen แบบอัตโนมัติสามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ 
http://apps.lib.cmu.ac.th/newmaterial และจอ touch screen ที่บริเวณทางเข้าช้ัน 1  

2. บริการสนบัสนนุการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ 
     2.1 กิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย 

 

ระยะเวลาท่ีจัด 
 

สถานท่ี 
 

กิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

9 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
สํานักหอสมุด 

จัดบรรยายเรื่อง “Application of 
Elsevier Research Platform in 
Writing a Good Research Paper & 
Get Published” การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการเขียนงานวิจัยท่ี
ดีเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์” 

81 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยายมีความพึงพอใจ
โดยรวมใน ระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย 4.24) 

27 เมษายน 2559 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
สํานักหอสมุด 

จัดบรรยายเรื่อง “How to make your 
research paper get published in 
journal on Web of Science” 

114  คน ผลการประเมินความ        
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ท่ีระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.14 ) 

30 มิถุนายน 
2559 

ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 1 
สํานักหอสมุด 

จัดฝึกอบรมเรี่อง “การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย” แก่
คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยนักวิจัย และบุคลากรคณะ
รัฐศาสตร์ 

30 คน  

31 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
สํานักหอสมุด 

จัดสัมมนา “เรื่อง Strategies to 
Successful Publication in 
International Journals” 

81 คน ผลการประเมินความ           
พึงพอใจ อยู่ท่ีระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) 

17-19 กุมภาพันธ์ 
2559 

คณะเภสัชศาสตร์ พบอาจารย์ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 27 คน  

6 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ พบอาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 11 คน  
16 กุมภาพันธ์ 
2559 

คณะเภสัชศาสตร์ พบอาจารย์ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 7 คน  
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     2.2 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มผ่านบริการ World Share Interlibrary Loan 
     ให้บริการสั่งเอกสารผ่านบริการ World Share Interlibrary Loan โดยขอใช้บริการไปยังห้องสมุดใน

เครือข่าย OCLC จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจํานวน 176 ราย ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการอยู่ที่ระดับมากที่สุด (4.51) การขอใช้บริการไปยังห้องสมุดอ่ืน มีดังน้ี 

     2.2.1 การขอใช้บริการไปยังห้องสมุดอ่ืนทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 525 ราย รวมคําขอทั้งสิ้น 2,460 คําขอ  
สามารถดําเนินการขอเอกสารได้จํานวน 2,360 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 95.93 

2.2.2 การให้บริการแก่ห้องสมุดในเครือข่าย OCLC รวมท้ังสิ้น 223 คําขอ จากห้องสมุด 101 แห่ง สามารถ
ดําเนินการให้ยืม/สําเนาได้จํานวน 41 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.39   

2.3 การจัดฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล  
      2.3.1 ห้องสมุดกลางจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2558  ณ 

ห้องฝึกอบรมช้ัน 1 และช้ัน 4 สํานักหอสมุด จํานวน 8 โปรแกรม จํานวนครั้งที่จัด 94 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น 3,418 คน  

      2.3.2 ห้องสมุดคณะจัดอบรมให้คณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมจํานวนครั้งที่จัด 31 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม                  
รวมทั้งสิ้น 1,634 คน  
      2.4 บริการแนะนํางานวิจัยผ่านเว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย แนะนํางานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจในรูปแบบบรรณานิทัศน์                
ที่ เว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย Research Support ที่ http://library.cnmu.ac.th/rsc หัวข้อ New Research 
Report จํานวน 69 รายการ  

      2.5 บริการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานนักวิจัย             
แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และกองแผนงาน 
สํานักงานมหาวิทยาลัย 

3. การพัฒนาบริการใหม่  ฝ่ายต่างๆ ได้พัฒนาบริการใหม่ ได้ตามเป้าหมาย 5 บริการ ดังน้ี 
3.1 บริการ Extra Document Delivery Service (EDD) งานบริการสารนิเทศให้บริการส่งเอกสารในรูปไฟล์ 

PDF แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลท่ัวไป (คิดค่าใช้จ่าย ตามอัตราการให้บริการตามประกาศ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ) ใช้บริการผ่านช่องทางhttps://documentdeliveryblog.wordpress.com โดยใช้ระบบ
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่ือบัญชี  Extra Document Delivery 
(EDD) หมายเลขบัญชี 667-406670-1 ผู้รับบริการจะได้รับเอกสารผ่านช่องทางอีเมล ให้บริการต้ังแต่เดือน
มกราคม 2559 มีสถิติรวมจํานวนทั้งสิ้น  53 คน/88 รายการ  

3.2 บริการหนังสือพิมพ์เสมือนฉบับย้อนหลัง ต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 งานโสตทัศนศึกษา ดําเนินการ
ถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ จํานวน 16 ช่ือ เพ่ือ
ให้บริการ ณ สํานักหอสมุด โดยใช้แทนการให้บริการหนังสือพิมพ์ในรูปไมโครฟิลม์ และให้บริการในเครือข่าย
สํานักหอสมุด  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 ที่ http://info2.lib.cmu.ac.th/newspaper ผู้ใช้บริการสามารถส่ังให้
พิมพ์ออกจากฐานข้อมูลไปยังเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตนเอง โดยใช้ระบบเติมเงินในบัตรประจําตัวนักศึกษาและล็อค
อินใช้บริการด้วยอีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให้ สําหรับบุคคลทั่วไปใช้ระบบการออกรหัสช่ัวคราวโดยการพิมพ์สลิป 

3.3 บริการ Read e-Books by QR Code งานบริการสารนิเทศส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการ
จัดทําปกหนังสือพร้อมรหัส QR Code ให้บริการท่ีห้องสมุดกลาง ในช่ือ Scan Me : e-Books เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้นเพียงการสแกนรหัส QR ที่ปกหนังสือที่ห้องสมุดจัดทําไว้ โดยใช้อุปกรณ์
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ประเภทสมาร์ทโฟนที่ติดต้ังแอพพลิเคช่ัน QR เช่น LINE เป็นต้น ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Jumbo Net สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มภายในห้องสมุดได้ 

3.4 บริการสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดให้มีบริการ             
ส่งข้อความให้แก่สมาชิกในกลุ่มไลน์ Med Lib CMU. Line User Group เป็นประจําทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดย
แบ่งเน้ือหา ความรู้ของข้อความในแต่ละวันของสัปดาห์เป็น 5 ด้าน คือ วันจันทร์ ด้านการศึกษา วันอังคาร                
ด้านการบริการ วันพุธ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัส ด้านการวิจัย และวันศุกร์ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ของห้องสมุด  

3.5 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารด้วยตนเอง  ให้บริการที่ช้ัน 1 และช้ัน 2 ห้องริมระเบียง ช้ันละ 2 เครื่อง รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 4 เครื่อง ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายเอกสาร สแกน และพิมพ์งานได้ (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งพิมพ์งาน
ได้ ให้บริการท่ีห้อง Online databases จํานวน 10 เครื่อง งานบริการสารนิเทศให้บริการเติมเงินเพ่ือถ่ายเอกสาร
แก่ผู้ใช้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558  

 

4. บริการและกิจกรรมสนับสนนุการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ 
      4.1 การจัดทําเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ โดยทําประกาศข้อความในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่                
การเปิด-ปิดบริการ บริการและกิจกรรม เช่น Extra Document Delivery Services 
      4.2 บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแนะนําการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น สําหรับอาจารย์และ
นักศึกษาชาวต่างชาติ จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวน 80 คน 
      4.3 กิจกรรม Meet & Great แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา งานบริการสารนิเทศ
จัดฝึกอบรม CMUL OPAC แก่นักศึกษาต่างชาติ กระบวนวิชา 009103 วันที่ 12 กันยายน 2559 จํานวน 101 คน 
     4.4 จัดทําคู่มือแนะนําสํานักหอสมุดเป็นภาษาอังกฤษ จัดทําคู่มือ Library Guide จํานวน 1,000 เล่ม โดย
แปลเน้ือหาจากคู่มือฉบับภาษาไทย 
     4.5 จัดทําป้ายประกาศ ป้ายบอกทิศทาง ประเภทหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ป้ายบอกตําแหน่งและช้ันที่
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ประกาศเร่ืองบริการ เป็นต้น 
     4.6 การเย่ียมชมของผู้บริหารและบุคลากรชาวต่างชาติ 

4.6.1 คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยการศึกษาขั้นสูงแห่งชาติมาเลเซีย (The National Higher Educational Research 
Institute, IPPTN) เข้าเย่ียมชมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 6 คน  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 

4.6.2 ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลยัให้แก่บรรณารักษ์ของห้องสมุด 
University of Mandalay ในโครงการ CMU Corner @ University of Mandalay จํานวน 2 คน เมื่อวันที่ 10-27 
พฤษภาคม 2559 

4.6.3 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยพายัพ และบุคลากรจากประเทศอินโดนีเซียเย่ียมชมบริการของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

4.6.4 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เย่ียมชม
บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน  42 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 

4.6.5 สมาชิกชมรมชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานสํานักหอสมุดหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 
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5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
5.1 กิจกรรมตอบคําถามส่งเสริมการใช้ e-Books งานบริการสารนิเทศจัดกิจกรรมดังน้ี  

5.1.1 จัดกิจกรรม “ตอบคําถามชิงรางวัล@สํานักหอสมุด (เดือนมกราคม-เมษายน 2559)” เพ่ือส่งเสริม
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการสนับสนุนของรางวัลจากสํานักพิมพ์ Elsevier  

5.1.2 กิจกรรมตอบคําถามที่สํานักพิมพ์ CMU eBook Quiz by Elsevier จัดให้ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
เมษายน 2559  มีผู้เข้าร่วมตอบคําถาม 54 ราย 

5.1.3 กิจกรรม eBooks on Shelf  ต้ั งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 งานบริการสารนิ เทศนําปกหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่วนหน่ึงปรากฏใน OPAC จัดแสดงที่ช้ันบริเวณพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ true LAB@CMU ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 จํานวน 204 ปก (ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป งานบริการสารนิเทศจะนําปก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เคยจัดทํามาทั้งหมดต้ังแต่ปี 2556 ขึ้นช้ันหนังสือต่างประเทศ โดยจัดเรียงตามเลขหมู่ และ
จัดทํา QR Code เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสแกนอ่านได้)   

5.1.4 กิจกรรม “ดาวน์โหลดสร้างสุข อ่านสนุก ลุ้นสน่ัน” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2559 
จัดกิจกรรมจากโครงการห้องสมุดสร้างสุข โดยให้ผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพิเคช่ัน Srangsook (จาก iOS หรือ 
Android) น้ันนํามาเช่ือมต่อไวไฟที่ปล่อยจากกล่องสัญญาณ Rinsbox ผู้ใช้ทําการดาวน์โหลดอีบุ๊คส์ และบันทึก
หน้าหนังสือที่ดาวน์โหลด และโพสต์ลง Facebook ของตนเอง จากน้ันให้แท็ก #SrangSookCMUL และเช็คอิน
สํานักหอสมุด เมื่อนําโพสต์มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีการจับสลากช่ือผู้ร่วมกิจกรรมเพ่ือรับรางวัล 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ e-Magazines งานบริการสารนิเทศจัดกิจกรรมตอบคําถามเพ่ือส่งเสริมการใช้ 
e-Magazines  
      5.3 กิจกรรม ดูหนัง-ฟังเพลง งานโสตทัศนศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท 
DVD ประเภทภาพยนตร์และเพลงที่จัดหามาใหม่ ทุกวันพุธ เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 
     5.4 จัดกิจกรรม Shelf Check ยืมหนังสือด้วยตัวเองง่ายๆ ได้รางวัล ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม –15 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือส่งเสริมการยืมหนังสือจากเครื่องยืมอัตโนมัติ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลส่วนหน่ึงจากบริษัท 3M 
โดยจะมีการจับสลากสลิปวันกําหนดส่งที ่ออกจากเครื่องยืมอัตโนมัติทุกสัปดาห์ และจับสลากรางวัลใหญ่                
ทุกสิ้นเดือน   

