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ข้อมูลทั่วไป



ประวัติส�ำนักหอสมุด 

	 พ.ศ.	2503	ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่	และได้พัฒนาห้องสมุด	เป็นหอสมุดวิทยาลัยครู

เชียงใหม่	ซึ่งเดิมตั้งอยู่ในอาคารเรียนรวมหมายเลข	3	ชั้น	2	โดยใช้ห้องเรียน	4	ห้อง	จัดเป็นหอสมุด

	 พ.ศ.	2517	หอสมุดได้ย้ายมายังอาคาร	6	ซึ่งเป็นเอกเทศ	4	ชั้น	ปัจจุบัน	คือ	อาคารส�านักดิจิทัล

เพื่อการศึกษา

	 พ.ศ.	 2535	 วิทยาลัยครู	 36	 แห่งทั่วประเทศ	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	พระราชทานนามเป็น	“สถาบันราชภัฏ”	หอสมุดจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น	หอสมุด

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่	

	 พ.ศ.	2538	ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.2538	ให้สถาบันราชภัฏเป็น	สถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 ท�าการวิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	 ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

	 พ.ศ.	 2539	 สถาบันได้จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2539	 เพื่อเป็น

แหล่งทรพัยากรการเรยีนรูส้�าหรบันกัศกึษา	อาจารย์	และพฒันาระบบอนิเทอร์เนต็ของสถาบนัอย่างเตม็ 

รูปแบบ	

	 พ.ศ.	2540	สถาบนัได้จดัตัง้ศนูย์บรกิารคอมพิวเตอร์		ซึง่เดมิสังกดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดอบรม	 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ	 

ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา	อาจารย์ของสถาบัน

	 พ.ศ.	 2543	 หอสมุดได้ปรับฐานะและลักษณะงานบริการเป็น	 ศูนย์วิทยบริการ	 และ

ย้ายมายังอาคารวิทยบริการ	 (อาคาร	 26)	 ในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2543	 เพ่ือความทันสมัย 

 

 

	 ห้องสมุดได้ก่อตั้งพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2467	ต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	จังหวัดเชียงใหม่	ในปี	พ.ศ.	2485
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	 พ.ศ.	 2544	 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตและศูนย์บริการคอมพิวเตอร ์ ได ้ย ้ายมายังอาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อรองรบัการขยายตวัและรองรบัการเรยีนการสอน	และพฒันาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ในปีเดียวกัน	 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังพ้ืนที่สะลวง-ขี้ เหล็ก	

และพื้นที่แม่สา	 จึงมีการจัดตั้งห้องสมุดในพื้นที่การศึกษาดังกล่าว	 เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ไกลออกไป	

	 พ.ศ.	 2546	 สถาบันได้ยุบรวมศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต	 ให้เป็นหน่วยงานเดียวกับศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

	 พ.ศ.	 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่ 	 9	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า 

โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย	 ในพระราชบัญญัติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พ.ศ.	 2547	 

เม่ือวันที่	 10	 มิถุนายน	 2547	 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

และมสีภาพเป็นนติบิคุคลโดยสมบรูณ์	และในวนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.	2547	พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยั

ราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		

	 พ.ศ.	 2548	 มหาวิทยาลัยได้รวมโครงสร้างของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ	 

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เป็น	 “ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ”	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ร�าไพ	 แสงเรือง	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู ้อ�านวยการ	 ตั้งแต่ 

วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2548	

	 พ.ศ.	2552	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี	อาจารย์	ดร.	ศุภกฤษ	เมธีโภคพงษ์	

ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ	นับตั้งแต่วันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.	2552	



	 พ.ศ.	 2558	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 “ส�านักหอสมุด”	 

ในวันที่	17	กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2558		โดยมี	อาจารย์	ดร.	ศุภกฤษ		เมธีโภคพงษ์	ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการ

ผู้อ�านวยการ	จนถึง	3	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

	 วันที่	 4	มิถุนายน	พ.ศ.	 2558	ส�านักหอสมุด	มี	 อาจารย์	 ดร.	 สุทธินันท์	 ชื่นชม	ด�ารงต�าแหน่ง	 

ผู้อ�านวยการ	จนถึงปัจจุบัน

Annual Report 2018
Chiang Mai Rajabhat University Library

8



Annual Report 2018
Chiang Mai Rajabhat University Library

9

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่ทันสมัย	มุ่งสู่ความเป็นสากล”

1.		แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย	ตรงตาม		 

					ความต้องการของผูใ้ช้

2.		พฒันาส�านกัหอสมุด	ให้เป็นห้องสมุดอิเลก็ทรอนกิส์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั

3.		พัฒนาคุณภาพงานบริการสารสนเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล

4.		ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการของส�านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพโดยยึด 

				หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.		เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและทันสมัย	ในการ 

	 	 	 สนับสนุนการเรียน	 การสอน	 และการวิจัย	 และบริการวิชาการแก่บุคลากร 

					ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

2.		เพื่อเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

3.		เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4.		เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.	 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 

					และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ยุทธศำสตร์

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ค่ำนิยมหลัก

    ยุทธศาสตร์ที่	1	:	พัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย					 

    ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น	

	 	 	 						และวิชาชีพครู

    ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย	ยึดหลักธรรมาภิบาล 

					 	 	 						และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 SMART@CMRU	Library

	 มุ่งมั่นให้บริการ	สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน

L	 Lifelong	Learning		 	 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

I	 Information		 	 	 พร้อมพรั่งด้วยสารสนเทศ

B		 Body	of	Knowledge		 เติมเต็มความรู้

R		 Reading	 	 	 	 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

A	 Access	 	 	 	 เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

R	 Research		 	 	 สนับสนุนการวิจัย

Y	 Yours	 	 	 	 ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
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โครงสร้ำงองค์กร



ผู้บริหำรส�ำนักหอสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธินันท์	ชื่นชม

ผู้อ�านวยการ

อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ

รองผู้อ�านวยการ

อาจารย์	ดร.วาสนา	สันติธีรากุล

รองผู้อ�านวยการ

อาจารย์	ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

นางสาวศรัญยา	ไชยวงค์

รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงาน

นางสาวเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

รักษาการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติกา	อาษากิจ

รักษาการ

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

นายสุทัศน์	เขียวนิล

รักษาการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด

นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก

รักษาการ

หัวหน้างานพัฒนา

และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	
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บุคลำกรส�ำนักหอสมุด

งำนบริหำรทั่วไป

นายจ�ารัส	อุทธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภพรรณ	รุ่งทองค�ากุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา	ทองนา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งำนบริกำรสำรสนเทศ

นางสาวอรวรา	ใสค�า

บรรณารักษ์

นางไพวรรณ	ท้าวเคหะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายสุพจน์	บัวสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายอ�านาจ	เป็งกาสิทธ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวแสงเพชร	อินสมวงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาววรัฏฐา	กัวตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายวรวิทย์	ผัดเป้า

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายสมคิด	อินขะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
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งำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ

นางสุณี	ไชยวงษ์

บรรณารักษ์

นายอนุรักษ์	บุญนายืน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายฉัตร์ชัย	ทิศขันสา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางธญา	ตันติวราภา

บรรณารักษ์

นายนิพนธ์	ทองค�า

บรรณารักษ์

นายพิสิฐ	ศรีใจภา

บรรณารักษ์

งำนเทคโนโลยีห้องสมุด

นายมงคล	อุตะมะแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจิตรดา	หมั่นขีด

นักวิชาการศึกษา

นายนิรันดร	อารินทร์

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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จ�ำนวนบุคลำกร

ประเภท

กลุ่มงาน

รวม ร้อยละงานบริหาร

ทั่วไป

งานบริการ

สารสนเทศ

งานพัฒนาและ

จัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี

ห้องสมุด

ข้าราชการ - - - - - 0.00

พนักงานมหาวิทยาลัย 4 6 6 5 21 84.00

พนักงานราชการ - 1 - - 1 4.00

ลูกจ้างประจ�า - 2 - - 2 8.00

ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 - 1 4.00

รวม 4 9 7 5 25 100.00





รำงวัลเชิดชูเกียรติและกิจกรรมส�ำคัญ



รำงวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนสำยวิชำกำร รำงวัลพระพิฆเนศวร ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ชื่นชม	 

ผู ้ อ� านวยการส� านั กหอสมุ ด 	 ได ้ รั บรางวั ล 

พระพิฆเนศวร	 บุคลากรผู ้ปฏิบั ติงานดีเด ่น 

สายวิชาการ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	 เนื่องใน 

วนัคล้ายวนัสถาปนามหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	

วันอังคารที่	1	พฤษภาคม	2561	ณ	ลานกิจกรรม	

อาคาร	90	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่		

รำงวัล EBSCO AWARD 2018

	 ส�านักหอสมุด	 ได ้รับรางวัล	 EBSCO	

AWARD	2018	ด้าน	Recognition	for	excellence	

in	sustainable	learning		ในการประชุม	EBSCO	

Annual	Conferences	2018	วนัศกุร์ที	่3	สงิหาคม	

2561	ณ	ห้องประชุม	 Sapphire	 Suite	 โรงแรม 

โนโวเทล	กรุงเทพ	แพลทินัม	ประตูน�้า
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พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศกำรผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี 2561 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ส�านกัหอสมดุมบุีคลากร

เกษียณอายุราชการ	จ�านวน	1	คน	ได้แก่	นายสมคิด	อินขะ	

ต�าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	โดยมีการจัดกิจกรรม	ดังนี้

 26	 กันยายน	 2561	 มหาวิทยาลัยจัดพิธีเชิดชู

เกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ	“เรือชนะคลื่น”	 

ประจ�าปี	 2561	 ภายในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

อายุราชการและมีพิธีเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานของ

ผู้เกษียณอายุราชการ	ณ	อาคาร	90	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่	

	 29	กันยายน	2561	มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงแสดง 

มุ ทิตาจิตแก ่ผู ้ เกษียณอายุราชการ	 ประจ�าป ี 	 2561	 

ณ	หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

ศูนย์แม่ริม

	 10	กันยายน	2561 ส�านกัหอสมดุจดังานแสดงมทุติา

จติแก่ผูเ้กษยีณอายุราชการประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ณ	ร้านอาหาร

เรือนแพ	2	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

บุคลำกรของส�ำนักหอสมุด ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น 
	 บุคลากรของส�านักหอสมุด	 ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ	กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะ

ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพระดับช�านาญการ		ได้แก่	

1.นางเสาวนีย์	 สุริยะเจริญ	 หัวหน้างานบริหารทั่วไป	

ต�าแหน่ง	นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

2.	นางสาวฐติิกา	อาษากิจ	หัวหน้างานบริการสารสนเทศ	

ต�าแหน่ง	บรรณารักษ์ช�านาญการ

3.	นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	หัวหน้างานพัฒนาและ

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	 ต�าแหน่ง	 บรรณารักษ์

ช�านาญการ	

4.	นายสุทัศน์	เขียวนิล	หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด	

ต�าแหน่ง	นักวิชาโสตทัศนศึกษาช�านาญการ

นางสาวเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

นางสาวฐิติกา	อาษากิจ

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ	

บรรณารักษ์ช�านาญการ

นายสุทัศน์	เขียวนิล

หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช�านาญการ

นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก

หัวหน้างานพัฒนา

และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณารักษ์ช�านาญการ 
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กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี 2561



	กำรสัมมนำเครอืข่ำยห้องสมดุมนษุย์แห่งประเทศไทย (Thailand 

Human Library Network) ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ 	
 7–8	ธนัวาคม	2560	ส�านกัหอสมดุ	ได้เป็นเจ้าภาพในการจดัสมัมนา 

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Human	 Library 

Networks)	 ครั้งที่	 8	 ระดับนานาชาติ	ณ	คุ้มขันโตก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 

เชียงใหม่	 โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เป็นเครือข่าย 

ห้องสมดุมนษุย์แห่งประเทศไทย	จ�านวน	50	คน	ภายในการสมันามกีารศกึษา

ดงูานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรม	จ�านวน	2	เส้นทาง	ได้แก่	เส้นทางที	่1	

หมู่บ้านแม่ก�าปอง	บ้านน้อยในป่าใหญ่ที่เขียวและเย็นตลอดปี	และเส้นทาง

ที่	 2	 ไหว้พระ	“9	วัดมหามงคล”	 เมืองเชียงใหม่	 โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาอยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.68)

	 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

จำกแผ่นดินไหวและกำรป้องกันอัคคีภัย

	 28	 กุมภาพันธ์	 2561	 ส�านักหอสมุด	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	เรื่อง	การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกัน 

อัคคีภัย	 สืบเนื่องมาจากแผนการจัดการความเสี่ยง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2561	ณ	บริเวณชั้น	 1	 และลานเพลิน	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชยีงใหม่	ภายในกจิกรรมมทีัง้การบรรยายภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ	

การสาธติ	การฝึกการดบัเพลงิ	และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนไีฟ	โดยทมี

วทิยากรจากเทศบาลนครเชยีงใหม่	ในการอบรมดงักล่าวมผีูบ้รหิาร	บคุลากร	

และนักศึกษา	 เข้าร่วมการอบรม	 จ�านวน	 50	 คน	 มีระดับความพึงพอใจ 

ต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.73)
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				กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียน

ต�ำรวจตระเวนชำยแดน
 6	พฤษภาคม	2561	 ส�านักหอสมุด	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 

การบริหารจดัการห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ภายใต้โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 

ในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 	 33	 เขตพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 ณ	 ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์

ด ้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่ 

ศูนย์แม่ริม	 โดยมีต�ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมการอบรม	 จ�านวน	 189	 คน	 

จากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	จ�านวน	33	โรงเรียน	หัวข้อการอบรม	ดังนี้

1.	การบริหารจัดงานห้องสมุดโรงเรียน	

2.	เทคนิคการซ่อมหนังสือ	

3.	เทคนิคการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดหมวดหมู่หนังสือ

4.	งานบริการห้องสมุด

5.	การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	และกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

	กำรอบรมเชงิปฏิบตักิำรครบูรรณำรกัษ์ ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชยีงใหม่ เป็นพีเ่ล้ียง  เพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำและพฒันำ

ท้องถิ่น
	 9-11	 พฤษภาคม	 2561	 ส�านักหอสมุด	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ครูบรรณารักษ์	 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง	 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน	 ณ	 	 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย	 

ต�าบลท่าตอน	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีครูผู ้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน 

เข้าร่วมการอบรม	จ�านวน	17	คน	จากโรงเรียนในเครอืข่าย	จ�านวน	8	โรงเรยีน	โดยมี 

หัวข้อการอบรม	ดังนี้

1.	การบริหารจัดการงานห้องสมุด

2.	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3.	การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	และการจัดหมวดหมู ่หนังสือ	

4.	การบริการส่งเสริมการอ่านและการบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

5.	งานบริการห้องสมุด



	กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

 ส�านักหอสมุด	 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดสีเขียว	 จ�านวน	 

8	กิจกรรม	ได้แก่

 21-22	พฤศจกิายน	2560	เข้าร่วมการสมัมนาความร่วมมอืทางวชิาการ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว	 ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	 2560	 เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมอืในการจดักจิกรรมเครอืข่ายทีอ่ยูใ่นภมูภิาคและให้มกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการห้องสมุด	 รวมทั้งมีการขยายเครือข่ายไปยัง 

หน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ณ	 ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 1-4	 มกราคม	 2561	 จัดกิจกรรม	 5	 ส.	 โดยบุคลากรส�านักหอสมุด	 

ได้ร่วมกจิกรรม	5	ส.	เพือ่เป็นการปรบัปรงุคณุภาพการท�างานและรกัษาส่ิงแวดล้อม 

ในสถานทีท่�างานให้ดขีึน้	รวมทัง้ได้มกีารให้บุคลากรเข้าร่วมการประกวดกจิกรรม	

5	ส.	มีผู้ชนะการประกวด	ได้แก่	

	 	 1.	นางสาวนิตยา		ทองนา

	 	 2.	นางสาวนภพรรณ		รุ่งทองค�ากุล

	 	 3.	นายอนุรักษ์		บุญนายืน

 

 3	 มกราคม	 2561	 จัดกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานเพลิน	

ชั้น	 1	 โดยการปลูกต้นจันทน์กระจ่างฟ้า	 จ�านวน	 30	 ต้น	 บริเวณหน้าอาคาร 

ส�านักหอสมุด

 

	 4	 มกราคม	 2561	 จัดกิจกรรม	 Big	 Cleaning	 Day	 ประจ�าปี	 2561	 

โดยบุคลากรของส�านักหอสมุด	 ได้ร่วมกันท�าความสะอาดบริเวณภายในและ

ภายนอกอาคารส�านักหอสมุด

 

	 12	กุมภาพันธ์	2561	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	มาตรการแนวทาง

การลดใช้พลังงาน	 ลดการใช้ทรัพยากร	 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 

ณ	ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	 ชั้น	 8	 ส�านักหอสมุด	 วิทยากรโดย	 อาจารย์	 

ดร.	ณรงค์พันธ์	 	 ฉุนรัมย์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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	 11	 พฤษภาคม	 2561	 จัดกิจกรรมการประกวดสิ่ งประดิษฐ  ์

จากวัสดุเหลือใช้	 (D.I.Y.)	 โดยก�าหนดให้บุคลากรของส�านักหอสมุด	 เข้าร่วม 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	 (D.I.Y.)	 และให้มีการน�าเสนอ 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด	มีผู้ชนะการประกวด	ดังนี้

	 	 1.	นางสาวนิตยา		ทองนา

	 	 2.	นางสาวแสงเพชร		อินสมวงค์

	 	 3.	นางสาววรัฏฐา		กัวตระกูล

	 25	 กรกฎาคม	 2561	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 แนวทาง 

การเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท�าห้องสมุดสีเขียว	 ณ	 ห้องประชุมเอ้ืองสายเชียงใหม่	

ชั้น	 8	 ส�านักหอสมุด	 วิทยากรโดย	 นางสาวเพชรประกายแก้ว	 ดวงหฤหัยทิพย	์ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	พิธีเปิด CMRU Learning Space

	 25	มิถุนายน	2561	ส�านักหอสมุด	ได้จัดพิธีเปิด	CMRU	Learning	 

Space		บริเวณชั้น	1	ส�านักหอสมุด	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ประพันธ์	 

ธรรมไชย	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่ 

เป็นประธานในพิธีเป ิด	 ภายในงานมีการท�าบุญถวายภัตตาหารเพล 

แด่พระภิกษุ	จ�านวน	5	รูป	เพื่อความเป็นสิริมงคล		นอกจากนี้ได้มีกิจกรรม	

Open	 House	 และกิจกรรม	 แชะ	 แอนด์	 แชร์	 เพ่ือแนะน�าบริการต่าง	 ๆ	 

ของส�านักหอสมุด

	 21	 มีนาคม	 2561	 จัดกิจกรรมประกวดค�าขวัญรณรงค์การประหยัด

พลังงาน	 โดยก�าหนดให้บุคลากรของส�านักหอสมุด	 ร่วมส่งค�าขวัญเข้าประกวด	

เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	

	 ผู้ชนะการประกวดค�าขวัญประเภทภาษาอังกฤษ	ได้แก่	

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ชื่นชม	 ชื่อผลงาน	CMRU	

Library	:	Green	Learning	Society

	 ผู้ชนะการประกวดค�าขวัญประเภทภาษาไทย	ได้แก่	

	 	 นางสาวรชัฏาภรณ์		มลูมาก	ชือ่ผลงาน	ส�านกัหอสมดุ	รกัษ์โลก	

ร่วมใจ	Library	Go	Green



	 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน 

หลักสูตร แซนวิชสร้ำงรำยได้
	 ส�านักหอสมุด	 ร่วมกับ	 ธนาคารออมสิน	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน	 หลักสูตร	 แชนวิชสร้างรายได้	 จ�านวน	 

4	รุ่น	ได้แก่

 21	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 โรงเรียนไชยปราการ	 ต�าบลหนองบัว		

อ�าเภอไชยปราการ		จังหวัดเชียงใหม่	

	 22	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 สถาบันการเงินชุนชน	 บ้านแม่ใจใต	้	 

ต�าบลเวียง		อ�าเภอฝาง		จังหวัดเชียงใหม่

 24	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

 16	สงิหาคม	2561	ณ	สหกรณ์การเกษตรพร้าว	จ�ากดั		ต�าบลเวยีง	

อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
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ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2561



งบประมำณประจ�ำปี พ.ศ.2561
 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

	 ส�านกัหอสมดุ	ได้รบัการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนนิงานบรหิารและจดัการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จ�าแนก

เป็นงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	5,684,945	บาท	งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	3,535,039		บาท	และงบประมาณเงินรับฝาก	

จ�านวน	990,000	บาท	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	10,209,984	บาท	ดังนี้

งบประมำณแผ่นดิน

( 55.68 % )

งบประมำณเงินรำยได้

( 34.62 % )

งบประมำณเงินรับฝำก

( 9.70 % )
แผนภำพที่ 1 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จ�ำแนกตำมประเภทงบประมำณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ส�านักหอสมุด	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2561-2565)	ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	พัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย	จ�านวน	906,500	บาท

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู	จ�านวน	7,163,339	บาท	

	 ยุทธศาสตร์ที	่3	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย	ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จ�านวน		 

	 	 								2,140,145	บาท	

แผนภำพที่ 2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตำมยุทธศำสตร์ส�ำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
1.	งบประมาณแผ่นดิน

