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ซึ่งได้สรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา	 การบริหารงาน	 งบประมาณ	

ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส�านักหอสมุดและสถิติต่าง	 ๆ 

เพื่อแสดงให ้ เห็นถึงการด�าเนินงานในภาพรวมของส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั	คณาจารย์	บคุลากร	ตลอดจน 
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ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

ธันวาคม		2562
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ประวัติส�านักหอสมุด
	 ห้องสมุดได้ก่อตั้งพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม 

พ.ศ.	2467	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	จังหวัดเชียงใหม่	ในปี	พ.ศ.	2485

	 พ.ศ.	2503	ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่	และได้พัฒนาห้องสมุด	เป็นหอสมุด

วทิยาลยัครเูชยีงใหม่	ซึง่เดมิตัง้อยูใ่นอาคารเรยีนรวมหมายเลข	3	ชัน้	2	โดยใช้ห้องเรยีน	4	ห้อง	

จัดเป็นหอสมุด

	 พ.ศ.	2517	หอสมุดได้ย้ายมายังอาคาร	6	ซึ่งเป็นเอกเทศ	4	ชั้น	ปัจจุบัน	คืออาคาร

ส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

	 พ.ศ.	2535	วทิยาลยัคร	ู36	แห่งทัว่ประเทศ	ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	9	พระราชทานนามเป็น	“สถาบนัราชภฏั”	หอสมดุจงึได้เปลีย่นชือ่เป็น 

หอสมุดสถาบันราชภัฏเชียงใหม่	

	 พ.ศ.	2538	ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.2538	ให้สถาบันราชภัฏ 

เป็น	สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่	มวีตัถปุระสงค์ให้การศกึษาวชิาการและวชิาชพี

ชั้นสูง	 ท�าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย	ี

ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

	 พ.ศ.	 2543	 หอสมุดได้ปรับฐานะและลักษณะงานบริการเป็น	 ศูนย์วิทยบริการ 

และย้ายมายังอาคารวิทยบริการ	(อาคาร	26)	ในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2543	เพื่อความทันสมัย

	 พ.ศ.	2544	สถาบนัราชภฏัเชยีงใหม่ได้ขยายพ้ืนทีก่ารศกึษาไปยงัพ้ืนทีส่ะลวง-ขีเ้หลก็ 

และพืน้ทีแ่ม่สา	จงึมกีารจดัตัง้ห้องสมดุในพืน้ทีก่ารศกึษาดงักล่าว	เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ไกลออกไป

	 พ.ศ.	 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 9	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

พ.ศ.	 2547	 เมื่อวันที่	 10	 มิถุนายน	 2547	 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	และมสีภาพเป็นนิตบิคุคลโดยสมบรูณ์	และในวนัที	่14	มถินุายน	

พ.ศ.	2547	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 พ.ศ.	2548	มหาวิทยาลัยได้รวมโครงสร้างของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และศูนย์วิทย

บรกิาร	เพือ่ให้สอดคล้องตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยราชภฏั	และได้เปล่ียนชือ่เป็น	“ส�านกั

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ”	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ร�าไพ		แสงเรอืง	ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นผู้อ�านวยการ	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2548	

	 พ.ศ.	2552	อาจารย์	ดร.	ศุภกฤษ	เมธีโภคพงษ์	ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ	ส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตั้งแต่วันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.	2552	

	 พ.ศ.	 2558	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้เปล่ียนชื่อเป็น 

“ส�านกัหอสมดุ”	ในวนัที	่17	กมุภาพนัธ์		พ.ศ.	2558		โดยม	ีอาจารย์	ดร.	ศภุกฤษ		เมธโีภคพงษ์ 

ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	จนถึงวันที่	3	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

	 พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุทธินันท์		ชื่นชม	ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	จนถึงปัจจุบัน
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ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ 

	 “การเรียนรู้ตลอดชีวิตน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

	 “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่ทันสมัย	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

	 1.	แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

	 2.	พัฒนาส�านักหอสมุด	ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 3.	พัฒนาคุณภาพงานบริการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 4.	ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 5.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการของส�านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	

	 1.	 เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและทันสมัย	 ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย	และบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

	 2.	เพื่อเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

	 3.	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

	 4.	เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 5.	เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	



ยุทธศาสตร์

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ 

ค่านิยมหลัก

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	:	ส่งเสริมส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย	ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 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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ส�ำนักหอสมุด

คณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

งานบริหารทั่วไป
งานบริการ

สารสนเทศ

งานพัฒนาและ

จัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี

ห้องสมุด

งานบริหารทั่วไป งานฐานข้อมูลออนไลน์

งานพัฒนาและจัดการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์และสื่อ

การเรียนรู้ออนไลน์

งานบริการยืม-คืน

งานบริการการอ่าน

งานจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ

งานบริการวิชาการ

งานวเิคราะห์หมวดหมู ่

และลงรายการทรพัยากร 

สารสนเทศ

งานส่งเสริมการเรียนรู้

และการวิจัย

งานอนุรักษ์และบ�ารุง 

รักษาทรัพยากร

สารสนเทศ

งานจดหมายเหตุ

งานการเงินและพัสดุ
งานระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ

งานดูแลซ่อมบ�ารุง

คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

งานนโยบายและแผน งานเว็บไซต์ห้องสมุด

งานโสตทัศนูปกรณ์
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ผู้บริหารส�านักหอสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธินันท์	ชื่นชม

ผู้อ�านวยการ

อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ

รองผู้อ�านวยการ

นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อาจารย์	ดร.วาสนา	สันติธีรากุล

รองผู้อ�านวยการ

นางสาวฐิติกา	อาษากิจ

รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

อาจารย์	ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก

รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้างานพัฒนา

และจัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศ	

นางสาวศรัญยา	ไชยวงค์

รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ

นายสุทัศน์	เขียวนิล

รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด
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บุคลากรส�านักหอสมุด 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริการสารสนเทศ

นายจ�ารัส	อุทธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรวรา	ใสค�า

บรรณารักษ์

นายสุพจน์	บัวสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายพิสิฐ	ศรีใจภา

บรรณารักษ์

นางสาววรัฏฐา	กัวตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางไพวรรณ	ท้าวเคหะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวอจัฉราพร	วงศ์จันทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวแสงเพชร	อินสมวงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวภทัราภรณ์	แสงปัญญา 

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายอ�านาจ	เป็งกาสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวชุติมา	ค�าสอน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวนภพรรณ	รุ่งทองค�ากุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา	ทองนา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร



งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

14 Annual Report 2019
Chiang Mai Rajabhat University Library

นางสุณี	ไชยวงษ์

บรรณารักษ์

นายมงคล	อุตะมะแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางธญา	ตันติวราภา

บรรณารักษ์
(ปฏิบัติงานส�านักหอสมุด	ศูนย์แม่ริม)

นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนพินธ์	ทองค�า

บรรณารักษ์

นางสาวจิตรดา	หมั่นขีด

นักวิชาการศึกษา

นายอนุรักษ์	บุญนายืน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายนิรันดร	อารินทร์

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นายฉัตร์ชัย	ทิศขันสา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
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จ�านวนบุคลากร

1.	จ�านวนบุคลากร	จ�าแนกตามประเภทของบุคลากร

ประเภท

กลุ่มงำน

รวม ร้อยละงำนบริหำร

ทั่วไป

งำนบริกำร

สำรสนเทศ

งำนพัฒนำและจัดระบบ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

งำนเทคโนโลยี

ห้องสมุด

ข้าราชการ 0 0 0 0 0 0.00

พนกังานมหาวทิยาลยั 5 8 7 5 25 92.60

พนักงานราชการ 0 1 0 0 1 3.70

ลูกจ้างประจ�า 0 1 0 0 1 3.70

ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0 0 0 0.00

รวม 5 10 7 5 27 100.00

2.	จ�านวนบุคลากร	จ�าแนกตามต�าแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ต�ำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ

รวม
ต�่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก

งำนบริหำรทั่วไป
-	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	

-	นักวิชาการเงินและบัญชี	

-	นักวิชาการพัสดุ	

-	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

งำนบริกำรสำรสนเทศ
-	บรรณารักษ์	

-	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	 2

2

6

1 3

8

งำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ
-	บรรณารักษ์	

-	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	

2

2

2 4

2

งำนเทคโนโลยีห้องสมุด
-	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

-	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	

-	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา	

-	นักวิชาการศึกษา	

2

1

1

1

2

1

1

1

รวม 2 20 5 - 27
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รางวัลเชิดชูเกียรติ
และกิจกรรมส�าคัญ
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รางวัลเชิดชูเกียรติ

รำงวัล Top 3 Highest Usage of Emerald Publishing 2018
	 ส�านักหอสมุด	ได้รับรางวัล	“Top	3	Highest	Usage	of	Emerald	

Publishing	2018”	สถาบนัทีม่สีถิตกิารสบืค้นของส�านกัพมิพ์สงูสดุ	3	อันดบั	

ส�าหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	จาก	Emerald	Publishing

รำงวัล High rising usage of Emerald Publishing 2019
	 ส�านักหอสมุด	 ได้รับรางวัล	 “High	 rising	 usage	 of	 Emerald	

Publishing	2019”	สถาบันที่มีสถิติการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในปี	2019	ส�าหรับ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	จาก	Emerald	Publishing	

รำงวัล Top Five Users of EBSCO Discovery Service 2019
	 ส�านกัหอสมดุ	ได้รบัรางวลั	“Top	Five	Users	of	EBSCO	Discovery	

Service	 2019”	 สถาบันท่ีมีสถิติการใช้งานสูงสุด	 5	 อันดับ	 ส�าหรับกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	จาก	EBSCO	Information	Service,	Inc.

บคุลำกรของส�ำนักหอสมดุ ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งทีสู่งขึน้ 
	 นางธญา		ตันติวราภา	บคุลากรของส�านกัหอสมดุ	ต�าแหน่งบรรณารกัษ์

ปฏิบัติการ	 ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งบรรณารักษ์ช�านาญการ 

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2562

	 11-13	มกราคม	2562	ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการศึกษาบริบทและ

ความต้องการในการพฒันาโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	

และด�าเนินการติดตามประเมินผลการฝ ึกอบรมและ 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

เพ่ือสนองพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ท่านผู้หญิง

ประไพ	 ศิวะโกเศศ	 หมู่ท่ี	 12	 ต�าบลสบโขง	 อ�าเภออมก๋อย	

จังหวัดเชียงใหม่		

	 22	มกราคม	2562	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณยีกจิเปิดศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแม่มุใน	บริษัท	ซีเค	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	อุปถัมภ์	

หมู่ท่ี	 4	 ต�าบลแม่นาจร	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม ่

โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ	 ทั้งนี้	

ส�านกัหอสมดุ	ได้เข้าร่วมด�าเนนิการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีน

ตามโครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	

เพ่ือสนองพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือสนอง 
พระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการ อ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียน 
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และ
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
ส�าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
เป็นพีเ่ลี้ยง

	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินโครงการอ่านออกเขียนได้

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ร่วมกับ	 โครงการพัฒนาทักษะ 

การอ่านออกเขยีนได้เพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะส�าหรับนกัเรยีน

ในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

เป็นพี่เลี้ยง	 เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนท้องถ่ิน	 โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาด้านการอ่าน	 การเขียน	 การคิดวิเคราะห์ 

เป ็นส�าคัญ	 มี โรงเรียนในพื้น ท่ีจังหวัดเชียงใหม ่และ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 36	 โรงเรียน 