5.5 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศอาเซียน   
5.5.1 จัดแสดงหนังสือใหม่ จัดทําบรรณานิทัศน์ และเผยแพร่เกร็ดความรู้/นานาสาระ หนังสือเก่ียวกับ

ประเทศอาเซียน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559  
 5.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN TALK - วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 
2559 งานบริการสารนิเทศ จัดกิจกรรมเสวนา ASEAN TALK “อาเซียนกับนักศึกษาไทย เรื่องแบบไหนที่ควรทราบ” 
เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 สํานักหอสมุด วิทยากรโดย รศ. ดร. นิสิต พันธมิตร หัวหน้า             
ศูนย์อาเซียนศึกษา อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.สมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร  
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจและการค้าชายแดน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 66 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ระดับมาก (4.35) 
      5.3 จัดนิทรรศการผลงานวิชาการยอด สร้างศิลปินเย่ียม ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ จัดนิทรรศการผลงาน
วิชาการยอด สร้างศิลปินเย่ียม จํานวน 3 ครั้ง  
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     5.4 จัดงาน AMS Library Day ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม Service for all Gen เมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2558 โดยมี Library Ambassador จํานวน 3 คนร่วมจัดกิจกรรม  กิจกรรมประกอบด้วยการ
แนะนําบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ การทําบัตรสมาชิก ต่ออายุบัตร บริการ SMS Renew 
Online  Mobile Library Service แนะนํา e-Books e-Journals แนะนําการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แนะนํา Single Search บริการ WorldShare Interlibrary loan JCR บริการนําส่งเอกสาร เป็นต้น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 264 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.61) 
     5.5 จัดกิจกรรม Library Wow (Without Wall) งานบริการสารนิเทศ สํานักหอสมุด จัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาใหม่ “Library Wow” ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณห้องโถงช้ัน 1 สํานักหอสมุด  
กิจกรรมประกอบด้วย Like & Share Facebook สํานักหอสมุดและรับของที่ระลึก การแสดงโปสเตอร์นิทรรศการ
เรื่องที่นักศึกษาใหม่ควรรู้ กิจกรรมรณรงค์ระเบียบการใช้ห้องสมุด กิจกรรม Library Guru มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 600 คน ผู้ได้รับรางวัล library Guru จํานวน 10 คน 
 

6. การสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
     6.1 ปรับการสํารวจความพึงพอใจประจําปี จากแบบสอบถามแบบกระดาษมาเป็นการสํารวจแบบออนไลน์            
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
     6.2 พัฒนาโปรแกรมแบบสํารวจออนไลน์ (User satisfaction survey 2016) พร้อมรายงานผลการสํารวจ 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.cmu.ac.th/poll2016 
 

7. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจําปีการศึกษา 2558 
      คณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ดําเนินการศึกษาความพึงพอใจ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและ
การเข้าถึง ด้านบริการ ด้านผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลจากการสํารวจพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20) เทียบกับปีที่ผ่านมาผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า 
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8. การสรา้งบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ และปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่  
     8.1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุดและบริเวณโดยรอบ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย              
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 จํานวน 84,561,600 บาท ปรับปรุงในส่วนบริการทั้งหมดภายในสํานักหอสมุด 
     8.2 โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 จํานวน 
23171100 บาท  
     8.3 จัดทําโครงการ CMU Student Center (CMU Heart) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ ด้านหน้าอาคารสํานักหอสมุดและบริเวณอาคารนานาชาติ ให้เช่ือมต่อกับการปรับปรุงอาคาร
สํานักหอสมุด และบริเวณโดยรอบ ให้เป็นพ้ืนที่ CMU Heart เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาชาวต่างชาติและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินแผนดิน 8,230,600 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2559 

9. บริการข้อมูลภาคเหนือ 
    9.1 รวบรวมและจัดหาหนังสือเก่ียวกับภาคเหนือ  
 

                             จํานวนหนังสือทีจั่ดหาในปีงบประมาณ 2559 
 

ประเภท หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ 
เล่ม จํานวนเงิน เล่ม จํานวนเงิน 

 จัดซ้ือ 187 43,309.50 34 36,681.20 
รับบริจาค 192 - 10 - 

รวม 379 43,309.50 44 36,681.20 
 
     9.2 การบริการและเผยแพร่ข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนือผา่นเว็บไซต์  ได้แก่ บริการและเผยแพร่ฐานข้อมูลท้องถิ่น
ภาคเหนือผ่านเว็บไซต์ จํานวน 1 ฐาน 
          9.2.1 การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่านการจัดนิทรรศการ การเสวนา และการจัดกิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1) จัดเวทีออกข่วง “แบบไหนดี...แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ร่วมกับ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีออกข่วง “แบบไหนดี...แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่” โดยมีนายวิบูลย์ 
เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณี ย์ไทย จํากัด กล่าวเปิดเวทีกิจกรรม ภายในงาน
ประกอบด้วย การนําเสนอ “แสตมป์เมื่อตะวาแห่งนครเชียงใหม่” และแสตมป์จังหวัดอ่ืนๆ โดยไปรษณีย์ไทย 
กิจกรรมเวทีออกข่วง “แบบไหนดี...แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 
1 ช้ัน 5 สํานักหอสมุด มีพระครูอดุลสีลกิตต์ิ เจ้าอาวาสวัดธาตุคํา รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ 
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
ล้านนา เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดําเนินรายการ  นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดสร้างตราไปรษณียากรในวาระครบ 60 รอบนักษัตร หรือ 720 ปี
เมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 92 จํานวน 
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2) สํานักหอสมุดร่วมกับสมาคมคนยอง สมาคมชาวยอง จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
“ทบทวน ถกเถียงองค์ความรู้ของคนไทในล้านนาในรอบสองทศวรรษ” วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 
ช้ัน 5 สํานักหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ภูเดช แสนสา อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คุณเกสอน กันหาลีคํา                 
คุณเจษฎา สอนบาลี คุณชัยพงษ์ สําเนียง และคุณสงกรานต์ จันต๊ะคาด ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชูศักด์ิ วิทยาภัค สรุปการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง  มีผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 165 คน 

 
 
 
 
 
 
 
3)  จัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจําปี 2559 และกิจกรรม “อนุรักษ์  สืบสาน

ประเพณี การตัดตุงไส้หมู” ในวันที่ 2-12 เมษายน 2559 
4) จัดกิจกรรมหัตถศิลป์ล้านนา “การประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง 

ต้นเทียน ต้นดอก” โดยวิทยากร ผู้รู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทีมงานเฮือนคําแก้ว จัดกิจกรรมในวันที่ 3 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์ ช้ัน 3 สํานักหอสมุด 
 
 
 
 
 
 

9.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปบทความ ดังน้ี 
1)  เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือในวารสาร CMUSR Magazine จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2)  เผยแพร่สารสนเทศจากฐานข้อมูลอาหารพ้ืนบ้านล้านนาในวารสารเวียงพิงค์ จัดพิมพ์โดย 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
9.2.3 การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดําเนินเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือและ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานศูนย์สนเทศภาคเหนือผ่าน Facebook ศูนย์สนเทศภาคเหนือ 
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10. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
10.1  จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน 

10.1.1 การจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ครั้งที่ 22  จัดกิจกรรม 3 ประเภทดังน้ี  
กิจกรรมที่ 1 การจัดบูธจําหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา ของสํานักพิมพ์ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในปีน้ีมีสํานักพิมพ์ ร้านจําหน่ายหนังสือ รวมทั้งตัวแทนสํานักพิมพ์ต่างประเทศ เข้าร่วมงาน จํานวน 111 
ร้าน 130 บูธ และร้านค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องด่ืม 81 บูธ  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน จัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจรักการ
อ่าน การเขียนมากขึ้น ตลอดวันจัดงาน ในวันธรรมดาช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลา
ประมาณ 11.00 - 18.00 น. การจัดกิจกรรมน้ี ได้รับความร่วมมือจากสํานักพิมพ์และร้านจําหน่ายหนังสือ ได้จัด
นักเขียนมาเพ่ือพบปะและเสวนากับนักอ่าน  

กิจกรรมที่ 3 ยอดนักอ่านคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมส่งเสริมการอ่านหนังสือคุณธรรมให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ งานบริการสารนิเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้
นักอ่านคัดเลือกหนังสือที่มีเน้ือหาภายใต้คุณธรรม 12 ประการ จัดทําไวนิล x-stand แนะนํายอดนักอ่านและผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลเพ่ือเผยแพร่อีกด้วย  มีผู้ได้รับรางวัล 4 คน 

กิจกรรมที่ 4 งานบริการสารนิเทศได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้เก็บสิ่งของหรือเงินในห้องสมุดและนําส่งคืนเจ้าของ จํานวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวสุธิมา 
ย้ิมภักดี นางสาวศุภกานต์ ถวิลประวัติ และนายมนต์ พานทอง เพ่ือส่งเสริมการเป็นหน่วยงานสีขาว การยกย่องคนดี 
โดยจะนําเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “คนดีมีคุณธรรม@สํานักหอสมุด” ในงานพิธีเปิดงาน CMU Book Fair ครั้ง
ที่ 22 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
10.1.2  กิจกรรม CMU Alumni Member  เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษาบัณฑิต รุ่นที่ 50 ได้รับ  ข้อมูลการ

สมัครเป็นสมาชิกประเภทศิษย์เก่าของสํานักหอสมุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการให้ศิษย์เก่าที่จะสําเร็จรับปริญญา
ในเดือนมกราคม 2559 น้ี สมัครทําบัตรเข้าห้องสมุด  ในวัน 18 - 19 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันรายงานตัวเข้ารับ
ปริญญา  มีบัณฑิตสมัครเป็นสมาชิกประเภทศิษย์เก่า จํานวน 35 คน  
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10.1.3  บริการข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)   งานบริการสารนิเทศจัดกิจกรรม ดังน้ี  
1) American Corner และ American Students Club จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อม

โลก “Conserving the environment through cultural exchanges of ideas” วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2559 กิจกรรมในงาน ได้แก่ การวาดระบายสีกระเป๋าผ้า (Paint Bag) ณ ลานหน้าห้องสมุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 264 คน 

2) สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ American Corner ร่วมกันจัดงาน โต้วาทีจําลองการหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาปี 2016  วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยนักศึกษา จัดนิทรรศการการเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล และแบบจําลองการลงคะแนนเลือกต้ัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 
230 คน  