	 ส�านักหอสมุด	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณเงนิแผ่นดนิ	เพือ่ด�าเนนิงานตามภารกจิต่าง	ๆ 	จ�านวน	5,684,945	บาท	จ�าแนก

ตามโครงการ	ดังต่อไปนี้

ตารางที่	1	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร	

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ	

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ	

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

1.	โครงการ	พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มใน				 

				รูปอิเล็กทรอนิกส์

12,500.00 12,500.00 100.00 - -

2.	โครงการ	จัดซื้อแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ 100,0000.00 99,960.00 99.96 40.00 0.04

ยุทธศาสตร์ที่	2	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู

1.	โครงการ	จดัซ้ือเอกสาร	ต�ารา	เพือ่การเรยีน	การสอน	 

				สื่อการเรียน	สื่อการเรียนรู้

3,530,000.00 3,529,995.08 100.00 4.92 -

2.	โครงการ	ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ 10,000.00 10,000.00 100.00 - -

3.	โครงการ	Smart	User	อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	 

				พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษา	 

				ค้นคว้าและการวิจัย

22,500.00 22,500.00 100.00 - -

4.	โครงการ	ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด	(Library	 

				Orientation)

39,200.00 34,400.00 87.76 4,800.00 12.24

5.	โครงการ	บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 317,000.00 243,926.20 76.95 73,073.80 23.05

6.	โครงการ	CMRU	Human	Library 179,900.00 179,900.00 100.00 - -

7.	โครงการ	สัมมนาระดับนานาชาติ	(International	 

				Human	Library	in	the	Digital	Age)	ครั้งที่	8

101,500.00 101,487.00 99.99 13.00 0.01

ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย	ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.	โครงการ	การบริหารจัดการส�านักหอสมุด

				1.1	ค่าวัสดุส�านักงาน 100,000.00 99,999.90 100.00 0.10 -

				1.2	ค่าสาธารณูปโภค 45,000.00 - - 45,000.00 100.00

				1.3	ค่าบ�ารุง	ดูแล	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	(ยกเว้น 

									เครื่องปรับอากาศ)

50,000.00 50,000.00 100.00 - -

				1.4	ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ครุภณัฑ์อุปกรณ์เชือ่มต่อ 

										ระบบเสมือนส�าหรับสืบค้นข้อมูล	(SSL	VPN		 

									Concurrnet)	

500,000.00 488,990.00 97.80 11,010.00 2.20



2.	งบประมาณเงินรายได้	

	 ส�านักหอสมุด	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้	เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจต่างๆ	จ�านวน	3,535,039	บาท	จ�าแนก

ตามโครงการ	ดังต่อไปนี้		

ตารางที่	2	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

1.	โครงการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	ห้องสมุดศูนย ์

				เวียงบัว

208,000.00 199,375.00 95.85 8,625.00 4.15

2.	โครงการ	จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์สืบค้น	 

			ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

96,000.00 93,900.00 97.81 2,100.00 2.19

3.	โครงการ	จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 490,000.00 - - 490,000.00 100.00

ยุทธศาสตร์ที่	2	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู

1.	โครงการ	บริการสารบัญวารสารทันสมัย		 

				(Current	Content	Awareness)

10,000.00 10,000.00 100.00 - -

2.	โครงการ	จดัหาชัน้วางหนงัสอื	ห้องสมดุศนูย์แม่ริม 963,239.00 960,738.75 99.74 2,500.25 0.26

3.	โครงการ	ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	 

				มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

1,000,000.00 119,600.00 11.96 880,400.00 88.04

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร	

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

2.	โครงการ	พัฒนาบุคลากรส�านักหอสมุด 115,000.00 114,980.00 99.98 20.00 0.02

3.	โครงการ	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัต ิ

				ราชการประจ�าปี

70,000.00 70,000.00 100.00 - -

4.	โครงการ	พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ 

				การศึกษาการด�าเนินการ	เพื่อจัดการความรู้	(KM)	 

				และการด�าเนินการ	ด้านการบริหารความเสี่ยง 

				และควบคุมภายใน

50,000.00 50,000.00 100.00 - -

5.	ค่าซ่อมแซมประตูทางเข้าส�านักหอสมุด 30,495.00 30,495.00 100.00 - -

6.	ค่าจัดซื้อวัสดุส�านักงาน 11,850.00 11,850.00 100.00 - -

7.	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับห้องสมุด 400,000.00 399,715.20 99.93 284.80 0.07

รวม 5,684,945.00 5,550,698.38 97.64 134,246.62 2.36

ตารางที่	1	(ต่อ)
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร	

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย	ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.	โครงการ	พัฒนาห้องสมุดสีเขียว	(Green	 

				Library)

32,000.00 32,000.00 100.00 - -

2.	โครงการ	การบริหารจัดการส�านักหอสมุด

				2.1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ 

									ประจ�าส�านักหอสมุด

180,000.00 129,596.66 72.00 50,403.34 28.00

				2.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

									ผู้บริหาร

100,000.00 100,000.00 100.00 - -

3.	โครงการ	การด�าเนินงานตามภารกิจของ 

				หน่วยงาน

				3.1	ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	 

									อุปกรณ์ในห้องประชุม

30,000.00 29,957.00 99.86 43.00 0.14

				3.2	ค่าซ่อม	และเย็บหนังสือ	วารสาร 50,000.00 50,000.00 100.00 - -

				3.3	ค่าบาร์โค๊ด	สติ๊กเกอร์ใส	ลาเบลส�าหรับ 

									ติดสันหนังสือและสื่ออื่น	ๆ

50,000.00 49,981.00 99.96 19.00 0.04

				3.4	ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ 

									หนังสือพิมพ์ออนไลน์		

50,000.00 42,052.00 84.10 7,948.00 15.90

				3.5	ค่าแถบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกัน

									การสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น	ๆ

100,000.00 99,960.00 99.96 40.00 0.04

				3.6	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดนิทรรศการ 

									และสื่อวชิาการเนือ่งในโอกาสและวนัส�าคญั 

									ภายในชั้นบริการต่าง	ๆ

75,000.00 74,999.80 100.00 0.20 -

				3.7	ค่าที่กั้นหนังสือส�าหรับกั้นหนังสือใน 

									ห้องสมุด	(Bookend)

20,800.00 20,758.00 99.80 42.00 -

				3.8	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�าเอกสาร 

									เผยแพร่ทางวิชาการ

80,000.00 80,000.00 100.00 - -

รวม 3,535,039.00 2,092,918.21 59.21 1,442,120.79 40.79
หมายเหต	ุ:	โครงการจัดหาระบบห้องสมดุอัตโนมตั	ิและโครงการศนูย์การเรยีนรูศ้าสตร์พระราชา	มหาวทิยาลยัราชภฏัเฃียงใหม่อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน

ตารางที่	2	(ต่อ)



3.	งบประมาณเงินรับฝาก

	 ส�านักหอสมุด	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรับฝาก	เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจต่าง	ๆ	จ�านวน	990,000	บาท	จ�าแนก

ตามโครงการ	ดังต่อไปนี้			

ตารางที่	3	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรับฝาก	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร	

(บาท)

เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ	

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ	

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่	2	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู

1.	โครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่	 

				เป็นพี่เลี้ยง	เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	 

				และพัฒนาท้องถิ่น	Chiang	Mai	Rajabhat	 

				University	School	Mentoring	

900,000.00 836,009.50 92.89 63,990.50 7.11

2.	โครงการ	สัมมนาระดับนานาชาติ	 

				(International	Human	Library	in	 

				the	Digital	Age)		

90,000.00 90,000.00 100.00 - -

รวม 990,000 926,009.50 93.54 63,990.50 6.46
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :   พัฒนำส�ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด 
     อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

 โครงกำร จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดศูนย์เวียงบัว
	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	 ห้องสมุด 

ศูนย์เวียงบัว	 จ�านวน	 11	 ชุด	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

ให้กับบุคลากร	และให้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้

 โครงกำร จัดซ้ือจัดหำคอมพิวเตอร์สืบค้น ห้องสมุด   
    ศูนย์แม่ริม 

	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดศูนย์แม่ริม	 จ�านวน	 6	

ชดุ	เพื่อเป็นการรองรับผู้ใช้บริการในห้องสมุดศูนย์แม่ริม	และเพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารสามารถสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้



ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
          เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น และวิชำชีพครู

 โครงกำรจัดซื้อเอกสำร ต�ำรำ เพื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียน สื่อกำรเรียนรู้
	 ส�านักหอสมุดมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		ดังนี ้

ตารางที่	4	งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	จ�าแนกตามศูนย์การศึกษา

ศูนย์การศึกษา
งบประมาณ	

ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ

ที่ได้เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ

ห้องสมุด	ศูนย์เวียงบัว 2,930,000.00 2,929,996.08 3.92

ห้องสมุด	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ศูนย์แม่ริม 300,000.00 299,999.50 0.5

ห้องสมุด	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 300,000.00 299,999.50 0.5

รวม 3,530,000.00 3,529,995.08 4.92

	 ส�านักหอสมุดได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

ตารางที่	5	การจัดซื้อจัดหาจ�าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์การศึกษา

หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ สื่อโสตทัศน์ วารสาร/หนังสือพิมพ์
การต่ออายุ

วารสาร	

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง แผ่น ชื่อเรื่อง ฉบับ รายการ

ห้องสมุด	ศูนย์เวียงบัว 821 1,482 683 686 225 333 710 10,184 2

ห้องสมุด	คณะเทคโนโลยี

การเกษตร	ศูนย์แม่ริม
32 95 15 15 - - 280 3,291 2

ห้องสมุด	วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน
16 16 30 30 - - 116 1,869 1

รวม 869 1,593 728 731 225 333 1,106 15,344 5

 

	 ส�านกัหอสมดุ	ได้จดัซือ้จดัหาทรพัยากรสารสนเทศตามความต้องการของหลกัสตูรรวมทกุพืน้ท่ีการศกึษา	โดยมผีูใ้ช้บรกิาร

ที่เสนอให้ส�านักหอสมุดด�าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	ดังนี้

ตารางที่	6	การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือก จ�านวนหลักสูตรที่คัดเลือก	(หลักสูตร)

อาจารย์ 40

นักศึกษา 26

บรรณารักษ์ประจ�าศูนย์การศึกษา 3
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 โครงกำรบริกำรสำรบัญวำรสำรทันสมัย (Current Content Awareness)
	 ส�านกัหอสมดุได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการ	บรกิารสารบญัวารสารทนัสมยั	(Current	Content	Awareness)		มวีตัถุประสงค์

เพื่อให้บริการหน้าสารบัญวารสารวิชาการฉบับปัจจุบันแก่อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 และส่งเสริม 

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	 โดยมีอาจารย์ขอใช้บริการ	 จ�านวน	 4	 คน	 

การด�าเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัด		และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	=	3.92)

