


สารจากผู้อำนวยการ
 
 รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยรวบรวมผลการ

ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยสรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา 

การบริหารงาน  งบประมาณ  ผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการ รวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่

ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินงาน 

 สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

บุคลากร ทุกหน่วยงาน ตลอดจนนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักหอสมุด เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณบุคลากรสำนักหอสมุดทุกคนที่

ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ และขอขอบคุณ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้จนลุล่วง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

    ธันวาคม 2559
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ผู้บริหารสำนักหอสมุด

บุคลากรสำนักหอสมุด

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงชุมชนท้องถิ่นมีทักษะการ 

                    เรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของสำนักหอสมุดอย่างมี

    ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก

งบประมาณ

ผลการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด 

สถิติงานห้องสมุด
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น



ข้อมูลทั่วไป
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ประวัติสำนักหอสมุด  
ห้องสมุด ได้ก่อตั้งพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม    เมื่อวันที่  

19  พฤษภาคม พ.ศ.2467 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัด

ครูมูล จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2485 

พ.ศ.2503 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่และได้พัฒนา

ห้องสมุดเป็นหอสมุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ในอาคาร 

เรียนรวมหมายเลข  3 ช้ัน 2 โดยใช้ห้องเรียน 4 ห้อง จัดเป็นหอสมุด

พ.ศ. 2517 หอสมุดได้ย้ายมายัง อาคาร 6 ซึ่งเป็นเอกเทศ  4 ชั้น

ปัจจุบัน คือ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.  2539  สถาบัน ได้จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อเดือน

สิงหาคม  พ.ศ. 2539  เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับ

นักศึกษา อาจารย์และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสถาบันอย่าง

เต็มรูปแบบ 

พ.ศ. 2540 สถาบันได้จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเดิมสังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื ่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความ

สามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ของสถาบัน

พ.ศ. 2543 หอสมุดได้ปรับฐานะและลักษณะงานบริการเป็นศูนย์

วิทยบริการ และย้ายมายังอาคารวิทยบริการ  (อาคาร 26)  ในเดือน

มิถุนายน 2543 เพื่อความทันสมัย

พ.ศ. 2544 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตและศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

ได้ย้ายมายังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายตัว

และรองรับการเรียนการสอนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีเดียวกัน  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้ขยายพื้นที่การศึกษา

ไปยังพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก และพื้นที่แม่สา ศูนย์วิทยบริการจึง

จัดตั้งห้องสมุดในพื้นที่การศึกษาดังกล่าว   เพื่อให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ไกลออกไป

พ.ศ. 2546 สถาบันได้ยุบรวมศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ให้เป็น 

หน่วยงานเดียวกับศูนย์บริการคอมพิวเตอร์     เพื่อสนับสนุน

การดำเนินงาน      และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน 2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เปลี่ยนชื่อ

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้รวมโครงสร้างของศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้สอดคล้องตามพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น “สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

พ.ศ. 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้

เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักหอสมุด” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการผู้อำนวยการ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

สำนักหอสมุด โดยมี อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ดำรง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน



รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด  |  5



6  |  รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด   

“ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นสากล   ”

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้

      ที่หลากหลายและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรวมถึง

      ชุมชนท้องถิ่นมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

      สำนักหอสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด
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1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยตรงตาม

    ความต้องการของผู้ใช้

2. พัฒนาสำนักหอสมุด ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. พัฒนาคุณภาพงานบริการสารสนเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก

    ธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)
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1. เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและทันสมัยในการ

    สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย 

2. เพื่อเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ (Main Objectives)
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รางวัลเชิดชูเกียรติ



10  |  รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด   

8 - 9 มกราคม 2559 สำนักหอสมุด ได้รับประกาศนียบัตรเนื่องในการ 

จัดกิจกรรมโครงการใจอาสาพัฒนาห้องสมุดสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดโดย 

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1 พฤษภาคม 2559  นางไพวรรณ ท้าวเคหะ บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับ

รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 

ประกาศนียบัตรกิจกรรมโครงการใจอาสาพัฒนาห้องสมุดสู่ชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่

 

รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559



รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ (KM) 

ของหน่วยงาน และรางวัลขวัญใจมหาชน

 