3) ส ถ าน ก งสุ ล ให ญ่ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  จั งห วั ด เชี ย งให ม่  ร่ วม กั บ  American Corner 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาสาธารณะและนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ “Faces of Prevention: 
Confronting Gender-Based Violence, Upholding Human Rights” วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 (บรรยายเป็น
ภาษาไทย พร้อมสรุปเป็นภาษาอังกฤษ) เพ่ือร่วมฉลองวันสตรีสากลและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความรุนแรงอัน
เน่ืองมาจากบทบาททางเพศ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดําเนินรายการโดย ดร.จณิษฐ์ เฟ่ืองฟู ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนทนาโดย คุณบุ๋ม บีน  ผู้ก่อต้ังฮักโปรเจ็ค และ คุณจ๋าม ตอง 
ผู้ร่วมก่อต้ังเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ พิธีกรโดย: คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้อํานวยการมูลนิธิเอ็มพลัส 

10.1.4 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศให้แก่หน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรมดังน้ี 
1) จัดอบรมโปรแกรม OPAC for Community ให้แก่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

จํานวน 30 คน  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 
2) จัดอบรมโปรแกรม OPAC for Community ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จํานวน 58 คน เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559  และจํานวน 25 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
10.1.5 จัดกิจกรรม Give Blood to Save Life   

               สํานักหอสมุด โดยฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศจัดกิจกรรม Give Blood to Save Life เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ใช้บริการทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ เพ่ือบริจาคโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา ในปี 2559 จัดรับบริจาคโลหิต ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 สํานักหอสมุด โดย
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 4 พฤษภาคม 2559 จํานวน 13 ครั้ง 
และวันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน 2559 จํานวน 8 ครั้ง มีผู้สมัครบริจาคโลหิตจํานวน 572 คน ได้รับโลหิตจํานวน 
394 ยูนิต  และได้ร่วมเข้ารับโล่ขอบคุณ ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เน่ืองในวันมหิดล ประจําปี 2559 
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11. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.1  การจัดทําเว็บเพจการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บรจิาค

โดยงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้บรกิารได้ที่  
http://library.cmu.ac.th/donation เน้ือหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การรับบริจาค ขัน้ตอนการ
บริจาค แบบฟอร์มการบริจาค รายช่ือหนังสือบริจาค (ประจําปี) ข่าวสาร/กิจกรรม การติดต่องานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ  ได้รับความร่วมมือจากงานระบบคอมพิวเตอร์ดําเนินการจัดทํา Banner  นําไปไว้ที่ Quick 
Links ใน website สํานักหอสมุด และนําออกให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 การพัฒนาเคร่ืองมือใน
การสืบค้นและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  

11.2  การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและการแสดงหนังสือใหม่   
11.2.1 พัฒนาฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
11.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์เสมือน  
11.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลสูจิบัตรผลงานศิลปะของคณะวิจิตรศิลป์   
11.2.4 ระบบตรวจสอบหัวเรื่องระเบียนบรรณานุกรม  
11.2.5 พัฒนาระบบแสดงหนังสือใหม่   

     11.3 ด้านเครือข่าย  ดําเนินการด้านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT6 จากห้องพักสายเคเบิล ไปยังบริเวณจุด
ให้บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารด้วยตนเอง ช้ัน 1, 2 และ 5 และระบบเครือข่ายเพ่ิมเติมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
งานบริการสารนิเทศ ช้ัน 1 จาํนวน 5 จุด ช้ัน 2 จํานวน 1 จุด 

11.4 ด้านอุปกรณ์ (Hardware) 
11.4.1 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

วงเงิน 91,800 บาท ใช้งานทีห่้องผลิตไมโครฟิล์ม 
11.4.2 จัดซื้อเคร่ืองจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์วงเงิน 36,700 บาท ใช้งานทีง่านวิเคราะห์

ทรัพยากรสารนิเทศ 
11.4.3 จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล จาํนวน 8 ลูก ทาํ RAID 6 ความจุรวม 18 TB เมื่อเดือนธันวาคม 2558 

วงเงิน 116,400.- บาท ใช้งานที่งานระบบคอมพิวเตอร์ 
11.4.4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สลิป จํานวน 3 เครือ่ง วงเงิน 29,250 บาท ใช้งานที่งานบริการสารนิเทศ 
11.4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ DVR 4 CH วงเงิน 7,900 บาท ใช้งานที่งานระบบคอมพิวเตอร์ 
11.4.6 เช่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 40 ชุด ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือน

มิถุนายน 2562 วงเงิน 1,545,060 บาท  
11.4.7 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด สําหรับโครงการ CMU Corner @ University of 

Mandalay ติดต้ังใช้งาน ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
11.4.8 ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการโปรแกรม Tell Me More จํานวน 4 ชุด ณ มุมสารสนเทศ

อาเซียน ช้ัน 1 สํานักหอสมุด 
11.4.9 ให้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง จํานวน 5 เครื่อง โดยติดต้ังที่ ช้ัน 1 จํานวน 2 เคร่ือง ช้ัน 2 

จาํนวน 2 เครือ่ง และช้ัน 5 จํานวน 1 เครือ่ง โดยผู้ใช้บริการและบุคลากรสํานักหอสมดุ สามารถใช้งานได้ด้วย
ตนเอง ผ่านบัตร RFID เริ่มเปิดให้บริการเดือน ตุลาคม 2558 
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     11.5 ด้านโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ 
           11.5.1 พัฒนาโปรแกรมแบบสํารวจออนไลน์ (User satisfaction survey 2016) ระบบสํารวจความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการห้องสมุดกลางประจําปีการศึกษา 2558 พร้อมรายงานผลการสํารวจ 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.cmu.ac.th/poll2016 
           11.5.2 ระบบตรวจสอบหัวเรื่องระเบียนบรรณานกุรม โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2559 ของงานระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบหาคําผิดของหัวเรื่อง (Subject) ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่อยู่
ใน CMUL OPAC สามารถดูรายงานได้ที่ http://apps.lib.cmu.ac.th/checksubject/ 
           11.5.3 พัฒนาเว็บไซต์ CMU Corner  เว็บไซต์โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยแห่งมัณฑะเลย์ สามารถเขา้ใช้งานได้ที่ http://cmucorner.cmu.ac.th/um_mm 
           11.5.4 ระบบบริหารจัดการใบเสรจ็การให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง ระบบพิมพ์ในเสร็จรับเงินและ
รายงานสรุปยอดจํานวนเงินสําหรับบริการพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง สามารถใช้งานได้ที่ 
http://info2.lib.cmu.ac.th/printingcontrol/login.php 
           11.5.5 พัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยด้วยผลงานวิชาการ 
ส่วนขยายของฐานข้อมูล CMU Scholarly สําหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั่วโลกแยกตาม 
Subject Areas ของผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในระดับสากล สามารถเขา้ใช้งานได้ที่ 
http://library.cmu.ac.th/scholarly/benchmark/ 
           11.5.6 พัฒนาระบบ CMUL Cloud Platform Platform ของสํานักหอสมุดในการเข้าถึง Service ต่างๆ 
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน มีลักษณะการทํางานแบบส่วนเช่ือมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming 
Interface: API) เพ่ือเป็นระบบกลางในการเช่ือมโยงระบบท่ีสํานักหอสมดุพัฒนาเองเข้าด้วยกัน 
          11.5.7 พัฒนาระบบแนะนําหนังสือใหม่แบบอัตโนมัติ  เป็นระบบที่เช่ือมโยงข้อมูลกับ CMUL OPAC ผ่าน 
CMUL Cloud Platform เพ่ือเรียกข้อมูลรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ให้บริการใน CMUL OPAC ล่าสุดมาหา
ข้อมูลหน้าปกและจัดทํา Preview สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://apps.lib.cmu.ac.th/newmaterial 

11.5 ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (INNOPAC)    
11.6.1 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยบริษัท Innovative Interfaces Global  
11.6.2 จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง การตรวจสอบประวัติการยืม

ทรัพยากรสารนิเทศของตนเอง ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Millennium” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
11.6.3 แนะนาํการใช้งาน Create List พร้อมการนําข้อมูลออก และใช้งาน Microsoft Excel แก่

บุคลากรใหมผู่ป้ฏิบัติงานให้บริการวารสาร  
          11.6.4 สํารองข้อมูล จํานวน 294 ครั้ง จําแนกเป็นสํารองข้อมูลรวมทุกฐานข้อมูลแบบสมบูรณ์ 240 ครั้ง 
และสํารองข้อมูลเฉพาะ Local Database 54 ครั้ง 
           11.6.5 เปลี่ยน Location ใน ระเบียนบรรณานุกรม จํานวน 172,977 ระเบียน ระเบียนตัวเล่มของ
หนังสือจํานวน 561,875 ระเบียน และระเบียนผู้ใช้ จํานวน 27,789 ระเบียน รวมท้ังปรับเปลี่ยนค่ากําหนดที่
เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ Location Server, Dayclose, LoanRule Determiner จํานวน 17 ห้องสมุดคณะตาม
ข้อกําหนดของบริษัท 

11.6.6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําข้อมูลออก แบบ Endnote 
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     11.7 ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร สร้างแบบสอบถามและประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์  
http://mis.lib.cmu.ac.th 
     11.8 ด้านการบํารงุรักษาอุปกรณ/์ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. จ้างเหมาบํารุงรักษา  
   1.1 โปรแกรมสํารองข้อมูล 9,095 
   1.2 UPS 102,185 
   1.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 160,000 
   1.4 ประตู Access Control 24,000 
   1.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade Server 135,890 
   1.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการและปฏิบัติงาน (จํานวน 218 ชุด) 87,200 
   1.7 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC 1,641,600 
   1.8 ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด 51,360 
   1.9 อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (core Switch) 305,913 
2. จ้างเหมาเช่า  
   2.1 สถานท่ีเก็บข้อมูลสํารอง 1,872.50 
   2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการและปฏิบัติงาน (จํานวน 40 ชุด) 128,751 
   2.3 ใช้ซอฟต์แวร์ Antivirus 10,000 

 

12. การบรหิารจัดการ 
12.1  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

      สํานักหอสมุดได้กําหนดเป้าหมายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานปีละ 6 กระบวนการ               
ในปี 2559 ได้ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย กระบวนการที่ปรับปรุงมีดังน้ี 

ลําดับ ชื่อกระบวนการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 

1 การให้บริการแก่บุคคลภายนอก ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
2 การสํารวจความพึงพอใจ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
3 การสํารวจหนังสือด้วย Inventory Application ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
4 การจัดการหนังสือบริจาคท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับอาเซียน ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบ

ทรัพยากรสารนิเทศ 
5 การบันทึกสถิติการปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะ

เทคนิคการแพทย์  
งานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

6 การให้บริการยืมหนังสือแก่อาจารย์/นักวิจัย และ
บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

     12.2 การปรับระบบการคัดเลือกบุคลากร ให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม
กับตําแหน่ง โดยกําหนดให้มีการนําคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสํานักมาตรฐานการทดสอบมาใช้ในการ
คัดเลือก โดยกําหนดคะแนนข้ันตํ่าเพ่ือใช้ในการสมัครสอบ ผู้สอบผ่านข้อเขียนก่อนการสัมภาษณ์ต้องเข้าทดสอบด้าน
สุขภาพจิตที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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     12.3 การสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือการยืมระหว่าง
ห้ องสมุ ดผ่ านบริการ WorldShare ILL กับห้ องสมุ ดมหาวิทยาลั ยส่ วนกลาง (มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มให้บริการเมื่อ 1 มีนาคม 2559 
 