หน้าปกและหน้าสารบัญวารสารแต่ละเดือน

แผ่นพับแนะน�าบริการหน้าสารบัญวารสารทันสมัย



 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด (Library Orientation)

	 ส�านกัหอสมดุ	จดักิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ	(Library	Orientation)	ส�าหรับนักศึกษา	ชัน้ปีที	่1	เพือ่ส่งเสรมิความรู ้

และแนะน�าบริการพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ของส�านกัหอสมดุ	รวมถงึความรูค้วามเข้าใจในการเข้าถงึแหล่งสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ส�านักหอสมุดได้มีการจัดกิจกรรม	จ�านวน	24	ครั้ง	มีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 

จ�านวน	 695	 คน	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดในระดับมากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.43)	 

มีผลสัมฤทธิ์ของการอบรม	ร้อยละ	98.49	โดยมีผู้เข้าอบรมจ�าแนกตามศูนย์การศึกษาและคณะ/วิทยาลัย	ดังนี้

ตารางที่	7	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามศูนย์การศึกษา

ล�าดับ ศูนย์การศึกษา จ�านวนการจัดอบรม	(ครั้ง) จ�านวนผู้เข้าอบรม	(คน)

1 ห้องสุมด	ศูนย์เวียงบัว 19 578

2 ห้องสมุด	ศูนย์แม่ริม 4 72

3 ห้องสมุด	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1 45

รวม 24 695

ตารางที่	8	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย 	 	 			

ล�าดับ คณะ/วิทยาลัย จ�านวนผู้เข้าอบรม	(คน)

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15

2 คณะครุศาสตร์ 135

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 256

4 คณะวิทยาการจัดการ 171

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19

6 คณะวิทยาลัยนานาชาติ 54

7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 45

รวม 695
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 โครงกำร Smart User กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง พัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำ 
    ค้นคว้ำและกำรวิจัย

	 ส�านกัหอสมดุ	จดัการอบรมเชงิปฏบัิตกิารพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ	เพือ่การศกึษาค้นคว้า	และการวจิยั	ให้กับนกัศกึษา	

อาจารย์	และบคุลากร	เพ่ือให้ผูใ้ช้บรกิารมคีวามรูแ้ละทกัษะในการสบืค้นสารสนเทศได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ	มผู้ีเข้าร่วม

อบรม	จ�านวน	252	คน	มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.30)	มีผลสัมฤทธิ์ของการอบรม	ร้อยละ	

93.62	โดยมีผู้เข้าอบรมจ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย	ดังนี้

ตารางที่	9	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามศูนย์การศึกษา

ล�าดับ ศูนย์การศึกษา จ�านวนการจัดอบรม	(ครั้ง) จ�านวนผู้เข้าอบรม	(คน)

1 ห้องสมุด	ศูนย์เวียงบัว 4 117

2 ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 3 135

รวม 7 252

ตารางที่	10	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ล�าดับ คณะ/วิทยาลัย จ�านวนผู้เข้าอบรม	(คน)

1 คณะครุศาสตร์ 5

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 106

3 คณะวิทยาการจัดการ 5

4 คณะวิทยาลัยนานาชาติ 2

5 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 134

รวม 252



 โครงกำรห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้

 7	 กุมภาพันธ์	 2561	 ส�านักหอสมุด	 จัดกิจกรรมห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	 ณ	 ลานจตุรคาร	 บริเวณหน้าส�านักงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยมี	 อาจารย์	 ดร.วรจิตต์	 เศรษฐพรรค์	 คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ชุมชนแห่งเอเชีย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ชื่นชม	 ผู ้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่ 

และ	อาจารย์	ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ	รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	ร่วมเสวนา	ในหัวข้อ	“การรู้เท่าทันสื่อ	และการประเมินคุณค่า 

สารสนเทศ”	 เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรของส�านักหอสมุดอย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการส�านักหอสมุด	 

มีทักษะการเป็นคนไทย	 ในยุค	 4.0	 นอกจากนี้	 ภายในงานยังมีการให้บริการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การสมัครสมาชิกห้องสมุด	 

การตรวจสอบประวตักิารยืม	การต่ออายุสมาชิก	บรกิารรบัคืนหนังสอื	บริการตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า	การแนะน�าบริการ	SSL	VPN	 

บริการ	Current	Content	Awareness	บริการ	IRDS	บริการขอหมายเลข	ISBN	-	ISBN	การยืมต่อ	และจองทรัพยากรสารสนเทศ

ผ่านระบบออนไลน์	โดยมีคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	140	คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.26)
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 โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม
	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยการมอบหนังสือ	 จัดเรียงหนังสือในห้องสมุดตามหลักการ 

แบ่งหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้	และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุด	ให้กับโรงเรียนเครือข่าย	จ�านวน	4	โรงเรียน	 

ดังนี้

1.	โรงเรียนวัดห้วยทราย	อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่

 13	กุมภาพันธ์	2561	และ	23	มีนาคม	2561	ส�านักหอสมุด	ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดห้วยทราย	 

อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีการปรับภูมิทัศน์	ตกแต่งห้องสมุด	ปรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ	จัดหมวดหมู่หนังสือ	ลงรายการ 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดชั้นหนังสือ	 ในกิจกรรมนี้ได้มีอาจารย์และนักศึกษาประจ�าภาควิชาสารสนเทศศาสตร	์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ร่วมด�าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	 

จ�านวน	6	ฐาน	รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน	ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุด

2.	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์	3	

	 8-9	 พฤษภาคม	 2561	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศึกษานารี

อนสุรณ์	3	อ�าเภอแม่อาย	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยได้มกีารปรับภมูทิศัน์	ตกแต่งห้องสมดุ	ปรับพ้ืนทีน่ัง่อ่านหนงัสอื	จดัหมวดหมูห่นงัสอื	 

ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศและจัดชั้นหนังสือ	



3.	โรงเรียนบ้านสุขฤทัย	อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่

 10-11	พฤษภาคม	2561	ส�านักหอสมุด	ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านสุขฤทัย	อ�าเภอแม่อาย	จังหวัด

เชยีงใหม่	โดยได้มกีารปรบัภมูทิศัน์	ตกแต่งห้องสมดุ	ปรบัพ้ืนท่ีนัง่อ่านหนงัสอื	จดัหมวดหมูห่นงัสอื	ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

และจัดชั้นหนังสือ

4.		โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์	2	อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่

	 31	กรกฎาคม	2561	ส�านกัหอสมดุ		ได้ท�ากิจกรรมการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีนหมู่บ้านสหกรณ์	2	อ�าเภอแม่ออน	จงัหวดั

เชียงใหม่	 โดยได้มีการปรับภูมิทัศน์	 ตกแต่งห้องสมุด	 ปรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ	 จัดหมวดหมู่หนังสือ	 การลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศและจัดชั้นหนังสือ	
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 โครงกำร CMRU Human Library

 

  

	 7-8	 ธันวาคม	 2560	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินการโครงการ	 CMRU	Human	 Library	 โดยมีการจัดท�าหนังสือมีชีวิต	

(Living	 book)	 จากข้อมูลครูภูมิปัญญา	 จ�านวน	 12	 ชื่อเรื่อง	 เพื่อถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวความรู้ของครูภูมิปัญญาอันเกิดจาก 

การสัง่สมความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	มาอย่างยาวนาน	และได้จดัท�าฐานข้อมลูครภูมูปัิญญา	(CMRU	Human	Library)	 

เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	 http://humanlibrary.cmru.ac.th/lannapoetry	 โดยผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลมีระดับความพึงพอใจ 

ในการใช้ฐานข้อมูล	อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.73)

 โครงกำร CMRU Library Fair 2017

	 13-15	 ธันวาคม	 2560	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดงาน	 CMRU	 Library	 Fair	 2017	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้

คณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากร	คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	ณ	ลานกิจกรรมอาคาร	90	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่	

ภายในงานมีร้านค้าทีส่นใจร่วมกจิกรรม	จ�านวน	42	ร้านค้า	มอีาจารย์	นกัศกึษา	สัง่หนงัสอื	จ�านวน	260	คน	โดยมกีารสัง่ซือ้หนงัสอื	

จ�านวน	1,367	ชื่อเรื่อง	อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่น	ๆ 	ได้แก่	กิจกรรมพบกับนักเขียน	โดยคุณอนุชิต	ค�าน้อย	(คิ้วต�่า)	กิจกรรมหนังสือท�า

มือ		กิจกรรมการเสวนา	เรื่อง	บุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาจาก	รากนครา	บ่วงบรรจถรณ์	ภาพถ่ายความทรงจ�าและตัวตน 

ของคนในประวัติศาสตร์	 กิจกรรมการแสดง	 ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง	 โดย	 นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม	 กิจกรรม 

การเสวนา	 เรื่อง	 งานปริวรรตใบลานในระดับชาติ	 กิจกรรมไข่สวรรค์หรรษา	 และกิจกรรม	 Give	 &	 Get	 :	 บริจาคให้หนูท ี

หยิบหนังสือฟรีไปเลย



ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัย  
       ยึดหลักธรรมำภิบำล และเป็นมิตรกับ 
        ส่ิงแวดล้อม

 โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรส�ำนักหอสมุด
1.	การประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

	 ส�านักหอสมุด	ได้ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	จ�านวน	8	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้

ตารางที่	11	การประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่

1 21	ธันวาคม	2560 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

2 8	กุมภาพันธ์	2561 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

3 5	เมษายน	2561 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

4 17	พฤษภาคม	2561 9.30	น.	–	12.00	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

5 14	มิถุนายน	2561 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

6 12	กรกฎาคม	2561 9.00	น.	–	15.00	น. ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์แม่ริม

7	 17	สิงหาคม	2561 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

8 13	กันยายน	2561 13.30	น.	–	16.30	น. ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด

2.	การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

	 ผู้บริหารส�านักหอสมุด	เดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ	จ�านวน	15	ครั้ง		รายละเอียดดังนี้

ตารางที่	12	การเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม/อบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ

1 21-22	พ.ย.	60 เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว	

ครั้งที่	4	

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.สุจิรา		อัมรักเลิศ

3.	อ.	ปิยวดี		นิลสนธิ

4.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

2 7-12	ม.ค.	61 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ	

Pulinet	ครั้งที่	8	ภายใต้หัวข้อ	Library	

of	Thing

ส�านักวิทยบริการ	

มหาวิทยาลัยนครพนม	

จังหวัดนครพนม	

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

3 30-31	ม.ค.	61	 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	 

8	แห่ง	ครั้งที่	8	

ศนูย์บรกิารคอมพวิเตอร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	

จังหวัดล�าปาง

1.	อ.	ดร.	วาสนา	สนัตธิรีากลุ

2.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ
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ล�าดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม/อบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ

4 1-3	ก.พ.	61 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ	

การศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ	-

ศาสตร์ในประเทศไทย	ครั้งที่	3	

(TISE	2017)		เรื่อง	การจัดการ

หลักสูตรการเรียนการสอน	 

การวิจัยทางบรรณรักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ยุคประเทศไทย	

4.0	

โรงแรมคุ้มภูค�า	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

5 14-17	ก.พ.	61 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายส�านัก

วิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	

ครั้งที่	7

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี	จังหวัดลพบุรี

1.	อ.	ปิยวดี		นิลสนธิ

2.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

6 27-28	มี.ค.	61 เข้าร่วมการสัมมนา	หัวข้อ	 

The	Future	of	Hybridge	IT	

made	Simple	

โรงแรงยูนิมมาน	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	อ.	ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

7 14-15	มิ.ย.	61 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	

ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านยุคดิจิทัล	

มหาวทิยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา	

กรุงเทพมหานคร

1.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

8 17-20	มิ.ย.	61 เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการ

ความรู้	(KM)	ที่มีแนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต

ธนาคารแห่งประเทศไทย	

กรุงเทพมหานคร

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

9 18-19	มิ.ย.	61 เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยใน

คลังสารสนเทศสถาบัน	ประจ�าปี	

2561	

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช	จังหวัดนนทบรุี

1.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

10 18–20	ก.ค.	61 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 

"การด�าเนินกิจกรรมบนระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

การศึกษา"	ครั้งที่	37

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	จังหวัด

นครสวรรค์

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

3.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

11 18–20	ก.ค.	61 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ

แนวทางด้านการพัฒนาเครือข่าย

ห้องสมุดสีเขียว	ครั้งที่	5	ประจ�า

ปี	2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

กรุงเทพมหานคร

1.	อ.	ปิยวดี		นิลสนธิ



ล�าดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม/อบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ

12 20-21	ก.ค.	61 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์

บริการที่มีคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

13 3	ส.ค.	61 เข้าร่วมประชุม	EBSCO	Annual	

Conference	2018

โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	

แพลทินัม	ประตูน�้า	

กรุงเทพมหานคร

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

14 17-19	ส.ค.	61 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 

The	1		iCoo	2018	conference	

the	international	conference	

on	Library	and	information	

science	:	from	open	library	to	

open	society	(iCoo	2018)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช	จงัหวดันนทบรุี

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา		อัมรักเลิศ

15 30	ส.ค.	61 การศึกษาดูงานการด�าเนินงานของ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	และการด�าเนิน

งานจดหมายเหตุ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.สุจิรา		อัมรักเลิศ

3.	อ.ดร.วาสนา	สันติธีรากุล

4.	อ.	ปิยวดี		นิลสนธิ

5.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์
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 โครงกำร พัฒนำบุคลำกรส�ำนักหอสมุด
	 บุคลากรส�านักหอสมุด	 ได้เข้าร่วมการประชุม	 อบรม	 	 สัมมนา	 จ�านวน	 15	 ครั้ง	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	 

และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง	 อีกทั้งส�านักหอสมุด	 ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้กับบุคลากร	 

จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

ตารางที่	13	บุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วมการประชุม	อบรม	สัมมนา

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม/

อบรม/สัมมนา
สถานที่

บุคลากรน�าความรู้มาพัฒนางาน	หรือเผยแพร่ให้กับ

บุคลากรในองค์กร
บุคลากรที่ไปราชการ

1 21-22	พ.ย.	60 เข้าร่วมสัมมนา

ความร่วมมือทาง

วชิาการด้านการพฒันา

เครือข่ายห้องสมุด 

สีเขียว	ครั้งที่	4

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ ์

				พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.	ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พือ่การบรหิาร 

					จัดการห้องสมุดสีเขียว

3.	ได้เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและขยาย 

				เครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น	ๆ		เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

				และสิ่งแวดล้อม

4.	มีการสร้างทีมงานเข้มแข็ง	ร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากร 

				ภายในหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือจาก 

				หน่วยงานภายนอก

1.	น.ส.	นภพรรณ	รุ่งทองค�ากุล

2.	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

3.	นางธญา	ตันติวราภา

4.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

5.	น.ส.	นิตยา	ทองนา

6.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

7.	นายสุทัศน์	เขียวนิล

8.	นายจ�ารัส		อุทธา

2 7-12	ม.ค.	61 เข้าร่วมการประชุม

วชิาการระดับชาติ	

Pulinet	ครัง้ที	่8	

ภายใต้หัวข้อ	

Library	of	Thing

ส�านักวิทยบริการ	

มหาวิทยาลัยนครพนม

1.	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และน�าเสนอผลงานวิชาการให้แก ่

				บุคลากรในข่ายงาน

2.	ได้ศึกษารูปแบบและติดตามความก้าวหน้า

				ในการด�าเนินงานห้องสมุด	การจัดการสารสนเทศ	 

				เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	การบริการ 

				สารสนเทศ	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การบริการองค์กร	 

				การจัดการความรู้	และงานด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

3.	ได้มีการพัฒนาและการน�าเสนอผลงานวิชาการหรือ 

				งานวิจัย	เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

1.	นางธญา	ตันติวราภา

2.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

3.	นางสุณี	ไชยวงษ์

4.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

5.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

6.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

3 30-31	ม.ค.	61	 เข้าร่วมประชุม 

เครือข่ายส�านัก

วิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ	8	แห่ง	

ครั้งที่	8	

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

1.	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านการประกัน 

				คุณภาพและด้านวิชาการของหน่วยงานให้มีคุณภาพ

2.	ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการให้บริการในยุค	 

				Thailand	4.0	

1.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

2.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

4 1-3	ก.พ.	61 เข้าร่วมประชมุวิชาการ

ระดบัชาต	ิการศกึษา

สาขาวชิาสารสนเทศ	-

ศาสตร์			ในประเทศไทย	 

ครัง้ที	่3	(TISE	2017)	

เรือ่ง	การจัดการ

หลกัสตูรการเรียน

การสอน		การวจิยั 

ทางบรรณรกัษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

ยคุประเทศไทย	4.0	

โรงแรมคุ้มภูค�า	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้เพิ่มสรรถนะงานด้านสารสนเทศที่สนับสนุน 

				การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย	4.0	

2.	ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้สอน	ตลอดจน

					การวิจัยของนักวิจัยสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ		 

				สารสนเทศในระดับชาติ

3.	สามารถน�ามาปรับใช้และเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน	 

				และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�าผลงาน 

				เพื่อก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

3.	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

4.	นางสุณี	ไชยวงษ์

5.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

6.	นายมงคล	อุตะมะแก้ว

7.	นายสุทัศน์	เขียวนิล



ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม/

อบรม/สัมมนา
สถานที่

บุคลากรน�าความรู้มาพัฒนางาน	หรือเผยแพร่ให้กับ

บุคลากรในองค์กร
บุคลากรที่ไปราชการ

5 14-17	ก.พ.	61 เข้าร่วมสัมมนา 

เครือข่ายส�านัก

วิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วประเทศ	ครั้งที่	7

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี	จังหวัดลพบุรี

1.	ได้เครือข่ายความร่วมมือส�านักวิทยบริการและ 

				เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

2.	ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการส�านักวิทยบริการและ	 

				เทคโนโลยีสารสนเทศ	ในยุคประเทศไทย	4.0	

3.	ได้ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางในยุคประเทศไทย	4.0		

1.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

2.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

6 18-20	ก.พ.	61 เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร	การให้

บริการ	Line	Bot	

ส�าหรับหอสมุด	

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม		จังหวัด

พิษณุโลก

1.	ได้รับความรู้ในการพัฒนาบริการบน	Line	Bot

2.	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ	บน	Line	Bot

3.	เข้าใจการท�างานของ	Line	Bot	และสามารถน�ามา 

				ประยุกต์ใช้งานกับเครื่องมือต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาบริการ 

				ข้อมูลสารสนเทศหรือบริการต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยได้

4.	สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาการให้บริการ 

				ต่าง	ๆ	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของส�านัก 

				หอสมุดได้

5.	สามารถน�าความรู้ที่ได้มาฝึกอบรมในโครงการ	Smart	 

				User	เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.	นายมงคล	อุตะมะแก้ว

7 19-20	ก.พ.	61 เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนา

สหบรรณานุกรม	

(Union	Catalog)	

ส�าหรับสถาบัน

อุดมศึกษา

ส�านกังานคณะกรรมการ				

การอุดมศึกษา	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการลงรายการ 

				สหบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.	ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการให ้

				บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูล 

				สหบรรณานุกรม

3.	สามารถน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมใน 

				โครงการ	Smart	User	การใช้งานฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

1.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

2.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

8 13-14	มี.ค.	61 เข้าร่วมการฝึกอบรม

การใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การสืบค้น	โครงการ

พัฒนาเครือข่าย

ระบบห้องสมุด

ในประเทศไทย	

(ThaiLIS)	ประจ�า

ปี	2561

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้ฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

				เพื่อการสืบค้น	จ�านวน	8	ฐานข้อมูล

2.	สามารถน�าความรู้ที่ได้มาฝึกอบรมในโครงการ	Smart		 

				User	เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

2.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

3.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

9 15	มี.ค.	61 เข้าร่วมการฝึกอบรม

การใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้น	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลและกลวิธี

				ในการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

2.	สามารถสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และน�าข้อมูล

				ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาสร้างสือ่ประชาสมัพันธ์	เช่น	

				แผ่นพบั	และการดาวน์โหลด	EBSCO	E-book	เพ่ือ		 

				ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บรกิารรบัทราบ	และจดักิจกรรม 

				การส่งเสรมิการใช้ฐานข้อมูล	EBSCO	รวมทัง้ส่งเสรมิ 

				การใช้	EDS

4.	สามารถน�าความรู้ที่ได้มาฝึกอบรมในโครงการ	Smart	 

				User	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

3.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร
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ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม/

อบรม/สัมมนา
สถานที่

บุคลากรน�าความรู้มาพัฒนางาน	หรือเผยแพร่ให้กับ

บุคลากรในองค์กร
บุคลากรที่ไปราชการ

10 7-8	มิ.ย.	61 เข้าร่วมอบรม 

เชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง	 

การลงรายการ 

ตามมาตรฐานการท�า 

รายการระเบียนใน 

ระดบัสหบรรณานกุรม 

(UC	Lever)	และ 

การด�าเนนิงานร่วมกนั 

บนฐานข้อมูล	

สหบรรณานกุรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	สามารถใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการท�ารายการ	(UC	 