22 - 23 กรกฎาคม 2559 สำนักหอสมุด 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การประกวดและนำ

เสนอผลงานการจัดการความรู้ ( KM ) และรางวัลขวัญใจ 

มหาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดและ

นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ (KM) ทศวรรษ

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ KM Fair 2016 

“ มีดีมาโชว์ The expo share “ 

31 สิงหาคม 2559 สำนักหอสมุด ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดและนำเสนอผลงาน 

การจัดการความรู้ (KM) ทศวรรษการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ KM Fair 2016 “ มีดีมาโชว์ The expo 

share ”  คณะกรรมการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2559
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7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน

 18 - 20    สิงหาคม   2559   สำนักหอสมุด  จัดนิทรรศการ “ งานเขียนของพ่อ ”

ภายใต้โครงการ “   7    ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน ”  ณ 

อาคาร 90 ปี   ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที 

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวด Infographic 

กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ และนิทรรศการ

กิจกรรมการประกวด Infographic 

หัวข้อ "งานของพ่อ" 

กิจกรรมการแข่งขัน 

แฟนพันธุ์แท้หนังสือพระราชนิพนธ์ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

นิทรรศการ “หนังสือที่พ่อเขียน” 
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โครงการ CMRU Book Fair 2016     
23 - 25 กุมภาพันธ์  2559 สำนักหอสมุด  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “CMRU Book Fair 2016”  

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ในการร่วมกิจกรรมและสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นจำนวนมาก 

 ภายในงาน มีกิจกรรมออกบูธของร้านหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 

45 ร้านค้า กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ร้าน กิจกรรมมอบรางวัล 

การประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด กิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ( ฟ้อนเจิง , ฟ้อนสาวไหม ) กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฟ้อนขันดอก, ฟ้อนที) และ การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน 

ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

15 สิงหาคม  2559 กิจกรรมการประกวดหนังสั้น เรื่อง “เยาวชนไทยอนาคตก้าวไกลใน

ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด ่ผู้ชนะการแข่งขัน 

ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

25 กุมภาพันธ์  2559  กิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่านิทานอาเซียน  ณ ลานกิจกรรม 

ชั้น 1 สำนักหอสมุด ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

25 กุมภาพันธ์  2559 สำนักหอสมุด ได้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประตูสู่ประชาคม

อาเซียน มีกิจกรรม ได้แก่ การประกวดการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน การประกวดหนังสั้น เรื่อง ” เยาวชน

ไทยอนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน ” และการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

19 สิงหาคม  2559 กิจกรรมแข่งขันการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ณ ชั้น 5 ห้องที่ 1 

อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และ (ป.4-ป.6) ได้แก่

รางวัลที่ 1  ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันทรายคลองน้อย 
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 กันยายน 2558 – พฤศจิกายน 2558 สำนักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมและบริการเชิงรุก

ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด และส่งเสริมสนับสนุน

ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) 

มีแผนทั้งสิ้น 1,000 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,005 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมคิดเป็น ร้อยละ 82

โครงการ Smart User : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะ 

การรู้สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)
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 สำนักหอสมุด จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

CMRU OPAC และการจัดการรูปแบบบรรณานุกรมสำเร็จรูป ในวันที่

 23    พฤศจิกายน    2558  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 16  – 18 ธันวาคม 2558  สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

 6 มกราคม 2559 สำหรับนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 

 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรมีแผนทั้งสิ้น 250 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 

317 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็น ร้อยละ 86
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8 - 9  มกราคม 2559 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 9 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 - 2  กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 

1 - 2  มีนาคม 2559   โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่  
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โครงการ ใจอาสา
พัฒนาห้องสมุดสู่ชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่

 สำนักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ใจอาสาพัฒนาห้องสมุดและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ห้องสมุดโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

และพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร

ทางการศึกษาและผู้สนใจภายในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 3 โรงเรียน 
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 3 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้บรรยายให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแล

ห้องสมุด ในหัวข้อ “ การบริหารจัดการงานห้องสมุด ” ณ 

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด จำนวน 

3 โรงเรียน โดยมีครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 6 คน 

 4 สิงหาคม 2559 อาจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ รองผู้อำนวยกรสำนัก 

หอสมุด ในหัวข้อ “บริการห้องสมุดโรงเรียนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” คุณ 