     12.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย PULINET+4 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพ่ือหาแนวทางในการบอกรับ e-Resources และวารสาร
ฉบับพิมพ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  เริ่มมีภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 โดยทั้ง 3 เครือข่ายมีการประชุม/ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  
 

     12.5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ      

 

ประเภทงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 
   1.1 เงินเดือน 4,526,000.00 4,248,960.00 277,040.00
   1.2 ค่าจ้างประจํา 4,299,800.00 4,468,920.00 (169,120.00)
   1.3 งบบุคลากร 41,625,000.00 41,225,127.74 399,872.26
   1.4 ค่าตอบแทน 729,100.00 826,872.52 (97,772.52)
   1.5 ค่าใช้สอย 750,000.00 770,050.00 (20,050.00)
   1.6 ค่าวัสดุ 4,024,500.00 3,954,896.62 69,603.38
   1.7 ค่าสาธรณูปโภค 3,300,000.00 3,304,848.14 (4,848.14)
   1.8 เงินอุดหนุน 70,000.00 70,000.00 -

รวม 59,324,400.00 58,869,675.02 454,724.98
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
   2.1 งบบุคลากร 3,366,300.00 2,693,901.15 672,398.85
   2.2 ค่าตอบแทน 1,410,200.00 1,101,505.00 308,695.00
   2.3 ค่าใช้สอย 7,125,000.00 5,731,677.68 1,393,322.32
   2.4 ค่าวัสดุ 4,240,000.00 3,633,554.46 606,445.54
   2.5 ค่าสาธารณูปโภค 1,171,700.00 1,171,700.00 -
   2.6 ค่าครุภัณฑ์ 1,794,300.00 1,827,813.00 (33,513.00)
   2.7 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
   2.8 เงินอุดหนุนท่ัวไป 390,000.00 273,542.90 116,457.10
   2.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,500,000.00 1,166,759.95 2,333,240.05
   2.10 งบรายจ่ายอ่ืน 1,262,500.00 259,600.00 1,002,900.00

รวม 24,260,000.00 17,860,054.14 6,399,945.86
3. งบประมาณท่ีได้รับจากการพัฒนา CMU Digital University ระยะ 3 ปี 
   3.1 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Resources) 

11,940,800.00 11,145,372.04 795,427.96

   3.2 การจัดซ้ือเคร่ืองมือช่วยค้น (Searching Tool)        
ท่ีให้บริการในรูปแบบ Single Search & Discovery and 
Delivery Service  

1,400,000.00 1,262,213.00 137,787.00

รวม 13,340,800.00 12,407,585.04 933,214.96
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     12.6 รายงานผลการดําเนนิงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด  
        สํานักหอสมุดได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2535 ตามดําริของ 

อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร อดีตผู้อํานวยการสํานักหอสมุด และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การจัดต้ังกองทุนของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530  โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อต้ังกองทุนฯ 
ครั้งแรกจากนายวัชระ ตันตรานนท์ จํานวน 100,000.00 บาท และสํานักหอสมุดได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
เพ่ือสมทบทุน ร้อยละ 5 รวมเป็นเงินทุนก่อต้ังกองทุนฯ ครั้งแรก จํานวน  273,769.00 บาท ในแต่ละปี กองทุน
พัฒนาสํานักหอสมุด มีแหล่งที่มาและทรัพย์สินของกองทุนฯ จากเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รายได้จากการจัด
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair รายได้ของสํานักหอสมุด ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นํามาสมทบ
กองทุนฯ  และเงินผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความทันสมัย
ของทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบห้องสมุด และจัดสรรเป็นทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้จ่ายจาก
ดอกผลของกองทุนฯ เท่าน้ัน 

ในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด ได้แต่งต้ังคณะกรรมการทุนกองทุนพัฒนา
สํานักหอสมุด และคณะกรรมการระดมทุนกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดขึ้น เพ่ือบริหารกองทุนและดําเนินกิจกรรม
ระดมทุน ในปีงบประมาณ 2559 กองทุนพัฒนาสํานักหอสมุดมีสินทรัพย์ส่วนทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม 
ดังน้ี 

 
 

รายงาน รวม (บาท) 
ทุนสะสม 
ทุนสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2558 9,487,112.90
บวก  เงินบริจาคสมทบกองทุนระหว่างปี 28,556.00

รวมทุนสะสม 9,515,668.90
ดอกผลกองทุนสะสม 
ดอกผลกองทุนยกมา 1 ตุลาคม 2558 4,162,408.30
บวก   1. ดอกเบ้ียรับระหว่างปี 380,450.42
        2. รายได้จากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 22 1,622,307.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
        1. ค่าใช้จ่ายจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 22 (835,895.40)
        2. ค่านําส่งรายได้จากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 22  
            ใหม้หาวิทยาลัย 10 %  

(162,230.70)

รวมดอกผลกองทุนสะสม 5,167,039.62
รวมทุนสะสมและดอกผลกองทุนสะสม ณ 30 กันยายน 2559 14,682,708.52
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     12.7 การจัดการความรู้ 

      สํานักหอสมุดได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ  ประเด็น
ความรู้ที่กําหนดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มีดังน้ี  

 

ประเด็นความรู้ท่ีกําหนด องค์ความรู้ท่ีได้รับ 
1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน และ
ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) 

2. การบริการและส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1 บริการนําชมห้องสมุด 
2.2 การจัดการข้อร้องเรียน 
2.3 รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัย 
2.4 มาตรฐานการปฏิบั ติงานห้องสมุด และ แนวทางการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
3. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3.1 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic 
3.2 Semantic Technology 
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงบประมาณและการเงิน

สํานักหอสมุด (CMUL e-Budget) 
 

สํานักหอสมุดจัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ตรงที่มีแนวปฏิบัติที่ ดี เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานักหอสมุด ทําให้ได้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังน้ี 

 

องค์ความรู้ท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีจัด 
1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภทอาเซียน และข้อมูล       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) 

1.1 กิจกรรมเติมเต็มความรู้เร่ือง ข้อมูลอาเซียนและข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) 
1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
     ประเภทอาเซียน และข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) กับห้องสมุดคณะ 

2. บริการนําชมห้องสมุด 2.1 กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง กระบวนการนําชมห้องสมุด 
2.2 กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด  
     (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล) 
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การจัดบริการนําชมห้องสมุด 

3. การจัดการข้อร้องเรียน 3.1 กิจกรรมการ site visit หน่วยงานบริการอ่ืนๆ หรือ ฟังการบรรยายเรื่อง  
     บริการอย่างไรให้ประทับใจ 
3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการของสมาชิกชุมชน 

4. รูปแบบการให้บริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัย 

4.1 กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เร่ือง “รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
     เพ่ือการวิจัย”  
4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
     เพ่ือการวิจัย” 

5. ม าต ร ฐ าน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น
ห้องสมุด  และ แนวทางการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

5.1 กิจกรรมเติมเต็มความรู้เร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยสมาชิกในชุมชนเข้าร่วม 
     โครงการอบรม "พฤติกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ" 
5.2 กิจกรรมเติมเต็มความรู้เร่ืองมาตรฐานงานบริการของห้องสมุดในภาพรวม  
     โดยหน่วยบริการห้องสมุด 
5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองงานบริการพ้ืนฐานของห้องสมุด  
5.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองงานบริการห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ 
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องค์ความรู้ท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีจัด 
5.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองงานบริการอ่ืนๆของห้องสมุด 
5.6  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองงานบริการห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 
5.7  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองงานบริการห้องสมุดกับชุมชนแนวปฏิบัติชุมชนอ่ืน

6. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Infographic 

 

6.1  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เร่ือง แนะนําการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
      ในรูปแบบ Infographic 
6.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
      ในรูปแบบ Infographic 

7.  Semantic Technology 7.1  กิจกรรมเติมเต็มความรู้เร่ือง CMUL Cloud Platform 
7.2  กิจกรรมเติมเต็มความรู้เร่ือง Metadata มาตรฐาน RDFa 
7.3  การจัดทํา Case Study โดยการนําระบบ Semantic Search มาทดลองใช้กับ 
      ฐานข้อมูล e-Theses 

8.  การบริหารจัดการระบบ 
    ฐานข้อมูลงบประมาณและ 
    การเงินสํานักหอสมุด (CMUL  
    e-Budget) 

8.1  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เร่ือง ข้ันตอนการขอใช้เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย 
      งบประมาณและการเงินสํานักหอสมุด (CMUL e-Budget) 
8.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลงาน

งบประมาณและการเงินสํานักหอสมุด (CMUL e-Budget) 
  
      นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจร่วมกัน กิจกรรมที่จัด ได้แก่  
1) กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา  

        ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “KM Kick Off … CKO พาที # เรามาถึงจุดน้ีได้ไง !”             
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 76 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้ของ
สํานักหอสมุด สู่การเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) และประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้
กับชุมชนแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2558  โดย นางสดศรี กันทะอินทร์  ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของ
สํานักหอสมุด เป็นวิทยากร 

ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 ... เรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง”            
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 114 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ ความรู้จากประสบการณ์
การทํางาน ความภาคภูมิใจความประทับใจที่เกิดขึ้น และข้อคิด/หลักคิดในการทํางาน ของบุคลากรเกษียณราชการใน
ปี 2558  

ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เวทีน้ีมีเรื่องเล่า ... เมื่อเราไป PULINET วิชาการ” 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 74 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ การพิจารณาหัวข้อ
นําเสนอผลงาน ประเด็นสําคัญการเขียนผลงานให้มีเน้ือหาที่ชัดเจน มีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
ระบุคุณค่าต่อการนําไปใช้ในงานห้องสมุดได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งยกตัวอย่างและเล่าประสบการณ์เทคนิคและ
วิธีการนําเสนอผลงาน นอกจากน้ัน มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Single Search & WorldShare Interlibrary Loan 
เรื่องที่ผู้ให้บริการต้องรู้”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ 
การให้บริการ WorldShare Interlibrary Loan  

ครั้งที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้บริการจากงานห้องสมุดคณะ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่  บริการ Check in! ตามหาห้องสมุดอย่าง
ง่ายและรวดเร็ว วีธีการสอนสารสนเทศห้องสมุดแบบไม่บรรยาย บริการสารสนเทศสนับสนุนผู้สอนเป็นรายบุคคล 
และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริการต่างๆๆ ที่ห้องสมุดคณะจัดให้ 
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2) กิจกรรม KM Day ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     12.8 การยกย่องชมเชยบุคลากร   
  สํานักหอสมุดมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ดังน้ี  
  12.8.1 รางวัลบุคลากรดี   

 1) กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  นายปราชญ์  สงวนศักด์ิ 
     ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานระบบคอมพิวเตอร์   
     ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

 2) กลุ่มสนับสนุนงานห้องสมุด คือ นายพจน์  แสนคติ  
     ตําแหน่งพนักงานช่าง  หน่วยอาคารสถานที่  งานบริหารทั่วไป  สํานักงานสํานัก 