โดยได้มีการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ	ได้แก่

	 1.	 การส�ารวจความต้องการของครู	 เพื่อผลิตสื่อ 

ให้ตรงกับแผนการเรียนการสอน	โดยใช้กระบวนการ	PLC

	 2.	 การจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน	 โดยใช้

กระบวนการ	 PLC	 ได้แผนการจัดการความรู้	 หลักสูตร 

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้	 และการคิดวิเคราะห์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จ�านวน	 34	 แผน	 ประกอบด้วย 

6	ขั้น	คือ

	 ขั้นที่	1	รู้จ�าตัวอักษร

	 ขั้นที่	2	ขั้นตอนประสมค�าใหม่

	 ขั้นที่	3	ใส่ใจการผันวรรณยุกต์

	 ขั้นที่	4	ฉุกคิดแจกลูกสะกดค�า

	 ขั้นที่	5	ดื่มด�่าค�าลักษณะพิเศษ

	 ขั้นที่	6	อ่านเรื่องขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาวะ

	 3.	การประเมินความสามารถในการอ่าน	การเขียน	

และการคิดวเิคราะห์	ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	พบว่า	นกัเรยีน

ในโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	47.90	มผีลการทดสอบ 

ความสามารถในอ่าน	การเขียน	และการวิเคราะห์สูงขึ้น
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	 4.	 จัดท�าสื่อการเรียนการสอน	 และการอบรม 

เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียน	การสอน	ประกอบด้วย	

	 -	สื่อท�ามือ	(บัตรค�า)

	 -	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)

	 -	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(คลิป)

	 -	ชุดกิจกรรมจากกระดาษ

	 5.	 จัดกิจกรรมการเรียน	 การสอนในโรงเรียน 

โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้	และการคิด

วิเคราะห์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 6.	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

มีการลงพื้นที่ เ พ่ือติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียน 

ท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้	36	โรงเรยีน	อกีทัง้	ได้มกีารจัดประชมุ

เชิงปฏิบัติการ	 เพื่อติดตามและสรุปผลการด�าเนินโครงการ	

โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานระหว่างโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย	 และมีการจัดแข่งขันการประกวดการอ่าน	

การเขียน	และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	รวมถึงร่วมกัน

สรุปผลการด�าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 

กลุม่เป้าหมาย	เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 

ในปีต่อไป
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ผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2562
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

	 ส�านกัหอสมดุ	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิงานบริหารและจัดการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562 

จ�าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน	 จ�านวน	 2,540,621.00	 บาท	 งบประมาณเงินรายได้	 จ�านวน	 4,270,400.00	 บาท 

และงบประมาณเงินรับฝาก	จ�านวน	909,230.10	บาท	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	7,720,251.10		บาท	ดังนี้

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

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย	จ�านวน	502,500.00	บาท

	 ยทุธศาสตร์ที	่2	เป็นศนูย์กลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันาท้องถิน่และวชิาชพีคร	ูจ�านวน	6,037,151.10	บาท 

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	

1,180,600.00	บาท	

แผนภำพที่ 1	งบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ

 แผนภำพที่ 2	งบประมาณ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จ�าแนกตามยุทธศาสตร์ส�านักหอสมุด	ระยะ	5	ปี	

(พ.ศ.	2561-2565)	ฉบับปรับปรุงปี	2562

909,230.10

(11.78%)
งบแผ่นดิน

เงินรายได้

เงินรับฝาก

ยุทธศาสตร์ที่	1

ยุทธศาสตร์ที่	2

ยุทธศาสตร์ที่	3

2,540,621.00

(32.91%)

4,270,400.00

(55.31%)

	1,180,600.00	

(15.29%)

	502,500.00

(6.51%)	

	6,037,151.10

(78.20%)	



25Annual Report 2019
Chiang Mai Rajabhat University Library

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1. งบประมำณแผ่นดิน 

	 ส�านกัหอสมดุ	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ	เพือ่ด�าเนนิงานตามภารกจิต่าง	ๆ 	ของส�านกัหอสมดุ	จ�านวน	

2,540,621.00	บาท	จ�าแนกตามโครงการ	ดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ 1	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับ

การจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมส�ำนักหอสมุด 

ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

12,500.00 12,500.00 100.00 - -

1.	เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บ

เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	

12,500.00	 12,500.00 100.00 - -

ยทุธศำสตร์ที ่2 เป็นศนูย์กลำงกำรเรียนรู ้

ตลอดชีวิตเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ

วิชำชีพครู

2,528,121.00 2,508,398.78 99.21 19,722.22 0.79

1.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารฯิ	มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่	

120,000.00 119,880.00 99.90 120.00 0.10

2.	โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

พืน้บ้านล้านนา	:	เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	

338,121.00 338,116.00 100.00 5.00 0.00

4.	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น		

70,000.00 56,360.00 80.51 13,640.00 19.49

5.	โครงการอ่านออกเขยีนได้เพือ่สร้างเสรมิ

สุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน		

2,000,000.00 1,994,042.78 99.70 5,957.22 0.30

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรให้ทันสมัยยึดหลักธรรมำภิบำล

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- - - - -

- - - - - -

รวมงบประมาณแผ่นดิน 2,540,621.00 2,520,898.78 99.22 19,722.22 0.78
หมำยเหตุ :	ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562
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2. งบประมำณเงินรำยได้

	 ส�านักหอสมุด	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้	 เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจต่าง	 ๆ	 ของส�านักหอสมุด	

จ�านวน	4,270,400.00	บาท	จ�าแนกตามโครงการ		ดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ 2	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมส�ำนักหอสมุด

ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

490,000.00 490,000.00 100.00 - -

1.	โครงการ	จดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมัติ	 490,000.00 490,000.00 100.00 - -

ยทุธศำสตร์ที ่2 เป็นศนูย์กลำงกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิตเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ

วิชำชีพครู

2,599,800.00 2,254,749.95 86.73 345,050.05 13.27

1.	โครงการ	จดัหาเอกสาร	ต�ารา	เพ่ือการเรยีน

การสอน	สื่อการเรียน	สื่อการเรียนรู้

2,155,000.00 2,154,999.95 100.00 0.05 -

2.	โครงการ	Smart	User	:	อบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้

สารสนเทศส�าหรับการศึกษาค้นคว้าและ

การวิจัย

28,300.00 23,250.00 82.16 5,050.00 17.84

3.	โครงการ	Friend	of	Library	:

ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้		

9,200.00 9,200.00 100.00 - -

4.	โครงการ	Library	Orientation	:	

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

53,700.00 53,700.00 100.00 - -

5.	โครงการ	ประกวดการออกแบบพื้นที่

ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม

การเรียนรู้	(Learning	Space)

73,600.00 13,600.00 18.48 60,000.00 81.52

6.	โครงการ	ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

280,000.00 - - 280,000.00 100.00

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรให้ทันสมัยยึดหลักธรรมำภิบำล

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,180,600.00 1,156,651.96 97.97 23,948.04 2.03

1.	โครงการ	พัฒนาบุคลากรส�านักหอสมุด		 115,000.00 115,000.00 100.00 - -



27Annual Report 2019
Chiang Mai Rajabhat University Library

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

2.	โครงการ	พัฒนางานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาการด�าเนินการ

เพือ่จดัการความรู้	(KM)	และการด�าเนนิการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

50,000.00 50,000.00 100.00 - -

3.	โครงการ	ด�าเนินงานตามภารกิจของ

ส�านักหอสมุด		

			3.1	ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสต

ทัศนูปกรณ์	อุปกรณ์ในห้องประชุม

30,000.00 29,918.00 99.73 82.00 0.27

			3.2	ค่าซ่อมและเย็บหนังสือ	วารสาร 50,000.00 50,000.00 100.00 - -

			3.3	ค่าบาร์โค้ด	สติ๊กเกอร์ใส	แถบป้าย

ส�าหรับติดสันหนังสือและสื่ออื่น	ๆ

50,000.00 50,000.00 100.00 - -

			3.4	ค่าแถบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

ป้องกนัการสญูหายของหนงัสอืและสือ่อืน่	ๆ

100,000.00 99,000.00 99.00 1,000.00 1.00

			3.5	ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสาร

และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

50,000.00 42,278.00 84.56 7,722.00 15.14

			3.6	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัด

นิทรรศการและสื่อวิชาการเนื่องในโอกาส

และวันส�าคัญภายในชั้นบริการต่าง	ๆ

75,000.00 74,999.96 100.00 0.04 -

			3.7	ค่าที่กั้นหนังสือส�าหรับกั้นหนังสือ

ในห้องสมุด	(Bookend)

41,600.00 41,516.00 99.80 84.00 0.20

			3.8	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�า

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

80,000.00 79,950.00 99.94 50.00 0.06

4.	โครงการ	การบริหารจัดการส�านัก

หอสมุด			

			4.1	ค่าวัสดุส�านักงาน 100,000.00 100,000.00 100.00 - -

			4.2	ค่าบ�ารุง	ดูแล	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	

(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)

50,000.00 49,990.00 99.98 10.00 0.02

			4.3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ

กรรมการประจ�าส�านักหอสมุด

150,000.00 150,000.00 100.00 - -
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

			4.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของผู้บริหาร

100,000.00 100,000.00 100.00 - -

			4.5	ค่าสาธารณูปโภค 18,000.00 3,000.00 16.67 15,000.00 83.33

5.	โครงการ	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

70,000.00 	70,000.00	 100.00 	-			 -

6.	โครงการ	พัฒนาห้องสมุดสีเขียว	

(Green	Library)		

51,000.00 51,000.00 100.00 - -

รวมงบประมาณเงินรายได้	 4,270,400.00 3,901,401.91 91.36 368,998.09 8.64
หมำยเหตุ :  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

3. งบประมำณเงินรับฝำก 

	 ส�านกัหอสมดุ	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณเงินรบัฝาก	จ�านวน	909,230.10	บาท	จ�าแนกตามโครงการ		ดงัต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3	แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรับฝาก	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การจัดสรร

(บาท)

การเบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียน

รู้ตลอดชีวิตเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ

วิชำชีพครู

909,230.10 351,220.00 38.63 558,010.10 61.37

1.	โครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	Chiang	

Mai	Rajabhat	University	School	

Mentoring	ประจ�าปี	2560-2562	

909,230.10 351,220.00 38.63 558,010.10 61.37

รวมงบประมาณเงินรับฝาก 909,230.10 351,220.00 38.63 558,010.10 61.37
หมำยเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมส�านักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ทันสมัย

โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์

	 ส�านักหอสมุด	 ได้ด�าเนินการจัดหาระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ	 จ�านวน	 1	 ระบบ	 เพื่อการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ	เพือ่การให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิประโยชน์

สงูสดุต่อผูใ้ช้บรกิาร	และเพือ่เพิม่ขดีความสามารถของระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติให้รองรับกับข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้ง	

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลและให้การบริการของส�านักหอสมุด 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	 ส�านักหอสมุด	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ส�าหรับการจัดท�าเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	

จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

โดยเข ้าร ่วมโครงการในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2548 

และด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน	 ซึ่งเอกสาร 

ฉบบัเตม็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ทีจ่ดัท�า	ประกอบด้วย	งานวจิยั 

และวิทยานิพนธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	 และเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ผ่านฐานข้อมูล	

Thailand	Digital	Collection	:	TDC	
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา 
ท้องถ่ิน และวิชาชีพครู

โครงการ จัดหาเอกสาร ต�ารา เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนการวิจัยและการเรียนรู้

	 ส�านักหอสมุด	 ได้มีการจัดหาเอกสาร	 ต�ารา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 การวิจัยและการเรียนรู้	 โดยมี 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

ตำรำงที่ 4	งบประมาณในการด�าเนินงานในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	จ�าแนกตามทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ
งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร

งบประมาณที่

เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ

ทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อสนับสนุนการเรียน	การสอน	การวิจัย	และการเรียนรู้ 1,780,000.00 1,779,999.95 0.05

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

300,000.00 300,000.00 0.00

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น	ๆ					 75,000.00 75,000.00 0.00

รวม 2,155,000.00 2,154,999.95 0.05

ตำรำงที่ 5 การจัดซื้อจัดหา	จ�าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ

พื้นที่การศึกษา

หนังสือ

ภาษาไทย

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ
สื่อโสตทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์ e-book

การต่อ

อายุ

วารสาร

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง แผ่น ชื่อเรื่อง ฉบับ ชื่อเรื่อง ฉบับ ชื่อเรื่อง รายการ

ส�านักหอสมุด	พื้นที่เวียงบัว 673	 1,876	 213	 213	 253	 349	 321 794 20 7,995 59	 5	

ส�านักหอสมุด	ศูนย์แม่ริม	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 51 241 9 2,459 0	 0	

ห้องสมุด	คณะเทคโนโลยการเกษตร	

ศูนย์แม่ริม

41	 123	 0	 0	 0	 0	 129 400 9 2,868 0	 0	

ห้องสมุด	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 36	 72	 31	 31	 0	 0	 56 132 6 1,299 0	 0	

รวม 750 2,071 244 244 253 349 555 1,567 44 14,621 59 5 

ทรัพยำกรที่จัดซื้อตรงกับหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของหลักสูตรรวมทุกพื้นที่การศึกษา 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มีอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาที่เสนอให้ส�านักหอสมุดด�าเนินการจัดซ้ือจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ	จ�านวน	65	หลักสูตร
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โครงการ Smart User : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศส�าหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

	 ส�านักหอสมุด	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการรู้สารสนเทศ	 เพื่อการศึกษาค้นคว้า	และการวิจัย	

ให้กับนักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากร	 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ 

มีความรู้และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	 258	 คน 

มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมอยู ่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลีย่	=	4.49)	และมผีลสมัฤทธิข์องการอบรม	ร้อยละ	95.28 

โดยมีผู้เข้าอบรม	ดังนี้

ตำรำงที่ 6	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามหน่วยงาน

ล�าดับ หน่วยงาน จ�านวน	(คน)

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48

2 คณะครุศาสตร์ 25

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14

4 บัณฑิตวิทยาลัย 40

5 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 131

รวม 258
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โครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้  

	 21	 กุมภาพันธ์	 2562	 ส�านักหอสมุด	 จัดกิจกรรม	

Friend	of	Library:	ห้องสมดุพบเพือ่นเรยีนรู	้ประจ�าปี	2562 

ณ	ห้องโถง	ส�านักงานคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	 ศูนย์แม่ริม	 โดยมี	 อาจารย์	 ดร.ปวีณา	 โฆสิโต 

ผูอ้�านวยการส�านกังานวเิทศสมัพนัธ์	และ	ผูช่่วยศาสตราจารย์

ดร.สทุธนัินท์	ช่ืนชม	ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่	 ร่วมเสวนาในหัวข้อ	 “Social	 Media 

ยิ่งเสพยิ่งเครียด”	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ใช ้บริการ 

ส�านกัหอสมดุ	มทีกัษะการเป็นคนไทย	ในยคุ	4.0	นอกจากนี้ 

ภายในงานยังมีการให้บริการแก่อาจารย์	 บุคลากร	 และ

นกัศึกษา	ในคณะต่าง	ๆ 	ภายในมหาวทิยาลยั		ได้แก่		การรบัสมคัร 

สมาชิกห้องสมุด	 การตรวจสอบประวัติการยืม	 การต่ออาย ุ

สมาชิ ก 	 การรับคืนหนั ง สือ 	 การรับช� า ระค ่ าปรับ 

บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า	 แนะน�าบริการ 

Call	center	แนะน�าบรกิาร	Current	Content	Awareness 

แนะน� าสั่ งซื้ อหนั งสือ 	 แนะน� าการยืมต ่อออนไลน ์ 

แนะน�าการจองหนังสือออนไลน์	 แนะน�าบริการ	 SSL	 VPN 

แนะน�าฐานข้อมลูออนไลน์	แนะน�าฐานข้อมลูงานวทิยานพินธ์ 

และงานวิจัย	 และแนะน�าบริการตรวจสอบรายการ 

บรรณานุกรม	มีอาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาคณะเทคโนโลย ี

การเกษตร	และคณะครศุาสตร์	เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	83	คน 

มคีวามพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

(ค่าเฉลี่ย	=	4.24)
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โครงการ Library Orientation : ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ตำรำงที่ 7	จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

ล�าดับ คณะ/วิทยาลัย จ�านวน	(คน)

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 149

2 คณะครุศาสตร์ 250

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 285

4 คณะวิทยาการจัดการ 225

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17

6 คณะวิทยาลัยนานาชาติ 35

7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 156

รวม 1,117

ตำรำงที่ 8 จ�านวนผู้เข้าอบรม	จ�าแนกตามพื้นที่การศึกษา

ล�าดับ พื้นที่การศึกษา จ�านวน	(ครั้ง) จ�านวน	(คน)

1 พื้นที่เวียงบัว 23 88

2 ศูนย์แม่ริม 3 873

3 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1 156

รวม 27 1,117

	 ส�านักหอสมดุ	จดักจิกรรมปฐมนเิทศการใช้ห้องสมดุ	

(Library	Orientation)	ส�าหรบันักศึกษา	ช้ันปีท่ี	1	เพือ่ส่งเสรมิ 

การเรยีนรู	้และแนะน�าบรกิารพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ของส�านกัหอสมุด 

รวมถงึสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

การใช้ห้องสมุด	 จ�านวน	 1,117	 คน	 และมีความพึงพอใจ 

ต่อกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดอยู ่ในระดับ 

มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย	 =	 4.42)	 มีผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 