รัชฏาภรณ์   มูลมาก และคุณฐิติกา อาษากิจ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ในหัวข้อ 

“การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ”  และการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การใช้

งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ” โดยคุณมงคล  อุตะมะแก้ว และคุณสุรดา ปฐวีวิจิตร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายเชียงใหม่ ช้ัน 8 สำนักหอสมุด  

 5 สิงหาคม 2559 คุณรัชฎาภรณ์ มูลมาก 

และคุณฐิติกา อาษากิจ บรรณารักษ์  สำนักหอสมุด  ในหัวข้อ 

“การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” และในภาคบ่าย 

วิทยากรโดย คุณไพวรรณ      ท้าวเคหะ และคุณสมคิด  อินขะ  

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หัวข้อ “เทคนิคการจัดช้ันหนังสือ” และ 

อาจารย์ ดร.สุทธินันท์  ช่ืนชม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด    

ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม  ณ ห้อง 

ประชุมเอ้ืองสายเชียงใหม่ ช้ัน 8 สำนักหอสมุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานห้องสมุด

ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
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โครงสร้างหน่วยงาน
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โครงสร้างหน่วยงาน
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ผู้บริหารสำนักหอสมุด

อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

อาจารย์ชโรชินีย์ ชัยมินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
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บุคลากรสำนักหอสมุด
งานสำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริการสารสนเทศ

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม

นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ

นางสาวฐิติกา อาษากิจ

นายจำรัส อุทธา น.ส. นภพรรณ รุ่งทองคำกุล น.ส. นิตยา ทองนา

นายสมคิด อินขะ นางไพวรรณ ท้าวเคหะ นายสุพจน์ บัวสุข

นายอำนาจ เป็งกาสิทธ์ น.ส. จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ น.ส. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว น.ส.แสงเพชร อินสมวงค์

นางสุณี ไชยวงษ์ น.ส. รัชฎาภรณ์ มูลมาก นายอนุรักษ์ บุญนายืน นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา

นายสุทัศน์ เขียวนิล นายมงคล อุตะมะแก้ว น.ส. สุรดา ปฐวีวิจิตร นายนิรันดร อารินทร์

นางธญา ตันติวราภา
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จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559



ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นศูนย์กลางทรัพยากร

การเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
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โครงการจัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยาก

ร สารสนเทศรวมทุกพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด จำนวน 4,800,000 บาท สำนักหอสมุด ซึ่งได้จัดสรรในการจัดซื้

อหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารและหนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Book) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)  และโสตวัสดุ

การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมทุกพื้นที่การศึกษา

ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด ได้บอกรับสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
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8 – 9  สิงหาคม 2559 
สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสร้าง

ระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ณ ห้อง 207 ชั้น 2 

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัย

พายัพ

โครงการอบรมและสร้างระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์



โครงการ สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

กันยายน 2558 - มกราคม 2559   

สำนักหอสมุด วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา อาทิเช่น Tutorial

คลิปสอนการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Web 

OPAC คลิปแนะนำสำนักหอสมุด สอนการใช้ห้องสมุด 

คลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุด คลิปแนะนำแหล่งข้อมูล

หรือการศึกษาค้นคว้า e-Book ทักษะการรู้สารสนเทศ 

และมีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้น่าสนใจ ผู้ใช้ 

บริการมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นหลังจากรับชม 

วีดีทัศน์ ร้อยละ 91.43 
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โครงการค่าบริการเคลื่อนย้ายข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua)                                   
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โครงการค่าบริการเคลื่อนย้ายข้อมูลในฐานข้อมูล

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua)                                   

 กันยายน 2558 - มกราคม 2559  สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua) เพื่อให้บริการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ

รองรับข้อมูลได้เพิ่มขึ้น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถสืบค้นสารสนเทศ  ที่สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua) 

พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบร้อยละ 92
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ



โครงการ CMRU Library Ambassador 
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 18 - 20 สิงหาคม 2559   

     สำนักหอสมุด เปิดตัว Ambassador ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน 7 ทศวรรษ 

กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน  จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวรัชฎาภรณ์  มูลมาก 

นางสาวจิณตมลรัศ อาคะโรจน์ นางสาวกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว นางสาวแสงเพชร อินสมวงศ์ และนางสาวสุรดา 

ปฐวีวิจิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความประทับใจในการให้บริการ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักหอสมุด

โครงการ CMRU Library Ambassador 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย

รวมถึงชุมชนท้องถิ่น  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของสำนักหอสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม
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KM
โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ 

การพัฒนาเพื่อดำเนินการด้านการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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18 พฤศจิกายน 2558   กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ หัวข้อ 

“การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ : Excellence Proactive Service”

กิจกรรมดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)    กิจกรรมศุกร์สุนทรี : 

เทคนิคการไปราชการแบบง่ายๆ  เทคนิคการจัดชั้นหนังสือ การสั่งซื้อสื่อสารสนเทศในระบบ

สั่งซื้อออนไลน์ มือใหม่หัดเขียนหนังสือราชการ สรุปหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้

10 มิถุนายน 2559   กิจกรรม KM DAY 

15 ธันวาคม 2558   อบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด
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กิจกรรมดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)   

22 มกราคม 2559   เทคนิคการจัดชั้นหนังสือ 

11 ธันวาคม 2558   เทคนิคการไปราชการแบบง่ายๆ 

29 มกราคม 2559   การสั่งซื้อสื่อสารสนเทศในระบบสั่งซื้อออนไลน์

“ ศุกร์สุนทรี ”
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1 เมษายน 2559   สรุปหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู ้

9 มีนาคม 2559   มือใหม่หัดเขียนหนังสือราชการ 

10 มิถุนายน 2559   กิจกรรม KM DAY
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โครงการ

Beautiful Body

YOGA 
Beautiful Body

 ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร 

ออกกำลังกาย “Beautiful Body” อย่างน้อย 

3 ครั้งต่อสัปดาห์ ระหว่างเดือนเมษายน 2559 

ถึง เดือนกันยายน 2559 ณ ห้องมินิสตูดิโอ 

ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริม            

สุขภาพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคล 

ทั่วไป
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โครงการบริหารจัดการสำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ



รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด  |  49

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานหอสมุด

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ



โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะงาน
 ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรของสำนักหอสมุดได้รับการพัฒนาตนเองโดยได้เข้าร่วม  

ประชุม อบรม สัมมนา ดังรายละเอียดในตาราง

ลำดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ งบประมาณที่ใช้

1 26 ต.ค. - 6 

พ.ย. 58

อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมหนังสือ

และเอกสาร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่

1. จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ 5,000 บาท

2 26 - 27 ธ.ค. 

58

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาร

ะบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 

หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับ 

เคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน”

โรงแรม 

อิมพีเรียล แม่ปิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. มะลิ หาญปราณี

2. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว 

5,400 บาท

3 25 ธ.ค.58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จังหวัดเชียงใหม่

1. มะลิ หาญปราณี

2. ธญา ตันติวราภา

3. สุณี  ไชยวงษ์

4. ฐิติกา อาษากิจ

5. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

6. สุทัศน์ เขียวนิล

7. มงคล อุตะมะแก้ว

8. สุรดา ปฐวีวิจิตร

9. ไพวรรณ ท้าวเคหะ

10. นิรันดร อารินทร์

11. อนุรักษ์ บุญนายืน

12.จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ 

13. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

14. แสงเพชร อินสมวงศ์

6,000 บาท

4 19 ม.ค. – 21 

ม.ค. 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารส

นเทศเพื่อการพัฒนา Wunca

จังหวัดนครราชสีมา 1. สุรดา ปฐวีวิจิตร 4,930 บาท

5 23 ก.พ. 

– 24 ก.พ. 

2559

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้า

นการประกันคุณภาพ

จังหวัดกำแพงเพชร 1. สุรดา ปฐวีวิจิตร

2. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

16,636 บาท

6 24 ก.พ. 

– 27 ก.พ. 

2559

อบรมหลักสูตรบริหารงบ

ประมาณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โรงแรมเอส  ดี  

อเวนิว   ปิ่นเกล้า 

กรุงเทพฯ

1. มะลิ หาญปราณี

2. เสาวนีย์  สุริยะเจริญ

2,360 บาท
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ งบประมาณที่ใช้

1 26 ต.ค. - 6 

พ.ย. 58

อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมหนังสือ

และเอกสาร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่

1. จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ 5,000 บาท

2 26 - 27 ธ.ค. 