 3) กลุ่มลูกจ้างประจํา  คือ นายธวัชชัย  ใจวัง  
        ตําแหน่งพนักงานห้องสมุด สนับสนุนระดับ 2 งานห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

       ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
12.8.2 รางวัลบุคลากรและหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นเฉพาะด้าน 

            1) รางวัลในฐานะผู้มีความรับผิดชอบดีเย่ียม ได้แก่  นางสาวเรณุกา  สันธ ิ
                 ตําแหน่งบรรณารักษ์  งานห้องสมุดศึกษาศาสตร์  ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขา 

        สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
      2) รางวัลในฐานะผูพ้ฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  ได้แก่ นางอรพรรณ  การคนซ่ือ                 
             ตําแหน่งบรรณารักษ์  งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์  ฝ่ายหอ้งสมุดและสารนิเทศ 

        สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3)  รางวัลในฐานะผู้มีจิตบริการ ได้แก่  นางศศปิระภา  แสงพงษ์ชัย   
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน  งานบริการสารนิเทศ  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
4)  รางวัลในฐานะผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม  ได้แก่  นางสาวรติยา  วีระคาํ   
        ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานบริหารทั่วไป  สํานักงานสํานัก 
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     12.9 รางวัลบุคคลดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
  นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในประราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2559 โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ และการ
บริการ จัดทําข้อมูลท้องถิ่น พัฒนาห้องสมุดเฉพาะ ด้านความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ กล้าเสี่ยงด้วยปัญญา พัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล โดยเฉพาะ e-Resources และบริการ WorldShare ILL พัฒนาและสร้างนวัตกรรม บริการและ
งานเทคนิคห้องสมุด ผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย ส่งผลและยอมรับว่าเป็น Best of the Best ตลอดจนผลักดันภาคีเครือข่าย PULINET+4 จัดทําและ
เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลล้านนา ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง รวมทั้งการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     12.10 รางวัลช้างทองคําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคํา” 
นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงาน

ระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ สํานักหอสมุด ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ช้างทองคํา” ประจําปี 2558 โดยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 

 

 

     12.11 การให้การศึกษาดูงาน 

ลําดับ วัน เดือน ปี หน่วยงาน จํานวน 
(คน) รายละเอียดการดูงาน 

1 19-21 ตุลาคม 2558 บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 การบริการสารสนเทศแก่นักวิจัย 

2  19 พฤศจิกายน 2558 Ms. Grazyna Rosinska (Liaison Librarian) 
RMIT University Library, Melbourne 
Victoria, Australia 

1 การให้บริการฐานข้อมูล
ภาพถ่าย งานบริการของศูนย์
สนเทศภาคเหนือ  

3 5 มกราคม 2559 บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 26 การบริหารจัดการห้องสมุด
สมัยใหม่ และการบริการ
สารสนเทศสําหรับนักวิจัย 
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ลําดับ วัน เดือน ปี หน่วยงาน จํานวน 
(คน) รายละเอียดการดูงาน 

4 21 มกราคม 2559 คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา 
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

29 การบริหาร และบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

5 2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

8 การจัด CMU Book Fair  

6 9 มีนาคม 2559 บุคลากรสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

9 การบริหารและบริการทรัพยากร
สารสนเทศข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ 

7 10 มีนาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

52 ศึกษาดูงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

8 17 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64 การบริหาร บริการทรัพยากร
สารสนเทศ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ฐานข้อมูล  
ระบบประกันคุณภาพ  
การจัดการความรู้  
และการประชาสัมพันธ์ 

9 29 มีนาคม 2559 คณะบุคลากรศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน  
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ 

10 เอกสารมรดกล้านนา 

10 25 เมษายน 2559 คณะนักวิจัย จากสถาบันวิจัยการศึกษาข้ันสูง
แห่งชาติมาเลเซีย (The National Higher 
Educational Research Institute, IPPTN)  

6 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

11  10 – 27 พฤษภาคม 
2559 

หัวหน้าห้องสมุดและบรรณารักษ์
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ ด้านการพัฒนาบุคลากร
ผู้ใชห้บริการ CMU Corner @ University of 
Mandalay  

2 ศึกษาดูงานเชิงลกึด้านการ
บริหารจัดการและการให้บริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

12 14 กรกฎาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา  จาก Wenzhou 
Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

42 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

13 24 สิงหาคม 2559 สมาชิกชมรมชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 การบริการข้อมูลท้องถ่ิน
ภาคเหนือ และเอกสารหายาก 

ในประเทศ จํานวน 8 แห่ง 202  
ต่างประเทศ จํานวน 5 แห่ง 81  
จํานวนรวมท้ังสิ้น 13 แห่ง 283  
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ผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัติการประจําปี  
                สํานักหอสมุดได้จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 45 โครงการ 
125 กิจกรรม โดยได้กําหนดให้มีการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2559 ทุก 6 เดือน ผลการติดตามการดําเนินงานคร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 มีการยกโครงการ 1 
โครงการ ยกเลิกกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม ทําให้การติดตามผลการติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 เดือน
เมษายน – กันยายน 2559 จํานวน 44 โครงการ 129 กิจกรรม และการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559 สรุปดังน้ี   
 

 1. ผลการติดตามโครงการและกิจกรรม ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2559 
  1.1 โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรม 5ส  
      1.2 กิจกรรมตามโครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจัดประกวดการดําเนินการ 
5ส ของงานในห้องสมุดกลาง 2) กิจกรรมระดมทุนในวันสถาปนาสํานักหอสมุด 
  1.3 กิจกรรมที่ขอยกเลิก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-HRM 2) ประกาศ
นโยบายและเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส 3) แต่งต้ังคณะกรรมการ 4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 2. ผลการติดตามกิจกรรมท่ีกําหนดระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
จํานวน 93 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.40 ของกิจกรรมทั้งปี สรุปดังน้ี    
  2.1 ดําเนินการเสร็จ  จํานวน  91  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  97.85 
      2.2 ไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน 2 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2.15 
 3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
  การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ จํานวน 43 โครงการ 123 กิจกรรม โดยประเมินจากผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ จํานวน 104 ตัวช้ีวัด  สรุปดังน้ี  
  3.1 ตัวช้ีวัดโครงการที่ดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 23 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 22.12 
  3.2 ตัวช้ีวัดโครงการที่ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย จํานวน 74 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 71.15 
  3.3 ตัวช้ีวัดโครงการที่ดําเนินการได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.73 
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ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559   
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

1 สัดส่วนจํานวนหนังสือต่อ
นักศึกษา 

เล่ม: 
คน 

37 38 สูง 1. ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนหนังสือในฐานข้อมูล CMUL OPAC 
จํานวน 1,074,004 เล่ม 

2. ปีงบประมาณ 2559  มีจํานวนหนังสือที่เพ่ิมขึ้นในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC จํานวน 36,590 เล่ม 

3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทุกระดับที่ลงทะเบียน
ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 29,160 คน 

4. สูตรการคํานวณ  คือ จํานวนหนังสือในฐานข้อมูล หารด้วย จํานวน
นักศึกษาตามข้อ 3 

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

การคํานวณ 
                  1,074,004 + 36,590   =  1,110,594 
                            29,160                29,160 
                                              =  38 เล่ม : คน 

2 จํานวนระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic Records) ที่
ได้รับการตรวจสอบ 

ระเบียน 36,000 67,426 สูง       ตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด (CMUL OPAC) เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
ฐานข้อมูลให้เป็นเคร่ืองมือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย คือ งานระบบคอมพิวเตอร์จัดทําโปรแกรมตรวจสอบคําผิด
ของ Subject ในฐานข้อมูล CMUL OPAC สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

3 จํานวนบริการใหม่ที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

บริการ 5 5 ตาม
เป้าหมาย

1. บริการ Extra Document Delivery  
2. บริการหนังสือพิมพ์เสมือน 
3. บริการ e-Books ผ่าน QR Code  
4. บริการสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน 
5. บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารด้วยตนเอง 

4 ร้อยละการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 6.59 สูง 1. ปีงบประมาณ 2558  จํานวนคร้ังการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จํานวน 614,278 คร้ัง  

2. ปีงบประมาณ 2559  จํานวนคร้ังการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จํานวน 654,771 คร้ัง  

3. มีการใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้น จํานวน 40,493 คร้ัง 
4. สูตรการคํานวณ คือ จํานวนคร้ังของการใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณปัจจุบัน ลบด้วย จํานวนคร้ังของ
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา คูณ 100 
หารด้วย จํานวนคร้ังของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

การคํานวณ 
       (654,771 - 614,278)  x 100  =   4,049,300 
               614,278                         614,278 
 
                                              =  6.59 % 

5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80 84.20 สูง      คณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการศึกษา
ความพึงพอใจ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง ด้านบริการ ด้านผู้ให้บริการ และ
ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
    ผลจากการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20) 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

6 จํานวนบริการ/กิจกรรมสําหรับ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ  

บริการ/
กิจกรรม 

9 9 ตาม
เป้าหมาย

1. กิจกรรม Meet & Great จัดให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

2. บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแนะนําการสืบค้น
ข้อมูลเบื้องต้น สําหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ 
4. การจัดทําปา้ยประกาศ ป้ายบอกทิศทาง ประเภทหนังสือเป็น

ภาษาอังกฤษ 
5. การจัดทําแผ่นพับแนะนําห้องสมุดฉบับภาษาอังกฤษ 
6. การจัดทําคู่มือแนะนําสํานักหอสมุดเป็นภาษาอังกฤษ  จัดทําคู่มือ 

Library Guide จํานวน 1,000 เล่ม โดยแปลเน้ือหาจากคู่มือฉบับ
ภาษาไทย 

7. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (ILL)  
8. การจัดทําเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การทําประกาศ

ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  
9. การต้อนรับและให้การเย่ียมชม/การอบรมแก่ผู้บริหารและบุคลากร

ชาวต่างชาติ 
7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่ใช้สนับสนุนการ
ดําเนินงานและการบริการ 

ระดับ 5 5 ตาม
เป้าหมาย

     มีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามเกณฑ์
การให้คะแนน ระดับ 5 มีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ ร้อยละ 100 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. พัฒนา Mobile 
Application 

1 
(App) 

สร้างแอพพลิเคชัน CMUL         
Find Library สําหรับใช้งาน      
บนระบบปฏิบัติการ Android ให้
สืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI Atolib ได้ 

2. จัดทําโปรแกรม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
สํานักหอสมุด 

1 
(โปรแกรม) 

พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบ        
คําผิดของ Subject ในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC  

3. พัฒนาเว็บไซต์
สํานักหอสมุดตาม
มาตรฐานสากล 

1  
(โปรแกรม) 

พัฒนาระบบการประเมินผล 
การใช้งานเว็บไซต์สํานักหอสมุด

4. ศึกษาและทดลอง
ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมจาก สกอ.  