ร้อยละ	97.93	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้มกีารจดัอบรม	

จ�านวน	27	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	1,117	คน	ดังนี้
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	 ส�านักหอสมุด	 จัดประกวดการออกแบบพื้นที่ 

ส่งเสริมการเรียนรู ้	 (Learning	 Space)	 ที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อม	มนีกัศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด	จ�านวน	14	ทมี 

และเม่ือวนัท่ี	24	กรกฎาคม	2562	ได้ก�าหนดให้ผูเ้ข้าประกวด

ได้น�าเสนอแนวคดิของการออกแบบท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

ให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก

	 ผลการตัดสิน	มีทีมที่ได้รับรางวัล	5	ทีม	ดังนี้

	 1.	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีมบ้านถาปัด	 สาขา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 2.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	I	Nature	

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	

	 3.	รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	2	ได้แก่	ทมีแมวจอมยุง่ 

สาขาศิลปะและการออกแบบ	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	

	 4.	 รางวัลชมเชย	 ได้แก่	 ทีม	 GL	 Group	 สาขา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

และ	 ทีมหอยทากตากแห้ง	 สาขาศิลปะและการออกแบบ	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ ประกวดการออกแบบพื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)



โครงการ CMRU Library Fair 2018

	 13-15	 ตุลาคม	 2561	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดงาน	

CMRU	Library	Fair	2018		ณ	ลานกิจกรรม	อาคาร	90	ปี 

ราชภัฏเชียงใหม่	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการส่งเสริม

การอ่าน	การเรียนรู้	และเปิดโอกาสให้คณาจารย์	นักศึกษา	

และบคุลากร	คัดเลอืกหนงัสอืเข้าห้องสมุดของมหาวทิยาลยั	

ภายในงานมีตัวแทนจ�าหน่ายหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ

เข้าร่วมงาน	จ�านวน	45	ร้านค้า	มีอาจารย์	นักศึกษา	สั่งซื้อ

หนังสือ	จ�านวน	246	คน	รวมจ�านวน	1,585	ชื่อเรื่อง	อีกทั้ง 

ยังมีกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 กิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน 

โดยคุณชัยรัตน์	พิพิธพัฒนาปราปต์	นามปากกา	“ปราปต์”	

เจ้าของผลงาน	 “กาหลมหรทึก”	 กิจกรรม	 Give	 &	 Get	

บริจาคให้หนูทีหยิบหนังสือฟรีไปเลย	 กิจกรรมสอยดาว	

กิจกรรมหนังสือท�ามือ	 กิจกรรม	 “Green@Heart”	 เก๋ไก๋ 

ด้วยกระถางต้นไม้ท�ามือ	 นิทรรศการสาธิตการเขียนอักษร

ล้านนา	 และนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

จากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 กิจกรรมการแสดง 

ความสามารถด้านดนตรี	 โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

คณะมนษุศาสตร์และสงัคมศาสตร์	การแสดงศลิปวฒันธรรม

ล้านนา	 โดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
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	 ส�านกัหอสมดุ	ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศ

การอนุรักษ ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เพื่อรวบรวมองค์ความรู	้

สารสนเทศ	และข้อมูลต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องจากโครงการวิจัย

และโครงการบริการวิชาการ	 และพัฒนาระบบสารสนเทศ

เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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โครงการ การจัดการความรู้ภูมิปญัญาพื้นบ้านล้านนา: 
เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา 

	 ส�านักหอสมุด	 ได้น�าทฤษฏีการจัดการความรู ้ 

มาใช้ในการจัดการความรู ้ของผู ้ที่ ได ้รับยกย่องเชิดชู

เกียรติให ้ เป ็นเพชรราชภัฎ-เพชรล ้านนา	 ซ่ึงถือเป ็น 

มรดกทา ง วัฒนธ ร รมอั น ล�้ า ค ่ า โ ด ยท� า ก า รศึ กษ า 

รูปแบบ	 และกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ของผู ้ได้รับ 

ก า ร ยกย ่ อ ง ใ ห ้ เ ป ็ น เ พ ช ร ร า ชภั ฏ - เ พ ช ร ล ้ า นน า 

รวบรวมและจัดหมวดหมู ่ความรู ้ 	 จัดเก็บ	 และค้นคืน 

รวมทัง้การถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นระบบ	โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป ็นเครื่องมือในการจัดการและเผยแพร  ่

องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพ่ือให้นักวิชาการ 

ครูอาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้	

แบ่งปัน	อันจะเป็นการส่งเสริม	รักษา	สืบทอด	และเผยแพร ่

มรดกทางวัฒนธรรมผ ่านบุคคลผู ้ เป ็นเพชรราชภัฏ 

-เพชรล้านนาซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของล้านนาและ 

ของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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	 26	กุมภาพันธ์	2562	ส�านักหอสมุด	ได้จัดกิจกรรม

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาลเหนือ	 อ�าเภอฮอด	

จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีการปรับภูมิทัศน์	 ตกแต่งห้องสมุด	

ปรับพื้นที่น่ังอ่านหนังสือ	 จัดหมวดหมู่หนังสือ	 ลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดชั้นหนังสือ	 ในกิจกรรมนี้

ได้มีอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ร่วมด�าเนินการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	 จ�านวน	 6	 ฐาน	 ตลอดจน 

มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบห้องสมุด

	 23	 สิงหาคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 ได้ลงพื้นที่

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	ภายใต้

โครงการการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีนหรอืแหล่งเรยีนรู้ชมุชน 

ในท้องถิ่น	 ณ	 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ	 ต�าบลตาลเหนือ 

อ�าเภอฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	 ในด้านการปรับภูมิทัศน์ 