58

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาร

ะบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 

หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับ 

เคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน”

โรงแรม 

อิมพีเรียล แม่ปิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. มะลิ หาญปราณี

2. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว 

5,400 บาท

3 25 ธ.ค.58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จังหวัดเชียงใหม่

1. มะลิ หาญปราณี

2. ธญา ตันติวราภา

3. สุณี  ไชยวงษ์

4. ฐิติกา อาษากิจ

5. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

6. สุทัศน์ เขียวนิล

7. มงคล อุตะมะแก้ว

8. สุรดา ปฐวีวิจิตร

9. ไพวรรณ ท้าวเคหะ

10. นิรันดร อารินทร์

11. อนุรักษ์ บุญนายืน

12.จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ 

13. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

14. แสงเพชร อินสมวงศ์

6,000 บาท

4 19 ม.ค. – 21 

ม.ค. 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารส

นเทศเพื่อการพัฒนา Wunca

จังหวัดนครราชสีมา 1. สุรดา ปฐวีวิจิตร 4,930 บาท

5 23 ก.พ. 

– 24 ก.พ. 

2559

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้า

นการประกันคุณภาพ

จังหวัดกำแพงเพชร 1. สุรดา ปฐวีวิจิตร

2. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

16,636 บาท

6 24 ก.พ. 

– 27 ก.พ. 

2559

อบรมหลักสูตรบริหารงบ

ประมาณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โรงแรมเอส  ดี  

อเวนิว   ปิ่นเกล้า 

กรุงเทพฯ

1. มะลิ หาญปราณี

2. เสาวนีย์  สุริยะเจริญ

2,360 บาท

ลำดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ งบประมาณที่ใช้

7 28 ก.พ. - 1 

มี.ค. 2559

อบรมการใช้งานโปรแกรม UC 

Connexion Client และการสืบ

ค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดม

ศึกษา    

สำนักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

1. นางธญา ตันติวราภา

2. นางสาวสุรดา 

ปฐวีวิจิตร

3. นางสาวรัชฎาภรณ์  

มูลมาก

9,564 บาท

8 9 - 11 มี.ค. 

2559

ห้องสมุดมนุษย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์

1. สุณี  ไชยวงษ์

2. ฐิติกา อาษากิจ

3. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

4. สุทัศน์ เขียวนิล

5. มงคล อุตะมะแก้ว

20,480 บาท

9 20 – 23 มี.ค. 

2559

สัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของ

ห้องสมุดในการให้บริการสารสนเ

ทศยุคดิจิทัล”ณ Cyber Zone 1 

ณ สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

จังหวัดชลบุรี

1. ธญา ตันติวราภา

2. ฐิติกา อาษากิจ

3. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

4. สุณี  ไชยวงษ์

5. ไพวรรณ ท้าวเคหะ

6. สุทัศน์ เขียวนิล

7. มงคล อุตะมะแก้ว

8. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

23,990 บาท

10 25 มี.ค. 

2559

ศึกษาดูงานด้านห้องสมุดและ  

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดพะเยา 1. ธญา ตันติวราภา

2. ฐิติกา อาษากิจ

3. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

4. สุทัศน์ เขียวนิล

5. กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

6. แสงเพชร อินสมวงศ์

5,640 บาท

11 21 - 22 มิ.ย. 

2559

เข้าร่วมอบรมการลงรายการทรัพ

ยากรสารสนเทศมาตรฐาน RDA

กรุงเทพฯ 1. รัชฎาภรณ์  มูลมาก

2. สุรดา ปฐวีวิจิตร

6,350 บาท

12 8-9 ส.ค. 

2559

อบรมและสร้างระบบจัดเก็บ  

เอกสารจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยพายัพ  

จังหวัดเชียงใหม่

1. จำรัส  อุทธา

2. สุรดา  ปฐวีวิจิตร

3. นภพรรณ รุ่งทองคำกุล 

4. เสาวนีย์  สุริยะเจริญ 

5. สุทัศน์  เขียวนิล 

6. ธญา  ตันติวราภา 

7. รัชฎาภรณ์  มูลมาก 

8. ฐิติกา  อาษากิจ

ไม่ใช้งบประมาณ
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ งบประมาณที่ใช้

12 8-9 ส.ค. 