1 
(ระบบ) 

ศึกษาดูงานเชิงลึกระบบห้องสมุด
อัตโนมัติWALAI AutoLib  
ระหว่างวันที่ 22–23 มี.ค.2559   
ณ สํานักวิทยบริการ                
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

8 จํานวนบริการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนนักวิจัย/นักวิชาการให้มี
ศักยภาพด้านการวิจัย 
 
 
 

บริการ/
กิจกรรม 

17 17 ตาม
เป้าหมาย

1. บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarian)   
2. บริการฝึกอบรมการแสวงหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สัญจรแก่นักวิจัย 

(Road Show)  
3. บริการเลือกสรรและเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective 

Dissemination of information) 
4. บริการ Alert 
5. บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และค้นคว้ากลุ่ม  
6. การให้บริการค่าดัชนีชี้คุณภาพวารสาร (Impact Factor)  
7. บริการตรวจสอบการอ้างอิงผลงานวิชาการ 

 (Citation Analysis) 
8. บริการตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม  
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

      9. บริการแนะนํางานวิจัยใหม่ 
10. บริการ Quick Reference 
11. บริการฐานข้อมูล CMU Scholarly Research report   
12. บริการ Subject Guide 
13. บริการ e-mail Current Awareness   
14. บริการตรวจสอบการทําซ้ําผลงานวิชาการ (Plagiarism) 
15. บริการเว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย (Research Support) 
16. บริการ WorldShare ILL 
17. การจัดบรรยายทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

      

9 จํานวนบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 
 

บริการ 15 15 ตาม
เป้าหมาย

1. บริการเข้าใช้บริการสําหรับบุคคลภายนอก       
2. บริการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดแก่หน่วยงานภายนอก  
3. บริการให้ยืมนิทรรศการแก่หน่วยงานภายนอก  
4. การให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่เยี่ยมชมและศึกษา 

ดูงาน  
5. การจัดนิทรรศการเพ่ือชุมชุน  
6. การฝึกงาน/ฝึกอบรมทางวิชาชีพห้องสมุดแก่หน่วยงานภายนอก  
7. การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และครุภัณฑ์แก่หน่วยงาน

ภายนอก 
8. งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair คร้ังที่ 22 
9. การให้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
10. การเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. บริการให้คําปรึกษาในการจัดระบบห้องสมุดแก่หน่วยงาน

ภายนอก  
12. จัดบรรยาย/สัมมนา/ประชุมแก่หน่วยงานภายนอก 
13. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้พ้ืนที่

จัดบริการ/กิจกรรม 
14. จัดกิจกรรมบันรัก ปันนํ้าใจ ปีที่ 2 
15. จัดอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์โรงเรียน โครงการกองทุน การศึกษา

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นกับ
โรงเรียนในโครงการการศึกษา ตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10 จํานวนฐานข้อมูลท้องถิ่น
ภาคเหนือ 
 

ฐาน 6 7 สูง 1. ฐานข้อมูลอาหารพ้ืนบ้านล้านนา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood 
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannafood 

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

3. ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna 
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_picturelanna 

4. CMUL Digital Heritage Collection 
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage 

5. ฐานข้อมูลประเพณีล้านนา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition 
http://library.cmu.ac.th/ntic/en_lannatradition 

6. ฐานข้อมูลเคร่ืองเขนิล้านนา 
      http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware 
7.   ฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      http://library.cmu.ac.th/programme 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

11 จํานวนบริการ/กิจกรรมที่
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ 
 

บริการ/
กิจกรรม 

8 8 ตาม
เป้าหมาย 

1. บริการและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือผ่านเว็บไซต์ 7 
ฐานข้อมูล 

2. บริการและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือเป็นภาษาอังกฤษ 4 
ฐานข้อมูล 

3. เผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือ โดยจัดทําบทความเก่ียวกับอาหาร
พ้ืนบ้านล้านนา ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “สํารับเวียงพิงค”์ ในวารสาร
เวียงพิงค์ จัดทําโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. จัดนิทรรศการ “ประเพณีสงกรานต์ล้านนาประจําปี 2559 และ
กิจกรรม“อนุรักษ์สืบสานประเพณีการตัดตุงไส้หมู” 

5. จัดทําแผ่นพับแนะนําการใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ 
6. จัดกิจกรรมหัตถศิลป์ล้านนา “การประดิษฐ์เคร่ืองสักการะล้านนา : 

หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผ้ึง ต้นเทียน ต้นดอก” 
7. การเสวนาวิชาการ เร่ือง ทบทวน ถกเถยีง องค์ความรู้ของคนไทใน

ล้านนาในรอบสองทศวรรษ 
8. การเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือผ่าน Facebook   
    https://www.facebook.com/NTICCMULibrary 

12 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และท้องถิ่นล้านนา 

กิจกรรม 7 8 สูง 1. การจัดทําบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
2. การจัดทําบุญเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

บุคลากรสํานักหอสมุด 
3. การเข้าร่วมประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และจัดพิธีดําหัวอดีต

ผู้บริหารและผู้อาวุโสของสํานักหอสมุด 
4. การจัดพิธีทําบุญวันสถาปนาสํานกัหอสมุด   
5. การจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสมโภชน์ 
6. การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
7. การเข้าร่วมประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8. การเข้าร่วมประเพณีทําบุญประตูเมือง 

13 
 
 

จํานวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Work Process) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

กระบวนการ 6 6 ตาม 
เป้าหมาย

1. การให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
2. การสํารวจความพึงพอใจ 
3. การสํารวจหนังสือด้วย Inventory Application 
4. การจัดการหนังสือบริจาคท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับอาเซียน 
5. การบันทึกสถิติการปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะเทคนิค

การแพทย์ 
6. การให้บริการยืมหนังสือแก่อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ (CMUL MIS) 
 

ร้อยละ 80 88.20 สูง      ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ (CMUL MIS) ผลการประเมิน พบว่า  ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสํานักหอสมุดมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย= 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20) 

15 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
สํานักหอสมุดสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับ 5 5 ตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักหอสมุด จํานวน 3 ประเด็น 
คือ 
1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
2. การบริการและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ดิจิทัล 
3. การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. มีการรวบรวมองค์ความรู้ตามประเด็นความรู้ จํานวน 8  
   องค์ความรู้ ดังน้ี 
ประเด็นความรู้ที่กําหนด องค์ความรู้ที่ได้รับ 
1. การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภทอาเซียน และข้อมูลอนุภูมิภาค     
ลุ่มน้ําโขง (GMS) 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ
ดําเนินงาน แปลผล ข้อมูลประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นความรู้ที่กําหนด องค์ความรู้ที่ได้รับ 
2. การบริการและ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

2.1 บริการนําชมห้องสมุด 
2.2 การจัดการข้อร้องเรียน 
2.3 รูปแบบการให้บริการสารสนเทศ 
     อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัย 
2.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานห้องสมุด 
     และแนวทางการให้บริการที่เป็นเลิศ 

3. การใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสารที่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

3.1 การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบ Infographic 
3.2 Semantic Technology 
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
งบประมาณและการเงินสํานักหอสมุด 
(CMUL e-Budget) 

  
16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 4 4 ตาม
เป้าหมาย 

     ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักหอสมุดและบุคลากร
ของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ที่มีต่อการ
บริหารงานของสํานักหอสมุด ในด้านการสนับสนุนและการสร้าง
แรงจูงใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการ
ให้บริการของหน่วยงานสํานักงานสํานักหอสมุด จากบุคลากร 133 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืน 106 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.97 ได้คะแนนระดับ 4 จากเกณฑ์ที่กําหนด 5 ระดับ 

17 ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการทํางานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการท้ังหมด 

ร้อยละ 80 100.00 สูง     มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปี 2559 โดยกําหนดนโยบายการ
พัฒนาไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักของ
สํานักหอสมุด 2) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของสํานักหอสมุด 3) 
พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกําหนดให้
บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง ใช้
งบประมาณท้ังส้ินจํานวน 978,923.75 บาท สําหรับจํานวนบุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 133 คน มีบุ
คลกรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ทํางาน จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

18 จํานวนเงินที่สมทบเข้ากองทุน
พัฒนาสํานักหอสมุด 

บาท 500,000 682,736 สูง จัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสํานักหอสมุด จํานวน682,736 บาท 
ประกอบด้วย 
1. เงินรายได้จาก CMU Book Fair คร้ังที่ 22  
   จํานวน 624,180 บาท 
2. รายได้จากเงินบริจาค  จํานวน 28,556 บาท 
3. เงินรายได้สมทบ  จํานวน 30,000 บาท 
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สถิติการดําเนินงาน 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
     1.1 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 

1.1.1 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกลาง 
ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ 
ภาษา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 

ไทย เทศ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. วัสดุตีพิมพ์      
 หนังสือ (เล่ม)   2,661 789 -  2,899,990.70 90.77 - - 2,899,990.70 15.14 
 วารสาร (ชื่อ) 132 72 3,558,482.59 100.00 97,773.00 3.06 608,823.81 4.91 4,265,079.40 22.26 
 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 17 3 -  166,985.00 5.23 - - 166,985.00 0.87 
2. โสตทัศนวัสดุ (แผ่น)   80 100 -  29,998.36 0.94 - - 29,998.36 0.16 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์         
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(ฐานข้อมูล/ชื่อ) 

- 6/252 - - - - 1,297,259.72 10.46 1,297,259.72 6.77 

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล) 

1 16 - - - - 8,604,743.51 69.35 8,604,743.51 44.91 

e-Magazine (ฐานข้อมูล) - 1 - - - - 580,000.00 4.67 580,000.00 3.02 
e-Newspapers 
(ฐานข้อมูล) 

- 1 - - - - 54,545.00 0.44 54,545.00 0.28 

Single Search Discovery 
and Delivery Service 
(ฐานข้อมูล) 

- 1 - - - - 1,262,213.00 10.17 1,262,213.00 6.59 

รวม 3,558,482.59 100.00 3,194,747.06 100.00 12,407,585.04 100.00 19,160,814.69 100.00
 

1.1.2 การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะ 
ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ 
ภาษา แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ไทย เทศ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. วัสดุตีพิมพ์                   
หนังสือ (เล่ม) 4,752 2,585 2,906,150.25 11.89 5,488,467.34 22.73 10,000.00 35.09 8,404,617.59 17.29 
วารสาร (ชื่อ) 402 373 2,796,848.03 11.44 16,576,298.14 68.64 18,500.00 64.91 19,391,646.17 39.88 
หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 13 3 78,759.00 0.32 468,582.00 1.94 - - 547,341.00 1.13 
2. โสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 56 54 -  34,606.00 0.14 - - 34,606.00 0.07 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์        
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล/ชื่อ) 

- 2/165 2,689,754.07  11.01 572,063.96 2.37 - - 3,261,818.03 6.71 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฐานข้อมูล) 

- 20 15,972,983.10 65.34 1,008,712.40 4.18 - - 16,981,695.50 34.92 

รวม 24,444,494.45 100.00 24,148,729.84 100.00 28,500.00 100.00 48,621,724.29 100.00
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  1.2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2.1 การจัดซื้อหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ/วารสาร/หนังสอืพิมพ ์

 
ห้องสมุด 

หนังสอื  
(เล่ม) จํานวนเงิน 

โสตทัศนวัสด ุ
(แผ่น) จํานวนเงิน 

วารสาร  
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

หนังสอืพิมพ์ 
(ชื่อ) 