				Connexion	Client)	ได้

2.	สามารถใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม	 

				(UCTAL	OPAC)	ได้

3.	ได้ร่วมกันวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรม	 

				ตามมาตรฐาน	AACR2	และ	MARC21	

4.	ได้ร่วมตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของการลง 

				รายการบรรณานุกรม

1.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

2.	นางสุณี	ไชยวงษ์

3.	นางธญา	ตันติวราภา

4.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

6.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

11 14-15	มิ.ย.	61 เข้าร่วมสัมมนา 

ทางวิชาการ	เรื่อง	

ห้องสมุดกับการ

ออกแบบกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่าน 

ยุคดิจิทัล	

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา	

กรุงเทพมหานคร

1.	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบ 

				กิจกรรมส่งเสริมการอ่านยุคดิจิทัล

2.	สามารถใช้สื่อสารสนเทศในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

				การอ่านยุคใหม่

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

12 17-20	มิ.ย.	61 เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการ 

ความรู้	(KM)	ที่ม ี

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต	

และธนาคาร

แห่งประเทศไทย	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้	(KM)	ที่มีแนวปฏิบัต ิ

				ที่เป็นเลิศ

2.	มีแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้	(KM)	 

				และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1.	น.ส.	นภพรรณ	รุ่งทองค�ากุล

13 18–20	ก.ค.	61 เข้าร่วมประชุม 

เชงิปฏบัิตกิาร	"การ

ด�าเนินกจิกรรม

บนระบบเครอืข่าย

สารสนเทศ 

เพือ่พฒันาการศึกษา"	

ครัง้ที	่37

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	จังหวัด

นครสวรรค์

1.	ได้รับความรู้ในการด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย 

				สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

2.	ได้แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย 

				สารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส�านักหอสมุด

1.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

14 18–20	ก.ค.	61 เข้าร่วมประชุม 

ความร่วมมือทาง

วิชาการแนวทางด้าน

การพัฒนาเครือข่าย

ห้องสมุดสีเขียว	 

ครั้งที่	5	ประจ�าปี	

2561

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

2.	มีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

1.	น.ส.	นิตยา	ทองนา

15 21-22	มิ.ย.	61 เข้าร่วมอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง	

การอนุรักษ์	และ

บ�ารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ	รุ่นที่	1	

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้แนวทางด้านการอนุรักษ์และบ�ารุงรักษาทรัพยากร 

				สารสนเทศ	

2.	มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมแซมหนังสือในรูปแบบ 

				ต่าง	ๆ	และสามารถน�ามาประยุกช์ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.	นายอ�านาจ	เป็งกาสิทธิ์

2.	นายวรวิทย์	ผัดเป้า



ตารางที่	14	ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรมจัดประชุม	สัมมนา	และฝึกอบรม	แก่บุคลากร

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม/

อบรม/สัมมนา
สถานที่

บุคลากรน�าความรู้มาพัฒนางาน	หรือเผยแพร่ให้กับ

บุคลากรในองค์กร
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

1 3	พ.ค.	61 การจัดอบรม

เชงิปฏบิตักิาร	การซ่อม

และบ�ารุงรักษาหนังสือ

ให้กับบุคลากรส�านัก

หอสมุด

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	บุคลากรส�านักหอสมุด	มีความรู้	ความสามารถ	ในการ 

				ซ่อมแซมหนังสือที่ช�ารุด

2.	บุคลากรส�านักหอสมุด	สามารถท�าการบ�ารุงรักษา	และ 

				ซ่อมแซมหนังสือที่ได้รับความเสียหายได้

บุคลากรส�านักหอสมุด		

จ�านวน	25	คน

2 27	มิ.ย.	61 การจัดอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร	โครงการ

พัฒนาทักษะการรู้

สารสนเทศ		กจิกรรม	

การอบรมเชงิปฏบัิติการ

จดัท�ารายการวิทยุ	

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	บุคลากรส�านักหอสมุด	สามารถจัดท�าบทรายการวิทยุได้

2.	บุคลากรส�านักหอสมุด	สามารถด�าเนนิจดัรายการวทิยุ	 

					เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาทักษะการรู้			 

				สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการได้

บุคลากรส�านักหอสมุด		

จ�านวน	25	คน

3 23	ก.ค.	61 การจัดอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร	 

เร่ือง	พฒันางานประจ�า	

สู่การวิจัย	(R2R)	

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

 

1.	บุคลากรส�านักหอสมุด	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

				แนวคิดการเขียนโครงร่างการวิจัย	และการท�าวิจัย 

				จากงานประจ�าของส�านักหอสมุด	

2.	บุคลากรส�านักหอสมุด	สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย	 

				เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้

บุคลากรส�านักหอสมุด		

จ�านวน	25	คน

4 14	ส.ค.	61 การจัดอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร	

โครงการพัฒนาทักษะ

การรู้สารสนเทศ		

กิจกรรม	การจัดท�าสื่อ

มัลติมีเดีย

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

 

1.	บุคลากรส�านกัหอสมดุ	ได้ความรูใ้นด้านการจดัท�า 

				สือ่มลัตมีิเดยีเพือ่การสอนทักษะการรู้สารสนเทศ

2.	บุคลากรส�านักหอสมุด	สามารถจัดท�าสื่อมัลติมีเดีย 

				เพื่อใช้ในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศได้

บุคลากรส�านักหอสมุด		

จ�านวน	25	คน
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 โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

 18-19	ตุลาคม	2560	ส�านักหอสมุด	ได้ด�าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	ณ	ห้อง	Mini	Theater	ชั้น	4	และ	ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง	ชั้น	3	อาคารส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 มีผู้บริหาร	 และบุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วม	 จ�านวน	 28	 คน	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 4	 คน	 มาให ้

ข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

 24-26	เมษายน	2561	ส�านักหอสมุด	จัดประชุมปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	และถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์สูบุ่คลากร	ณ	จังหวดัชลบุร	ีจังหวดัจันทบุร	ีและจังหวดั

นครราชสีมา	มีบุคลากรเข้าร่วม	จ�านวน	21	คน



 โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรด�ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้ (KM)  
     และกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

	 25	พฤษภาคม	2561	ส�านักหอสมุด	ได้จัดเวทีการจัดการความรู้	(KM	day)	โดยมีการบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“การบริการ

เชิงรุกในยุค	4.0”	วิทยากร	โดย	คุณพันธ์ศักดิ์	พรมอินถา	(โค้ชต้อม)	ณ	ชั้น	1	ส�านักหอสมุด	โดยสรุปผลการจัดการความรู้	ปี	2561	

และน�าเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ขีองกลุม่ชุมชนปฏบิตัขิองส�านกัหอสมุด		ในกิจกรรมดงักล่าว	มีผูบ้รหิารของส�านกัหอสมุด	บุคลากร	และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	100	คน	มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	อยู่ในระดับมากที่สุด	

(ค่าเฉลี่ย	=	4.75) 

	 ส�านกัหอสมดุได้ด�าเนนิกจิกรรมการจดัการความรู้	โดยก�าหนดประเดน็ความรู้	คอื	“การบริการเชงิรกุ”	และได้จัดกิจกรรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการเชิงรุก	มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ	COPs	ของส�านักหอสมุด	จ�านวน	4	ชุมชน	ได้แก่	งานบริหารทั่วไป	

งานบริการสารสนเทศ	 งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ	 และงานเทคโนโลยีห้องสมุด	 มีการจัดกิจกรรมพุธสุขสันต	์ 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี	และน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง	4	ชุมชน	โดยมีกิจกรรมดังนี้

17	มกราคม	2561

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานเทคโนโลยีห้องสมุด		

ประเด็นความรู้	:	สืบค้นทันใจด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	

วิทยากรโดย	:	นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร	

31	มกราคม	2561

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานบริหารทั่วไป	

ประเด็นความรู้	:	Eco	office	ใช้นิดได้มาก

วิทยากรโดย	:	นางสาวศรัญยา		ไชยวงค์	
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21	มีนาคม	2561

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ	

ประเด็นความรู้	:	จัดการวิทยานิพนธ์ลงใน	CMRUIR	

วิทยากรโดย	:	นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	และ	นางธญา	ตันติวราภา

4	เมษายน	2561

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานบริการสารสนเทศ

ประเด็นความรู้	:	ซ่อมอย่างไรได้หนังสือใหม่ให้บริการ	

วิทยากรโดย	:	นายวรวิทย์	ผัดเป้า

7	กุมภาพันธ์	2561	

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานเทคโนโลยีห้องสมุด	

ประเด็นความรู้	:	อยู่ที่ไหนก็ค้นได้ถ้าใช้งาน	SSL	VPN

วิทยากรโดย	:	นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร	และ	นายมงคล	อุตะมะแก้ว

7	มีนาคม	2561

กิจกรรม	พุธสุขสันต์	:	งานบริหารทั่วไป	

ประเด็นความรู้	:	เทคนิครอบด้าน	จัดการป้องกัน

วิทยากรโดย	:	นางสาวนิตยา	ทองนา	และ	นายจ�ารัส	อุทธา	



 9	 กรกฎาคม	 2561	 ส�านักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การจัดท�าแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในและ 

การประกันคุณภาพส�านักหอสมุด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	วิทยากรโดย	อาจารย์พรรณิศา	ค�าภูเวียง	หัวหน้าส�านักแผน

และประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น	ณ	ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	 ช้ัน	 8	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	 ในการอบรมดังกล่าว	มีผู้บริหาร	และบุคลากร	 เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	30	คน	มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม	 

อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.73)
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส�ำนักหอสมุด



	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ	 (Improvement	 Plan)	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 เพื่อปรับปรุง 

การด�าเนนิงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	ดังนี้

 

ตารางที่	14	แผนพัฒนาคุณภาพ	(Improvement	Plan)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากผล

การประเมินฯ	ประจ�า

ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2560

แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ	

ตามแนวทาง	การ

ปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผู้ก�ากับ

1.	ด้าน

ประสิทธิภาพ

1.	หน่วยงานควรใช้

รายงานผลการติดตาม	

ตรวจสอบ	และประเมิน

ผลงานของคณะกรรมการ

ตดิตามฯ	ซึ่งแต่งตั้งโดย

มหาวิทยาลัย	มาใช้

เป็นข้อมูลประกอบเพื่อ

ปรับปรุงการบริหารงาน

อย่างเป็นรูปธรรม

1.	เพิ่มการวิเคราะห์

ความส�าเร็จของ

โครงการในแบบ

รายงานผล

การปฏิบัติงาน/

โครงการ	(PL.09)	

ตามตัวชี้วัด

1.	กิจกรรม

วิเคราะห ์

ความคุ้มค่าและ

ความส�าเร็จของ

โครงการ

ร้อยละของ

โครงการที่

ได้รับการ

วิเคราะห์

แบบรายงาน

ผลการ

ปฏิบัติงาน/

โครงการ	

(PL.09)