2559

อบรมและสร้างระบบจัดเก็บ  

เอกสารจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยพายัพ  

จังหวัดเชียงใหม่

9. สุณี  ไชยวงษ์ 

10. นิตยา  ทองนา 

11. นิรันดร  อารินทร์ 

12. เกียรติกร  ขันทราช 

13. ไพวรรณ  ท้าวเคหะ

14. สมคิด  อินขะ

15. ณรงค์  ยุทธกิจ 

16.จิณตมลรัศ อาคะโรจน์

17. กัญภาสรณ์  ดวงแก้ว

18. ฉัตรชัย  ทิศขันสา 

19. อำนาจ  เป็งกาสิทธิ์ 

20. สุพจน์  บัวสุข 

21. แสงเพชร  อินสมวงศ์

22. มงคล  อุตะมะแก้ว

ไม่ใช้งบประมาณ

13 20 พ.ย. 

2559

พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย

จดหมายเหตุ และการบรรยาย

เรื่อง การจัดเก็บและ

การทำลายเอกสาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จังหวัดเชียงใหม่

1. จำรัส  อุทธา

2. เสาวนีย์  สุริยะเจริญ

3. นภพรรณ รุ่งทองคำกุล 

4. นิตยา  ทองนา

ไม่ใช้งบประมาณ

52 |  รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด   



ลำดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/สัมมนา สถานที่ บุคลากรที่ไปราชการ งบประมาณที่ใช้

12 8-9 ส.ค. 

2559

อบรมและสร้างระบบจัดเก็บ  

เอกสารจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยพายัพ  

จังหวัดเชียงใหม่

9. สุณี  ไชยวงษ์ 

10. นิตยา  ทองนา 

11. นิรันดร  อารินทร์ 

12. เกียรติกร  ขันทราช 

13. ไพวรรณ  ท้าวเคหะ

14. สมคิด  อินขะ

15. ณรงค์  ยุทธกิจ 

16.จิณตมลรัศ อาคะโรจน์

17. กัญภาสรณ์  ดวงแก้ว

18. ฉัตรชัย  ทิศขันสา 

19. อำนาจ  เป็งกาสิทธิ์ 

20. สุพจน์  บัวสุข 

21. แสงเพชร  อินสมวงศ์

22. มงคล  อุตะมะแก้ว

ไม่ใช้งบประมาณ

13 20 พ.ย. 

2559

พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย

จดหมายเหตุ และการบรรยาย

เรื่อง การจัดเก็บและ

การทำลายเอกสาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จังหวัดเชียงใหม่

1. จำรัส  อุทธา

2. เสาวนีย์  สุริยะเจริญ

3. นภพรรณ รุ่งทองคำกุล 

4. นิตยา  ทองนา

ไม่ใช้งบประมาณ
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สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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 3 – 4 ธันวาคม 2558  สำนักหอสมุด 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด

เวลา 08.00 น.–16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 1 - 3 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำป ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี



โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559-2563) สำนักหอสมุด

 เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 - 2563) ณ ห้องประชุม เอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพสำนัก

วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั ่วประเทศ ครั ้งที ่ 5

“ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส ำ นั ก

วิ ทยบริ ก า รและ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ทั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ ”ณ 

สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 10 - 11 มีนาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง

ประเทศไทย” ครั้งที่ 5 และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ณ 

สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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25 มีนาคม 2559 สำนักหอสมุดร่วมกับชมรม

ห้องสมุดเชียงใหม่จัด โครงการศึกษาดูงานแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา ณ ห้องสมุด

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ 

บ้านทุ่งมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีสมาชิกชมรมห้อง

สมุดเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวน 60 คน
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ภาคผนวก
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งบประมาณประจำปี 2559
 สำนักหอสมุด  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินงาน การบริหารและ จัดการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,806,500 บาทและเป็นงบประมาณเงินรายได้

จำนวน 832,500 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,639,000 บาท 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพการแสดงงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรประจำปีงบประมาณ  2559

 แผนภาพที่ 2 แผนภาพการแสดงงบประมาณ ประจำปี 2559 

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 สำนักหอสมุด ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดฆษทรัพยากร

สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นงบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  จำนวน 2,334,200 บาท และเป็นงบการจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 