 
จํานวนเงิน 

รวม 
 

จํานวนเงิน 
 

ร้อยละ 
ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ 

1. ห้องสมุดกลาง 2,661 789 2,899,990.70 80 100 29,998.36 132 72 4,265,079.40 17 3 166,985.00 7,362,053.46 20.60 
2. ห้องสมุดคณะ 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 347 696 2,242,558.83 - - -   985,634.53   139,795.00 3,367,988.36 9.43 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 108 107 585,460.20 - - - 31 - 27,490.00 9 1 28,465.00 641,415.20 1.80 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 79 299 632,273.90 - - - 24 4 679,933.27 7 2 44,435.00 1,356,642.17 3.80 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 80 355,793.93 - - - 22 3 62,185.00 13 2 59,675.00 477,653.93 1.34 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 111 129 281,746.80 - - - 10 11 195,138.26 - - - 476,885.06 1.33 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 48 81 387,284.00 - - - 19 - 20,888.00 2 - 7,220.00 415,392.00 1.16 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 534 765 3,137,289.75 42 - 14,768.00   17,652,570.82   99,303.00 20,903,931.57 58.50 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 29 165 565,884.00 - - - 5 1 14,805.00 4 - 12,655.00 593,344.00 1.66 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 140 69 329,204.00 - - - 20 10 321,008.31 3 2 14,254.00 664,466.31 1.86 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 69 19 81,888.50 - - - 11 32 1,439,046.21 1 1 3,728.00 1,524,662.71 4.27 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 210 434 1,636,595.30 42 - 14,768.00 20 248 15,329,625.00 9 2 61,951.00 17,042,939.30 47.69 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 66 40 351,226.20 - - - 5 6 524,271.00 - - - 875,497.20 2.45 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 38 172,491.75 - - - - 2 23,815.30 2 - 6,715.00 203,022.05 0.57 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3,871 1,124 3,024,769.01 14 54 19,838.00   753,440.82   308,243.00 4,106,290.83 11.47 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 405 206 604,688.91 - - - 54 - 66,511.00 13 - 58,100.00 729,299.91 2.04 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 1,629 183 653,438.15 - - - 43 11 33,969.00 9 3 49,820.00 737,227.15 2.06 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ 119 388 690,947.30 14 54 19,838.00 20 25 121,647.97 4 - 19,110.00 851,543.27 2.38 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 844 76 290,901.40 - - - 39 5 117,674.96 12 2 81,998.00 490,574.36 1.37 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 185 55 105,581.70 - - - 47 6 148,268.00 13 1 25,670.00 279,519.70 0.78 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 360 216 610,480.50 - - - 20 9 261,214.89 13 2 57,695.00 929,390.39 2.60 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 329 - 68,731.05 - - - 12 - 4,155.00 5 - 15,850.00 88,736.05 0.24 

รวม 7,413 3,374 11,304,608.29 136 154 64,604.36   23,656,725.57   714,326.00 35,740,264.22 100.00 
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1.2.2 การจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 

ห้องสมุด 
หนังสอื

อิเล็กทรอนิกส ์ 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 6 252 1,297,259.72 17 8,604,743.51 1 580,000.00 1 54,545.00 1 1,262,213.00 11,798,761.23 36.82 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ - 21 593,030.07 1 448,385.00 - - - - - - 1,041,415.07 3.25 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ - 14 92,263.96 - - - - - - - - 92,263.96 0.29 

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ1 - - - 1 274,345.40 - - - - - - 274,345.40 0.85 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์2 - 1 209,596.00 1 301,726.60 - - - - - - 511,322.60 1.60 

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 2 99 1,887,128.00 13 15,222,871.50 - - - - - - 17,109,999.50 53.39 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ - - - 1 255,623.00 - - - - - - 255,623.00 0.80 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - 1 56,753.00 - - - - - - 56,753.00 0.18 

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ - - - 1 421,991.00 - - - - - - 421,991.00 1.32 

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร - 30 479,800 - - - - - - - - 479,800 1.50 
รวม 8 417 34,559,077.75 36 25,586,439.01 1 580,000.00 1 54,545.00 1 1,262,213.00 32,042,274.76 100.00 

 
 หมายเหตุ:  1 สํานักหอสมุดและคณะบริหารธุรกิจบอกรับร่วมกัน 

  2 สํานักหอสมุดและคณะพยาบาลศาสตร์บอกรับร่วมกัน 
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1.2.3 งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซ้ือทรพัยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุด หนังสือ วารสารและ

หนังสือพิมพ์ 
โสตทัศนวัสดุ ส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
รวม  

จํานวนเงิน 
1. ห้องสมุดกลาง    2,899,990.70    4,432,064.40   29,998.36 11,798,761.23  19,160,814.69 
2. ห้องสมุดคณะ 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2,242,558.83   1,125,429.53              -        792,176.00  
  

4,160,164.36 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 

      585,460.20 
  

55,955.00               -                       -        641,415.20 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร ์

      632,273.90       724,368.27                -         255,623.00  
  

1,612,265.17 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      355,793.93       121,860.00                -   
   

56,753.00       534,406.93 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

      281,746.80      195,138.26               -   
   

-   
  

476,885.06 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร  387,284.00        28,108.00               -       479,800.00       895,192.00 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

3,137,289.75 17,751,873.82   14,768.00 
  

18,755,001.13  
  

39,658,932.70 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์     565,884.00         27,460.00                -      1,041,415.07    1,634,759.07 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์     329,204.00      335,262.31              -           92,263.96      756,730.27 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร ์

      81,888.50   1,442,774.21                -   
   

511,322.60  
  

2,035,985.31 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

   1,636,595.30 
  

15,391,576.00   14,768.00   17,109,999.50  
  

34,152,938.80 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร ์   351,226.20     524,271.00                -                       -    875,497.20 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์

   172,491.75 
  

30,530.30              -   
   

-   
  

203,022.05 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 -                     -                  -                       -                    -   
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์    3,024,769.01    1,061,683.82  19,838.00      696,336.40  

  
4,802,627.23 

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
      604,688.91 

  
124,611.00                -         274,345.40    1,003,645.31 

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 
     653,438.15 

  
83,789.00               -                       -        737,227.15 

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 
      690,947.30       140,757.97    19,838.00 

   
-        851,543.27 

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร ์
      290,901.40       199,672.96                -                      -   

  
490,574.36 

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
   105,581.70 

  
173,938.00                -        421,991.00   701,510.70 

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์      610,480.50       318,909.89            -               -    929,390.39 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 

     68,731.05 
  

20,005.00                -                     -       88,736.05 
รวม  11,304,608.29 24,371,051.57   64,604.36  32,042,274.76   67,782,538.98 
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1.2.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ สําหรบัการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุด 
งบประมาณ รวม

แผ่นดิน เงินรายได ้ อื่น ๆ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง     3,558,482.59      3,194,747.06    12,407,585.04   19,160,814.69 28.27 
2. ห้องสมุดคณะ 
 ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    1,487,980.40     2,653,683.96          18,500.00    4,160,164.36 6.14 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์       245,304.00         396,111.20                       -       641,415.20 0.95 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์        632,273.90         979,991.27                       -      1,612,265.17 2.38 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์                       -            515,906.93           18,500.00       534,406.93 0.79 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         28,108.00         448,777.06                       -        476,885.06 0.70 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร        582,294.50         312,897.50                       -        895,192.00 1.32 

  ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  22,055,749.72    17,593,182.98          10,000.00  39,658,932.70 58.51 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์    1,606,189.07          18,570.00           10,000.00     1,634,759.07 2.41 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์       267,160.60         489,569.67                       -       756,730.27 1.12 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์     2,008,881.30          27,104.01                       -     2,035,985.31 3.00 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์   17,109,999.50     17,042,939.30                       -   34,152,938.80 50.39 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์        860,497.20          15,000.00                       -       875,497.20 1.29 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์        203,022.05                       -                         -       203,022.05 0.30 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      -                         -                         -                     -   - 

  ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์      900,764.33    3,901,862.90                      -    4,802,627.23 7.08 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ                      -        1,003,645.31                      -     1,003,645.31 1.48 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์        213,037.45         524,189.70                       -       737,227.15 1.09 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์        141,627.47         709,915.80                       -     851,543.27 1.26 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์         243,267.26          247,307.10                       -       490,574.36 0.72 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์                      -           701,510.70                       -       701,510.70 1.03 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์        214,096.10         715,294.29                       -       929,390.39 1.37 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต         88,736.05                       -                         -          88,736.05 0.13 

รวม  28,002,977.04  27,343,476.90   12,436,085.04  67,782,538.98  100.00 
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8. จํานวนทรพัยากรสารสนเทศท่ีได้รับบรจิาค 
สํานักหอสมุดได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน บุคคลต่างๆ ดังน้ี หนังสือภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ จํานวน 7,471 เล่ม และโสตทัศนวัสดุภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จํานวน 984 แผ่น 

ห้องสมุด 
หนังสอื 
 (เล่ม) 

วารสาร  
(ชื่อ) 

โสตทัศนวัสด ุ
(แผ่น) 

ไทย เทศ ไทย เทศ ไทย เทศ 
1. ห้องสมุดกลาง 3,680 505 11 6 451 128 
2. ห้องสมุดคณะ  
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,038 359 621 317 158 18 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 310 140 360 211 - - 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 117 4 136 57 1 1 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 470 191 110 45 110 - 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - - - - 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 141 24 15 4 47 17 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 894 122 326 123 87 6 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 164 12 17 3 - - 
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 38 - - - - - 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 249 61 255 115 87 6 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ - - - - - - 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 286 27 54 5 - - 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 157 22 - - - - 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 781 92 107 22 121 15 
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 88 - - 3 75 - 
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ - - - - - - 
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป ์ 367 45 43 7 17 10 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 216 45 25 12 25 5 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 10 - - - - - 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 36 - - - - - 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 64 2 39 - 4 - 

รวม 6,393 1,078  817 167 

 
หมายเหตุ :  จํานวนของวารสารไม่นับชื่อท่ีซํ้ากัน 
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9. การจัดทําดัชนีช่วยค้นทรพัยากรสารสนเทศ  
 สํานักหอสมุด ได้จัดทําดัชนีช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีบริการในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ อีกทั้ง มีการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic records) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ ดังน้ี 

กิจกรรม จํานวนระเบียน 
2.1 การวิเคราะห์และสร้างระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล CMUL 
OPAC  ประกอบด้วย 
1) หนังสือ 34,945 ระเบียน 
2) วารสาร 161 ระเบียน 
3) โสตทัศนวัสดุ 1,484 ระเบียน 

36,590 

2.2 การจัดทําดัชนี  ประกอบด้วย 
1) วารสาร 208 ระเบียน 
2) หนังสือพิมพ์ 1,551 ระเบียน 

1,719 

2.3  การสร้างฐานข้อมูลเฉพาะ 
2.3.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) 1,600 
2.3.2 ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research)  40 
2.3.3 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Thai Digital Collection โดยดําเนินการ
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS : Thailand 
Library Integrated System) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วย
การจัดทํารายการ Metadata ของเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉ์บับเต็มประเภท 
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของบุคลากรและอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1,640 

2.3.4 ฐานข้อมูล CMUL Digital Heritage Collection  - 
2.3.5 ฐานข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)  - 
2.3.6 ฐานข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 
2.3.7 ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน 290 

2.3.8 ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ ประกอบด้วย 
1) ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต ภาษาไทย จํานวน 105 ระเบียน 

105 
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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. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปี
การศึกษา 2558 จําแนกตามระดับและคณะ 
1 