สงิหาคม	2561	-	

ตุลาคม	2561

คณะกรรมการ

บริหารการเงิน

และงบประมาณ	

ส�านักหอสมุด

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

2.	แผนยุทธศาสตร ์

ควรก�าหนดตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จของแต่ละ

กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด	เพื่อวัด

ระดับความส�าเร็จของ

การด�าเนินงานตาม

กลยุทธ์

2.	ก�าหนดตัวชี้วัด

ความส�าเร็จของ

แต่ละกลยุทธ์และค่า

เป้าหมายของตัวชี้วัด	

เพื่อวัดระดับ 

ความส�าเร็จของ

การด�าเนินงาน

ตามกลยุทธ์ในแผน

ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน

2.	โครงการ	

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติ

ราชการ	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2561

ก�าหนด 

ตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของ

แต่ละกลยุทธ์

ในแผน

ยุทธศาสตร์

อย่างชัดเจน

วัดความ

ส�าเร็จของ

การด�าเนินงาน

ตามกลยุทธ์	

ได้	80	

เปอร์เซ็นต์

สงิหาคม	2561	-	

ตุลาคม	2561

คณะกรรมการ

จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ�าปีส�านัก

หอสมุด

4.	ด้านการ

พัฒนา 

หน่วยงาน

1.	การตั้งค่าเป้าหมาย

เพื่อวัดความส�าเร็จของ

การด�าเนินงาน	ควรตั้ง

ให้สอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานของหน่วย

งาน	และให้มีความ

ท้าทาย

ตั้งค่าเป้าหมาย 

เพื่อวัดความส�าเร็จ

ของการด�าเนินงาน	

ให้สอดคล้องกับ 

พันธกิจของส�านัก

หอสมุดและมีความ

ท้าทาย

โครงการ	ทบทวน

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติ

ราชการ	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2561

ก�าหนดตวัชีวั้ด

ความส�าเร็จ

ของการ

ด�าเนินงานให้

มคีวามท้าทาย

และความ

สอดคล้องกับ

พันธกิจของ

ส�านักหอสมุด	

ตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของ 

การด�าเนินงาน

ให้มีความ

ท้าทาย

และความ

สอดคล้องกับ		

พันธกิจของ

ส�านักหอสมุด			

ร้อยละ	100

ตุลาคม	2560	-	

กันยายน	2561

คณะกรรมการ

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ส�านัก

หอสมุดและแผน

ปฏิบัติการ 

ประจ�าปีส�านัก

หอสมุด

รอง 

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

2.	มหาวิทยาลัยควร

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด้านประกันคุณภาพ 

การศึกษาของหน่วยงาน

สายสนับสนุนเพื่อ 

ขับเคลื่อนและพัฒนา

ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

ทีส่อดคล้องกบัพนัธกิจ

ของหน่วยงานสาย

สนับสนุน

- - - - - -

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส�ำนักหอสมุด
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องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากผล

การประเมินฯ	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2560

แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ	

ตามแนวทาง	การ

ปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผู้ก�ากับ

3.	มหาวิทยาลัยควร

พิจารณากรอบอัตรา

ก�าลังให้กับหน่วยงาน

สายสนับสนุนซึ่งจะมีผล

ต่อคณุภาพการให้บริการ

ของหน่วยงาน	และอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยได้

- - - - - - รอง 

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

4.	หน่วยงานสายสนบัสนนุ	

ควรคัดสรรแนวปฏิบัติ

ที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา	และเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นไปใช้

ประโยชน์		ซึ่งอาจได้มา

จากการจัดกิจกรรม

การจัดการความรู้

เข้าร่วมเครือข่าย

และแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูก้บัหน่วยงาน

สายสนับสนุนเกี่ยว

กับการประกัน

คุณภาพหน่วยงาน

การเข้าร่วม 

เครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี

สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์

ได้จริง

บุคลากร

ส�านักหอสมุด

ตุลาคม	2559	–	

กันยายน	2560

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

ส�านักหอสมุด

รอง 

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

5.	การเขียนจุดแข็งของ

หน่วยงานในรายงาน

การประเมินตนเอง	ควร

เป็นจุดที่มีความโดดเด่น

จริงๆ	ของหน่วยงาน

แก้ไขวิธีการเขียน

จุดแข็งของส�านัก

หอสมุดให้เห็นถึง

ความโดดเด่นของ

ส�านักหอสมุด

การจัดประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ	

เพื่อการเขียน	

SAR	

SAR	ที่แสดง

ถึงจุดแข็งที่

โดดเด่นจริงๆ	

ของส�านัก

หอสมุด

คณะ

กรรมการ

ประกันคุณ

ภาพฯ

ตุลาคม	2560	–	

กันยายน	2561

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

ส�านักหอสมุด

รอง 

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

6.	การเขียนรายงาน 

การประเมินตนเองใน

แต่ละเกณฑ์ของตัวบ่งชี้	

ควรเขียนให้ตรงประเด็น

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

เพื่อแสดงให้ถึง

กระบวนการที่ได้ปฏิบัติ	

และด�าเนินงานมาจริง

ปรับการเขียน

รายงานการประเมิน

ตนเองในแต่ละเกณฑ์

ของตัวบ่งชี้ให้

ตรงประเดน็ตามเกณฑ์

และแสดงถึง

กระบวนการที่ได้

ปฏิบัติจริง

การจัดประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ	

เพื่อการเขียน

รายงานการประเมนิ

ตนเองในแต่ละ

เกณฑ์ของตัวบ่งชี้

ทุกไตรมาส

การเขียน

รายงาน 

การประเมิน

ตนเองใน

แต่ละเกณฑ์

ของตัวบ่งชี้	 

ทีเ่ขยีนแสดงถงึ

กระบวนการ

ที่ได้ท�าจริง

ตรงประเด็น	

ตามเกณฑ์

คณะ

กรรมการ

ประกัน 

คุณภาพฯ

ตุลาคม	2560	–	

กันยายน	2561

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ส�านักหอสมุด

รอง

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

7.	ควรก�าหนดให้ทุก

หน่วยงานวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อเป้าหมายหลักของ

หน่วยงาน

1.	ก�าหนดตัวบ่งชี้

และเป้าหมายของ

แผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อเป้าหมายหลัก

ของส�านักหอสมุด

1.	โครงการ	จัด

อบรมเชิงปฏิบัติ

การจัดท�าแผน

บริหารความเสี่ยง

และการควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด

1.	แผนบริหาร 

ความเสี่ยง

และการ

ควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด

บุคลากร

ส�านักหอสมุด	

ตุลาคม	2560	–	

กันยายน	2561

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

และการควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด

รอง

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

2.	มีการประเมิน

แผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด

2.	การประเมิน

แผนบริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน	

ส�านักหอสมุด

2.	การบริหาร 

ความเสี่ยง

และการ

ควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด	 

มีความส�าเร็จ

ร้อยละ	80



	 ส�านักหอสมุด	 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ตามองค์ประกอบคุณภาพ	 จ�านวน	 4	 องค์ประกอบ	 รวม

จ�านวน	12	ตวับ่งชี	้	โดยใช้เกณฑ์การประเมนิคะแนนเตม็	5.00	คะแนน		ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		มีผลการประเมินคณุภาพ 

การศึกษาภายใน	เท่ากับ	4.84	คะแนน	การด�าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก	ดังนี้

ตารางที่	15	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน

ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561

องค์ประกอบที่	1	ด้านประสิทธิผล

		ตัวบ่งชี้	1.1		กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 5

		ตัวบ่งชี้	1.2		การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม 

																		แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5 5 5

		ตัวบ่งชี้	1.3		ภาวะผู้น�าของคณะกรรมการประจ�าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

																		ของหน่วยงาน

5 5 5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่	1 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่	2	ด้านคุณภาพ

			ตัวบ่งชี้	2.1	ระดับความส�าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ 

																		ความต้องการของผู้รับบริการ

5 5 5

			ตัวบ่งชี้	2.2	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.14 3.87 4.13

			ตัวบ่งชี้	2.3	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 4 4 4

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่	2 4.38 4.82 4.38

องค์ประกอบที่	3	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

			ตัวบ่งชี้	3.1	การจัดการความรู้	(KM) 5 5 5

			ตัวบ่งชี้	3.2	การบริหารความเสี่ยง	(RISK) 4 5 5

			ตัวบ่งชี้	3.3	การเงินและงบประมาณ	(BUDGET) 5 5 5

			ตัวบ่งชี้	3.4	การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่	3 4.75 5.00 5.00

องค์ประกอบที่	4	ด้านการพัฒนาหน่วยงาน

			ตัวบ่งชี้	4.1	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน 

																		หน่วยงาน

5 5 5

			ตัวบ่งชี้	4.2	ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 5 5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่	4 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน	(12	ตัวบ่งชี้) 4.86 4.82 4.84
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ตารางที่	16	ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

องค์ประกอบ	
จ�านวนตัวบ่งชี้	

ผลการประเมิน
ปัจจัยน�าเข้า	 กระบวนการ	 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม	

1.	ด้านประสิทธิภาพ - 5 5 5 ระดับดีมาก

2.	ด้านคุณภาพ - 4 4.57 4.38 ระดับดี

3.	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	 - 4.5 5 5 ระดับดีมาก

4.	ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 5 5 - 5 ระดับดีมาก

รวม 5 4.86 4.78 4.84 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

องค์ประกอบที่	1	ด้านประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

	 				-ไม่มี-

จุดที่ควรพัฒนา

	 1.	 ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน	 โดยเพิ่มความท้าทายในแต่ละประเด็นของการท�างาน 

															ของหน่วยงานเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่	2	ด้านคุณภาพ

จุดแข็ง

	 1.	 มีการส�ารวจความต้องการของผู้รับบริการ	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 และใช้ชุดค�าถามที่มีลักษณะเฉพาะตรงตามบริบทของ 

															หน่วยงาน

จุดที่ควรพัฒนา

	 				-ไม่มี-

องค์ประกอบที่	3	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	

จุดแข็ง

	 1.		บุคลากรให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้	มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่หลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา

	 1.			แผนกลยทุธ์ทางการเงินขาดความเชือ่มโยงในเรือ่งของการจดัสรรงบประมาณ	และแหล่งเงนิว่าจะสนบัสนนุให้โครงการ 

															ต่าง	ๆ	ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์	สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

	 	2.	แผนโครงการและแผนกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานประจ�า	ซึ่งไม ่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สามารถเชื่อมโยงว่าการด�าเนินเป็นไปตามแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์	 รวมทั้งตัวชี้วัดที่ก�าหนดใน 

												 	 	 โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	ส่วนใหญ่ก็ไม่สะท้อนว่าจะสนับสนุนให้ตัวชี้วัดที่ก�าหนดในแผนยุทธศาสตร ์

														บรรลุผลส�าเร็จ



	 3.	 การวิเคราะห์วิธีการจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมมีความซ�้าซ้อนกัน	 ควรสร้างความเข้าใจใน 

	 				การบันทึกข้อมูลบนแบบฟอร์มการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

	 4.	ในการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงปีถัดไป	ควรวิเคราะห์ความส�าเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยงปีปัจจุบัน 