2,465,800 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ดังนี้

 แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงงบประมาณในการดำเนินงาน

ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดง การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สำหรับห้องสมุด ของแต่ละศูนย์การศึกษา
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การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นงบด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  จำนวน 

2,334,200,000 บาท และเป็นงบด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 2,465,800 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 

4,800,000 บาท ดังนี้

 ตารางที่ 2 ตารางแสดงงบประมาณในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามศูนย์การศึกษา
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2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

ประจำปี พ.ศ. 2559

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนสำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุน

สำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2559
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ผลการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุด ประจำปี 2559

QualityQuality

ตาราง ป.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
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 7 พฤศจิกายน 2559  การประเมินติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ของสำนักหอสมุด

 9 พฤศจิกายน 2559 รับฟังผลการประเมินติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ 

ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ตาราง ป.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน

  -ไม่มี-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ

 จุดแข็ง

 จุดที่ควรพัฒนา

1.  หน่วยงานควรทำการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2557 – 2561 และแผนยุทธศาสตร์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 - 2563 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 เมื่อทำการพัฒนา      

     แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานใหม่

2.  หน่วยงานควรกำหนดตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการให้สามารถวัดผลได้ตามรอบเวลาปีงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ

 จุดแข็ง

  -ไม่มี-
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 จุดที่ควรพัฒนา

1.   การกำหนดแผนการให้บริการ ควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน          

     การวิเคราะห์ SWOT ตามความต้องการรวมถึงปัญหา เป็นผลทำให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านการให้                    

     บริการแล้วจึงแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการต่อไป

2.   ควรมีการวางระบบการทำงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     เพื่อบ่งบอกการเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

3.   ควรกำหนดหัวข้อวิจัย ประเด็นการประกันคุณภาพ เช่น หัวข้อความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการ           

     ประกันคุณภาพภายในของสำนักหอสมุด เพื่อให้หน่วยงานได้ผลิตผลงานวิจัยและนำผลของงาน  

     วิจัยไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป

องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 จุดแข็ง
1.   สามารถสร้างนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการให้บริการเชิงรุก ที่หน่วยงานอื่นสามารถนำ  

     ไปปฏิบัติได้

2.   ผู้บริหารของสำนักหอสมุด มีนโยบายและแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

     กำกับให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่นๆ 

     ทำให้สามารถวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือประกอบการ       

     ตัดสินใจ ในการบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงของหน่วยงาน

 จุดที่ควรพัฒนา

1.   มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนกิจกรรม KM ในระดับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น พัฒนา       

      คุณอำนวย (ผู้ประสานและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร) ให้สามารถ        

      ทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างแท้จริง 

2.   ควรทำความเข้าใจกับบุคลากรสำนักหอสมุดในการวิเคราะห์ แยกแยะความเส่ียงและการควบคุม      

      ภายในให้ถูกต้อง

3.   ควรทำการประเมินแผนบริหารความเส่ียงให้ถูกต้องโดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ    

      แผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี

4.   การแปรค่าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสถิติ           

      (การกำหนดค่าช่วงอันตรภาคชั้น) 

QualityQuality
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 

 จุดแข็ง

1.  ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหม่                

     เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น 

2.   การเขียน SAR ในแต่ละเกณฑ์ ควรเขียนให้แสดงถึงกระบวนการที่ได้ทำจริง และเขียนตรง  

     ประเด็นตามเกณฑ์

3.   ควรกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกแผน เพื่อใช้ประเมินความสำเร็จของแผนได้

4.   การเขียนจุดแข็งของหน่วยงาน ต้องเป็นสิ่งที่โดดเด่นจริงๆ ของหน่วยงานเท่านั้น

5.   ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการใส่หมายเลขกำกับในเอกสารอ้างอิงของ 

      แต่ละตัวบ่งชี้

  -ไม่มี-

 จุดที่ควรพัฒนา

  -ไม่มี-

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
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ตารางแสดงสถิติการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ จำแนกตามพื้นที่การศึกษา

จำนวนทรัพยากรใหม่ที่เข้ามาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua) 

สถิติหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua)
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การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua)
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สถิติการใช้บริการหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์
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คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติ
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บัตรผ่านวีไอพีหอสมุด

บัณฑิตวิทยาลัย



อื่นๆ
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