29,160 1 : 387 1 : 835 1 : 2 1 : 1,098 1 : 2,324 

2. อาจารย์ 2 2,239 1 : 5,048 1 : 10,884 1 : 28 1 : 14,310 1 : 30,273

รวมค่าใช้จ่ายจริงของ 
ห้องสมุดกลาง/ห้องสมุดคณะ 11,304,608.29 24,371,051.57 64,604.36 32,042,274.76 67,782,538.98

 

 
   หมายเหตุ:    1 จํานวนนักศึกษา  : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                   2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
                     วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
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12.  จํานวนหนังสือ1 
จํานวน    1,110,594    เล่ม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (เล่ม) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 388,186 34.95 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190,008 17.11 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 43,045 3.88 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 58,050 5.23 
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 63,005 5.67 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14,892 1.34 
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 7,887 0.71 
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,129 0.28 

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 190,753 17.18 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 20,766 1.87 
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 25,226 2.27 
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 24,680 2.22 
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 81,668 7.35 
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 20,173 1.82 
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 14,430 1.30 
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,810 0.34 

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 341,647 30.76 
         - ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 17,750 1.60 

- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 87,643 7.89 
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 27,898 2.51 
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 66,463 5.98 
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 21,890 1.97 
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 67,627 6.09 

   - ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 26,356 2.37 
- ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม 14,388 1.30 
- ศูนย์สตรีศึกษา 11,632 1.05 

รวม 1,110,594 100.00 

  
 หมายเหตุ:  1 ข้อมูลจากฐานข้อมูล CMUL OPAC   ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559 
 
 

 
 

388,186 

190,008 

190,753 

341,647 

ห้องสมุดกลาง

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000
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13. อัตราส่วนจํานวนหนงัสือต่อนักศึกษาและอาจารย ์
 

ประเภท จํานวน (คน) คน : เล่ม 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2558 จําแนก
ตามระดับและคณะ 1 

29,160 1 : 38 

2. อาจารย์ 2 2,239 1 : 496 
จํานวนหนังสอืรวมของสํานกัหอสมุด 1,110,594 

 

 
   หมายเหตุ:    1 จํานวนนักศึกษา  : รายงานสรุปการคํานวณ SCCH และ FTES ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                   2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
                     วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
 

 
 
 

24. การเข้าเล่ม การซ่อมสิ่งพิมพ์ และการเย็บเล่ม   
หน่วยงาน การเข้าเล่ม(เล่ม) การเย็บเล่มวารสาร 

(เล่ม) 
การซ่อมสิ่งพิมพ์ (เล่ม) 

หนังสอื วารสาร หนังสอื วารสาร 
ห้องสมุดกลาง 2,274 - 85 843 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ - - - 79 - 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ - - 85 46 12 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 - - 69 - 
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 - - 26 18 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ - - - 151 69 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 76 - 100 97 - 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 460 - 74 81 - 
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ - - 22 10 - 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 200 50 - 3 - 
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 3 - - 30 - 
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ - - - 300 - 
ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต - - - 57 - 

รวม 3,037 50 366 1,792 99 
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2. ด้านบริการ 
     2.1 จํานวนผูเ้ข้าใช้บริการ (walk in) 

จํานวน    2,026,610    ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (คร้ัง) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 732,915 36.17 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 272,129 13.43 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 44,781 2.21 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 93,510 4.61 
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 80,954 4.00 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 14,782 0.73 
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 38,102 1.88 

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 346,563 17.10 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ 78,047 3.85 
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ 56,867 2.81 
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร ์ 74,792 3.69 
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 102,762 5.07 
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 14,577 0.72 
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 19,518 0.96 

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 675,003 33.30 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 95,781 4.73 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร ์ 124,684 6.15 
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 59,338 2.93 
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 65,523 3.23 
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 36,710  1.81 
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 195,044  9.62 
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 97,923  4.83 

รวม 2,026,610 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

732,915 

272,129 

346,563 

675,003 

ห้องสมุดกลาง

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000
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     2.1 จํานวนผูเ้ข้าใช้บริการ (walk in) 
จํานวน    2,026,610    ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (คร้ัง) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 732,915 36.17 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 272,129 13.43 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 44,781 2.21 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 93,510 4.61 
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 80,954 4.00 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 14,782 0.73 
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 38,102 1.88 

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 346,563 17.10 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ 78,047 3.85 
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์ 56,867 2.81 
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร ์ 74,792 3.69 
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 102,762 5.07 
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 14,577 0.72 
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 19,518 0.96 

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 675,003 33.30 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 95,781 4.73 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร ์ 124,684 6.15 
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 59,338 2.93 
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 65,523 3.23 
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 36,710  1.81 
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 195,044  9.62 
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 97,923  4.83 

รวม 2,026,610 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

732,915 

272,129 

346,563 

675,003 

ห้องสมุดกลาง

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000
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      2.3 การยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ   
จํานวน  780,852 เล่ม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุด จํานวน  (เล่ม) ร้อยละ 
1. ห้องสมุดกลาง 392,468 50.26 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,787 11.63 

 - ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 20,939   
 - ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 21,300   
 - ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27,709   
 - ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11,106   
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 9,733   

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 90,496 11.59 
 - ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 11,952   
 - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 13,565   
 - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 20,135   
 - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 30,840   
 - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 6,300   
 - ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,373   
 - ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 331   

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 207,101 26.52 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 21,006   
 - ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 37,015   
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 16,065   
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 38,296   
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 23,218   
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 51,960   
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 19,541   

รวม 780,852 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกลาง  (50.26%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (11.63%) 

ฝ่ายฯ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  (11.59%) 

ฝ่ายฯ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  (26.52%) 
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     2.4 บริการนําส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Document Delivery)  
จํานวน 7,695 เล่ม   

หน่วยงาน การให้บริการแก่
ห้องสมุดอื่น (เล่ม)

การขอใช้บริการจาก
ห้องสมุดอื่น (เล่ม) รวม 

1. ห้องสมุดกลาง 1,271 306 1,577 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 445 813 1,258 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 99 205 304 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 113 89 202 
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 106 226 332 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 69 125 194 
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 58 168 226 

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 713 1,708 2,421 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 65 84 149 
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 105 192 297 
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 71 843 914 
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 283 170 453 
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 106 223 329 
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 67 157 224 
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 39 55 

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 1,417 1,022 2,439 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 201 218 419 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 454 139 593 
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 76 207 283 
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 240 116 356 
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 151 106 257 
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 223 208 431 
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 72 28 100 

รวม 3,846 3,849 7,695 
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     2.5 บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด 
จํานวน 1,488 เล่ม   

หน่วยงาน การให้บริการแก่
ห้องสมุดอื่น (เล่ม)

การขอใช้บริการจาก
ห้องสมุดอื่น (เล่ม) รวม 

1. ห้องสมุดกลาง 79 45 124 
2. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 17 19 

- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 2 5 7 
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - 12 12 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร - - - 

3. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 252 1,093 1,345 
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 7 9 
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 2 - 2 
- ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 7 15 22 
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 241 1,070 1,311 
- ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ - 1 1 
- ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 

4. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ - - - 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ - - - 
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ - - - 
- ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต - - - 

รวม 333 1,155 1,488 
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     2.6 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ํานักหอสมุดบอกรับ   
จํานวน  918,310  ครั้ง 

ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ห้องสมดุท่ีบอกรับ  จํานวน  (ครั้ง)  

1. AAP : American Academy of Pediatrics  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 6,821 

2. APS   ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ n/a 

3. Annual Reviews   ห้องสมุดกลาง 9,539 

4. Best Practice   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 12,110 
5. BMJ Journals ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 

6. Business Source Complete ห้องสมุดกลาง/ห้องสมดุคณะบริหารธุรกิจ 64,667 

7. Cambridge Journals Online  ห้องสมุดกลาง 3,528 

8. CINAHL Databases with Full Text   ห้องสมุดกลาง/คณะพยาบาลศาสตร ์ 45,231 

9. ClinicalKey ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 17,601 

10. Cochrane Library  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 5,196 

11. Dentistry and Oral Sciences Source  ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ์ 44,003 

12. EconLit with Full Text ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร ์ 24,728 

13. Emerald Management Plus  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ์ n/a 

14. Grolier Online  ห้องสมุดกลาง 2,764 
15. Informa Healthcare  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 8,541 

16. JAMA and Archived (AMA)  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 7,443 

17. Journal@Ovid  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 38,001 

18. JSTOR Arts & Sciences III Collection  ห้องสมุดกลาง 
9,802 19. JSTOR : Business Collection  ห้องสมุดกลาง 

20. JSTOR : Mathematics & Statistics Collection  ห้องสมุดกลาง 

21. LWW Archived ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 35,222 

22. MathSciNet  ห้องสมุดกลาง  13,472 

23. Matichon e-Library  ห้องสมุดกลาง  22,013 

24. Nature Medicals Journals  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 5,241 

25. Nature Online  ห้องสมุดกลาง  7,207 

26. Oxford Medical Journal ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 23,418 

27. Passport GMID ห้องสมุดกลาง 11,456 

28. ProjectMUSE Premium Collection  ห้องสมุดกลาง  1,547 

29. ProQuest Medical Library  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ n/a 

30. Science Online (AAAS)  ห้องสมุดกลาง  3,797 

31. SciFinder on web (1 Users)  ห้องสมุดกลาง  31,370 

32. Scopus  ห้องสมุดกลาง  259,002 

33. Taylor and Francis  ห้องสมุดกลาง  55,216 

34. Turnitin ห้องสมุดกลาง n/a  

35. UpToDate  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 35,214 
36. Wiley InterScience ห้องสมุดกลาง  114,160 

รวม 918,310 
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     2.7 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ 
จํานวน  7,311,468 ครั้ง 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  (ครั้ง) 
1. ABI/INFORM Complete  46,177 
2. Academic Search  Complete 29,762 
3. ACM Digital Library  9,005 
4. ACS  29,123 
5. Computers & Applied Sciences Complete  12,647 
6. Education Research Complete  490,826 
7. H.W. Wilson  3,300,377 
8. IEEE/IEE Electronics Library  115,744 
9. ProQuest Dissertations & Theses : A&I  442,314 
10. ScienceDirect  2,625,469 
11. SpringerLink e-Journals 170,055 
12. Web of Science  39,969 

รวม 7,311,468 
 

 

     2.8 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่สาํนักหอสมุดบอกรับ   
จํานวน 25,559 ครั้ง 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ห้องสมุดที่บอกรับ จํานวน  (ครัง้) 
1. CRCnetBASE ห้องสมุดกลาง 331 
2. EBSCO eBook Collection ห้องสมุดกลาง 3,880 
3. Gale Virtual Reference Library ห้องสมุดกลาง 895 
4. IGLibrary ห้องสมุดกลาง 117 
5. McGraw-Hill: Access Medicine ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ n/a 
6. MyiLibrary ห้องสมุดกลาง 608 
7. ScienceDirect e-Books ห้องสมุดกลาง 19,728 
8. Unbound ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ n/a 

รวม 25,559 
 

     2.9 การใช้ฐานข้อมูลลา้นนา (e-Lanna)  
จํานวน   228,832  ครั้ง 

ฐานข้อมูลท้องถ่ินภาคเหนอื จํานวน  (ครั้ง)
1. อาหารพ้ืนบ้านล้านนา  117,324 
2. ภาพล้านนาในอดีต  9,096 
3. เพลงล้านนา 80,012 
4. ประเพณีล้านนา 22,400 

รวม 228,832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