																			ให้ชดัเจน	เพือ่เชือ่มโยงการก�าหนดประเดน็ความเสีย่งในแต่ละปีงบประมาณให้บรรลผุลส�าเรจ็ในการบรหิารความเสีย่ง

องค์ประกอบที่	4	ด้านการพัฒนาหน่วยงาน	

จุดแข็ง

	 				-ไม่มี-

จุดที่ควรพัฒนา

	 				-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

	 1.	ควรทบทวนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์ให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่วางไว้	 โดยก�าหนดตัวช้ีวัด 

	 					ทีส่ามารถสะท้อนให้เหน็ถงึผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานว่าบรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าประสงค์ท่ีก�าหนดไว้เพียงใด	เพือ่ให้ 

	 				สามารถน�าไปใช้ในการทบทวน	ปรับปรุงแผน

	 2.		มหาวทิยาลยัควรแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงานสนบัสนนุ	เพือ่ขบัเคลือ่นและ 

	 				พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน

	 3.	 มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรอบอัตราก�าลังให้กับหน่วยงานสายสนับสนุน	 ซึ่งจะมีผลกต่อคุณภาพการให้บริการ 

	 				ของหน่วยงาน	และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

	 4.	 หน่วยงานสายสนับสนุน	 ควรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ 

	 				การศึกษา	และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์	ซึ่งอาจได้มาจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

	 5.		การเขียนจุดแข็งของหน่วยงานในรายงานการประกันตนเอง	ควรเป็นจุดที่มีความโดดเด่นจริง	ๆ	ของหน่วยงาน

	 6.	การเขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของตัวบ่งชี้	 ควรเขียนให้ตรงประเด็นตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได	้ 

	 				เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ได้ปฏิบัติและด�าเนินงานตามจริง
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น



ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ส�านักหอสมุด	มีการพัฒนาความร่วมมือ	และการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน

และองค์กรต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาส�านักหอสมุดให้มุ่งสู่ความเป็นสากล	ดังนี้

 ส�ำนักหอสมุดเข้ำร่วมโครงกำรประชุมระดับชำติกำรจัดกำรศึกษำสำขำสำรสนเทศศำสตร์ในประเทศไทย  
    ครั้งที่ 3 “กำรจัดหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
     ยุคประเทศไทย 4.0” 
 1-3	 กุมภาพันธ์	 2561	 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

ร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่ 

จัดโครงการประชุมระดับชาติการจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย	 ครั้งที่	 3	 “การจัดหลักสูตร	 การเรียน 

การสอน	 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ยุคประเทศไทย	 4.0”	 (TISE	 2017)	 พ.ศ.	 2561	 

ณ	โรงแรมคุ้มภูค�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
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 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรุปผลกำรด�ำเนินงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรมหำวิทยำลัย 
     รำชภัฏเชยีงใหม่เป็นพีเ่ล้ียง เพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำและพฒันำท้องถิน่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 28	 สิงหาคม	 2561	 ส�านักหอสมุดได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน	 	 และการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพ่ีเลี้ยง	 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน	 ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2561	 โดยภายในงานได้มีการสรุปผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

มาจดัแสดงนทิรรศการและน�าเสนอผลการด�าเนนิงานและการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จ�านวน	13	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนเจ้าพ่อหลวง	- 

อุปถัมภ์	 9	 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา	 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย	 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม	 โรงเรียนแม่ตะไคร้	 โรงเรียน 

วัดห้วยทราย	 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์	 2	 โรงเรียนบ้านถ�้า	 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย	 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง	 โรงเรียนวัดดอนชื่น	

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า	และโรงเรียนบ้านเวียงฝาง	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	15	อาคาร	90	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่





กำรศึกษำดูงำน



 ผูบ้รหิำรและบคุลำกร ส�ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เข้ำศึกษำดงูำน 
    ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
 28	พฤศจกิายน	2560	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนินัท์	ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุ	ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร

และบคุลากร	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา	จ�านวน	7	คน	เข้าศกึษาดงูานด้านการบรกิาร

สารสนเทศ	บริการสนับสนุนการวิจัย	การจัดการห้องสมุดดิจิทัล	และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด�าเนินงานห้องสมุด	

 ผูบ้รหิำร บคุลำกร และนกัศึกษำ สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรกัษศำสตร์ คณะมนษุยศำสตร์   
   และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เข้ำศึกษำดูงำนส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
    เชียงใหม่
 21	ธันวาคม	2560		อาจารย์	ดร.สจิุรา	อมัรกัเลศิ	รองผู้อ�านวยการส�านกัหอสมดุ	ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารและนกัศกึษา

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน	ีจ�านวน	

32	คน	เข้าศึกษาดูงานและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงานส�านักหอสมุด	

กำรศึกษำดูงำน
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  คณะผูบ้รหิำร บคุลำกร และนกัศึกษำ หลักสูตรกำรจัดกำรสำรสนเทศ คณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช เข้ำศึกษำดูงำนส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
 9	กุมภาพันธ์	2561	อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ	รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร	บุคลากร	และ

นักศกึษา	หลักสูตรการจดัการสารสนเทศ	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช	จ�านวน	36	คน	

เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสารสนเทศ	การจัดการห้องสมุด	เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสารสนเทศ	

 คณะผู้บริหำรจำก October 6 University แห่งสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ เข้ำเยี่ยมชมส�ำนักหอสมุด  
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
 7	 เมษายน	 2561	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ช่ืนชม	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร 

จาก	October	6	University	แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	จ�านวน	3	คน	น�าโดย	Prof.	Ahmed	Attia	Seida	;	President	of	

October	6	University	พร้อมด้วย	Amb.	Dr.	Kheireldin	Abdellatif	 ;	 Former	Assistant	Foreign	Minister	and	Vice	

Chairman	of	the	Boaed	of	Trustees	และ	Prof.	Adel	Hammam	;	Dean	of	Faculty	of	Tourism	and	Hotel	Management	

ณ	ห้องตะวันออกกลางศึกษา	ชั้น	6	และห้องอาเซียนศึกษา	ชั้น	4	อาคารส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ในโอกาส

เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา	 

รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย	





ภำคผนวก



การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ	

ทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม

หนังสือทั่วไป 000-099 59 100 21 22 80 122

100-199 60 123 15 15 75 138

200-299 37 59 1 1 38 60

300-399 248 457 100 107 348 564

400-499 60 119 23 36 83 155

500-599 31 52 30 31 61 83

600-699 254 464 73 77 327 541

700-799 46 79 91 93 137 172

800-899 58 104 12 16 70 120

900-999 124 225 11 12 135 237

รวม 977 1,782 377 410 1,354 2,192

Special	Collection สื่อโสตทัศน์ 239 283 0 0 239 283

นวนิยาย 53 86 2 2 55 88

เยาวชน 33 41 11 11 44 52

นิติศาสตร์ 21 23 0 0 21 23

ข้อมูลล้านนา 20 35 0 0 20 35

งานวิจัย 67 69 0 0 67 69

วิทยานิพนธ์ 49 49 3 3 52 52

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 493 585 27 35 520 620

หนังสืออ้างอิง 110 148 14 15 124 163

แบบเรียน 37 96 0 0 37 96

มุมตลาดหลักทรัพย์	

(SET	Corner)

39 70 1 2 40 72

ศูนย์ตะวันออกกลาง	

(Middle	East)

0 0 0 0 0 0

ห้องสมุดประชาคมอาเซียน	

(ASEAN)

6 9 0 0 6 9

รวม 928 1,211 58 68 986 1,279

สถิติส�ำนักหอสมุด ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภททรัพยากร
จ�านวน	(ชื่อเรื่อง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ห้องสมุด	ศูนย์เวียงบัว

										หนังสือภาษาไทย 56,202 54,838

										หนังสือภาษาต่างประเทศ 13,852 14,251

										หนังสืออ้างอิง 9,676 9,844

										งานวิจัย 5,928 6,015

										วิทยานิพนธ์ 729 729

										สิ่งพิมพ์รัฐบาล 4,635 5,309

										หนังสือพิมพ์ 647 334

										แบบเรียน	คู่มือครู 1,258 1,268

										หนังสือเยาวชน 1,934 2,002

										หนังสือนวนิยาย 4,333 4,481

										วารสาร 700 772

										สื่อโสตทัศน์ 11,594 11,829

										E-Termpaper	CMRU 2,433 2,433

										E-Theses	CMRU 459 550

Special	Collection

										บัณฑิตวิทยาลัย 742 740

										ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ 128 128

										ห้องสมุดนิติศาสตร์ 1,587 1,605

										ห้องข้อมูลล้านนา 907 947

										ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา 361 360

										ห้องสมุดประชาคมอาเซียน 1,090 1,251

ห้องสมุดพื้นที่การศึกษาอื่น	ๆ

										ห้องสมุด	ศูนย์แม่ริม 24,628 3,808

										ห้องสมดุคณะเทคโนโลยกีารเกษตร	ศูนย์แม่ริม 9,807 9,842

										ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6,482 6,582

										ศูนย์การศึกษาดอยเต่า 260 260

										ศูนย์การศึกษาอมก๋อย 79 79

										ศูนย์การศึกษาแม่ลาน้อย 468 468

รวม 160,919 140,725



การบอกรับสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวน

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว	(e-Clipping) 1	ฐานข้อมูล

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์	(e-Magazine) 2	ฐานข้อมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	 27	ชื่อเรื่อง

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวน	(ครั้ง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

หนังสือทั่วไป 000-099 2,145 1,969

100-199 1,482 1,293

200-299 456 429

300-399 6,890 12,200

400-499 2,688 3,510

500-599 2,645 2,899

600-699 6,375 6,367

700-799 3,278 2,123

800-899 2,547 3,133

900-999 2,279 3,394

รวม 30,785 37,317

Special	Collection เยาวชน 1,825 2,282

นวนิยาย 6,413 2,634

วิจัย 1,674 1,949

วิทยานิพนธ์ 310 134

ข้อมูลล้านนา 761 1,919

นิติศาสตร์ 789 821

วารสาร 451 964

หนังสืออ้างอิง - 610

สิ่งพิมพ์รัฐบาล - 128

สื่อโสตทัศน์ 2,309 2,849

รวม 14,532 14,290

หมายเหตุ	:	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ส�านักหอสมุดมีบริการให้ยืมหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์รัฐบาล
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จ�านวนผู้ใช้บริการส�านักหอสมุด

เดือน
จ�านวน	(ครั้ง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ตุลาคม	 25,516 21,212

พฤศจิกายน	 27,273 18,515

ธันวาคม	 12,008 13,085

มกราคม	 16,226 17,913

กุมภาพันธ์	 18,843 21,349

มีนาคม	 23,779 8,209

เมษายน	 23,147 5,913

พฤษภาคม	 13,774 5,191

มิถุนายน	 16,234 8,535

กรกฎาคม	 34,107 23,652

สิงหาคม	 27,731 29,290

กันยายน	 32,919 34,594

รวม 271,557 207,458