การตกแต่งห ้องสมุด	 พื้นที่นั่งอ ่าน	 การจัดหมวดหมู  ่

การลงรายการทรัพยากร	 การจัดชั้น	 การเก็บสถิติต่าง	 ๆ												

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้ห้องสมุด	และน�าผลการติดตาม 

การประเมิน	มาพัฒนางานบริการของห้องสมุดต่อไป

	 29	 เม.ย.	 –	 1	 พ.ค.2562	 ส�านักหอสมุด	 ร่วมกับ 

กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา	 สพป.แม่ฮ่องสอน	 เขต	 1 

จัดการสมัมนาภารกิจส่งเสรมิการอ่านและสรปุผลการด�าเนนิงาน 

โครงการห้องสมุดเคลื่อนท่ีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ครูบรรณารักษ์	 โดย	 ดร.รังสรรค์	 วิบูลอุปถัมภ์	 ผู ้แทน	

องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

มีการบรรยายเรื่อง	 การบริหารจัดการงานห้องสมุด 

การบู รณาการ ง านห ้ อ งสมุ ดสู ่ ห ้ อ งสมุ ด เค ล่ื อนที ่

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ชื่นชม	 ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด	 และ	 การบรรยายเรื่อง	 การสอนภาษาไทย 

ให้เด็กชาติพันธุ์	 เครื่องมือและกรณีศึกษาจากภาคเหนือ 

โดยอาจารย์วรรณา	เทียนม	ีจากมลูนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์	

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชั้น	7	ส�านักหอสมุด

โครงการ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

การสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการห้องสมุดเคลื่อนทีแ่ละการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
หลักสูตร ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้

	 22	 พฤษภาคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้	 ภายใต ้

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน	 ซึ่งเป็นความร่วมมือ 

ของธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เพื่อจัดอบรมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่	 ในกิจกรรมนี้ได้สาธิตวิธีการท�าขนม

บัวลอย	 ขนมสอดไส้	 และขนมมันม่วง	 ให้แก่ชุมชนใน 

อ�าเภอสันก�าแพง	 จังหวัดเชียงใหม ่	 ณ	 ห ้องประชุม 

ศูนย์ราชการ	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดท�าโครงการ	 ศูนย์การเรียนรู้ 

ศาสตร์พระราชา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เพื่อเป็น 

การ เฉลิ มพระ เกี ยรติ 	 และแสดงความจงรั กภั กดี 

ความกตัญญูกตเวทีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

จึงได้น้อมน�าแนวคดิตามศาสตร์พระราชา	โดยมกีารรวบรวม

องค์ความรู	้ทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัหลกัการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

ทั้งหลักคิด	 หลักวิชา	 และหลักปฏิบัติ	 เพื่อให้อาจารย	์

นักศึกษา	 บุคลากร	 รวมถึงชุมชนใกล้เคียง	 ได้เรียนรู  ้

และเข ้าใจในศาสตร ์พระราชาและน�าไปประยุกต ์ใช  ้

ในการด�ารงชีวิต	

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ยทุธศาสตรที์ ่3 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการให้ทันสมยั ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ การบริหารจัดการส�านักหอสมุด

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด 

	 ส�านักหอสมุด	ได้ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	จ�านวน	7	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้

ตำรำงที่ 9	การประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม สถานที่

1 25	ตุลาคม	2561 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	8/2561

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 14	ธันวาคม	2561 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	9/2551

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	

ส�านักหอสมุด	

3 10	มกราคม	2562 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	1/2562

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	

ส�านักหอสมุด

4 14	มีนาคม	2562 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	2/2562

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	

ส�านักหอสมุด

5 18	เมษายน	2562 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	3/2562

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	

ส�านักหอสมุด

6 20	มิถุนายน	2562 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	4/2562

ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	

ส�านักหอสมุด

7 8	สิงหาคม	2562 ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด	

ครั้งที่	5/2562

ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ศูนย์แม่ริม
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2. กำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร

	 ผู้บริหารส�านักหอสมุด	เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม	อบรม	สัมมนา	จ�านวน	16	ครั้ง		รายละเอียด	

ดังนี้

ตำรำงที่ 10 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

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

1 19	ต.ค.	61 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	ชมรมห้องสมุด

เชียงใหม่	

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา	อัมรักเลิศ

2 16	พ.ย.	61 การอบรมหัวข้อ	"ILL	eBooks	Sharing" ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราภัฏ

อุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

อ.	ดร.	สุจิรา	อัมรักเลิศ

3 23-25	ม.ค.	62 การประชุมการด�าเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศ								

เพื่อพัฒนาการศึกษา		ครั้งที่	38	(WUNCA)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	จังหวัด

ภูเก็ต

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ	.ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

4 14-15	ก.พ.	62 การสัมมนาในหัวข้อ	Smart	library	to	Smart	Society โรงแรมแคนทารี	ฮิลล์	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา	อัมรักเลิศ

3.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

5 19-23	มี.ค.	62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การออกแบบและพัฒนา

คลังสารสนเทศส�านักงานและจดหมายเหตุขององค์กร	

รุ่นที่	2	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

จังหวัดนครราชสีมา

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

3.	อ.	ดร.	สุจิรา	อัมรักเลิศ

4.	อ.	ปิยวดี	นิลสนธิ

5.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

6 29-30	มี.ค.62 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว	(Green	Library	Network)	

ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

อ.	ปิยวดี	นิลสนธิ

7 22	เม.ย.-3	พ.ค.	62 การอบรม	เรื่อง	งานจดหมายเหตุเบื้องต้น	 มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่ 1.	อ.	ปิยวดี	นิลสนธิ

2.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

8 22	เม.ย.	62 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปี	2562	ส�านักหอสมุด

จังหวัดชลบุรี 1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	วาสนา	สันติธีรากุล

3.	อ.	ปิยวดี	นิลสนธิ

4.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

9 30-31	พ.ค.	62 การประชุมเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	8	แห่ง

ครั้งที่	9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	จังหวัด

อุตรดิตถ์

ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

10 3-7	มิ.ย.	62 การอบรมการออกแบบอนาคตส�าหรับหลักสูตรวิชาแห่ง

ศตวรรษที่	21	

โรงแรม	Holiday	inn	Express	

จังหวัดกระบี่

ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

11 13-14	มิ.ย.	62 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลดิจิทัลวัฒนธรรม

แบบเปิด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัด

ขอนแก่น

1.	ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

2.	อ.	ดร.	สุจิรา	อัมรักเลิศ

12 25-29	มิ.ย.	62 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การด�าเนินกิจกรรมระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ครั้งที่	39	

(WUNCA)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม

13 22	ก.ค.	62 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุด	สีเขียว	ครั้งที่	6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		

กรุงเทพมหานคร

1.	อ.	ปิยวดี	นิลสนธิ

2.	น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

14 16	ส.ค.	62 การประชุมการจัดท�าหนังสือรวบรวมพระบรมราชโชวาท

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่	10

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษรม	

กรุงเทพมหานคร

ผศ.	ดร.	สุทธินันท์	ชื่นชม
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ล�าดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม	อบรม	สัมมนา สถานที่ รายชื่อผู้บริหาร

15 17-18	ส.ค.	62 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	(รุ่นที่	2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

16 14	ก.ย.	62 การพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อ

การท�างานส�าหรับหัวหน้างาน	หัวหน้าส�านักงานคณบดี/

ส�านักงานผู้อ�านวยการ	และผู้อ�านวยการกอง

(สายสนับสนุน)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

น.ส.	ศรัญยา	ไชยวงค์

โครงการ พัฒนาบุคลากรส�านักหอสมุด

	 บุคลากรส�านักหอสมุด	ได้เข้าร่วมการประชุม	อบรม	สัมมนา	จ�านวน	21	ครั้ง	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	

พัฒนาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง	ดังนี้

ตำรำงที่ 11	บุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วมการประชุม	อบรม	สัมมนา

ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม	

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

1 16	พ.ย.	61 การอบรมหัวข้อ	"ILL	

eBooks	Sharing"

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราภัฏ

อุตรดิตถ์	จังหวัด

อุตรดิตถ์

1.	ได้ทราบขั้นตอนการให้บริการและ

การยืม-คืน	eBook	

2.	ได้แนวทางในการให้บริการผ่าน

กล่องสืบค้น	EBSCO	Discovery	

Service	(EDS)

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	นางธญา	ตันติวราภา

3.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

4.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

5.	น.ส.	แสงเพชร	อินสมวงค์

2 14	ธ.ค.	61 การประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2561	ชมรม

ห้องสมุดเชียงใหม่

ส�านักหอสมุด		

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ด้านการบริการ

เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

2.	ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการเรยีนรู้

และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในส�านักหอสมุด

3.	ได้แนวคิดในการออกแบบบริการ

เพื่อการเรียนรู้

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	นางธญา	ตันติวราภา

3.	นางสุณี	ไชยวงษ์

4.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

5.	นายมงคล	อุตมะแก้ว

6.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

7.	นางไพวรรณ	ท้าวเคหะ

8.	น.ส.	แสงเพชร	อินสมวงค์

9.	นายสุพจน์	บัวสุข
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ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม	

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

3 9-11	ม.ค.	62 การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	PULINET	ครั้งที่	9	

(9th	PULINET	National	

Conference	:	PULNET	

2019)	ภายใต้กรอบความ

คิด	“Together	We	

Share”

โรงแรมเดอะไทด์	

รีสอร์ท	บางแสน	

จังหวัดชลบุรี

1.	ได้แนวทางในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหางานพัฒนาและจัดระบบ

ทรัพยากรสารสนเทศ	จากผลการศกึษา

และข้อค้นพบในงานวิจัยที่มาน�าเสนอ

ภายในงาน	เช่น	การวิจัยด้าน 

การลงรายการทางบรรณานุกรม

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการหนังสือรายปี	แนวทางการจดัการ

ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

2.	ได้แนวทางในการด�าเนินงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

3.	ได้รับความรู้	ความเข้าใจ	และมโีอกาส

แลกเปลีย่นความรู้	สร้างความเข้าใจอันดี	

และมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น	เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์

ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้

บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา

4.	ได้น�าความรู้จากการเข้าฟัง

การบรรยายมาพัฒนางานของส�านัก

หอสมุด	ดังนี้

					4.1.	การศึกษาวเิคราะห์คอลเลก็ชัน่

หนังสอืครุศาสตร์ของห้องสมดุศูนย์แม่ริม

					4.2.	การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย	Open	Source	:	

กรณีหนังสือเรือชนะคลื่น	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่

					4.3.	ศึกษาการใช้ระบบเชื่อมโยง

Dspace	ของส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่อการน�าเข้า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เข้าระบบ

Dspace	CMRUIR

5.	น�าเอกสารประกอบการอบรม

มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรส�านักหอสมุด	

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัการความรู้

ของส�านักหอสมุด	และสามารถใช้เป็น

แนวปฏิบัติในงานประจ�าของส�านัก

หอสมุดได้เป็นอย่างด	ีเนือ่งจากทกุหัวข้อ

เกี่ยวข้องกับห้องสมุด

1.	นางธญา	ตันติวราภา

2.	นางสุณี	ไชยวงษ์

3.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

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

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

4 28-29	ม.ค.	62 การอบรมการใช้งาน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพือ่การสืบค้น	จ�านวน	6	ฐาน

โครงการพัฒนาเครือข่าย

ระบบห้องสมดุแห่งประเทศไทย

(ThaiLIS)	ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.	2562

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้ความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	6	ฐานข้อมูล

ได้แก่	ได้แก่	ProQuest	Dissertation	

&	Theses	Global,	IEL,	ACM,	

SpringerLink,	Web	of	Science	

และ	ACS

2.	ได้แนวทางในการจัดท�าคู่มือการใช้

ฐานข้อมูล	จ�านวน	6	ฐานข้อมูล	ได้แก่	

ProQuest	Dissertation	&	Theses	

Global,	IEL,	ACM,	SpringerLink,	

Web	of	Science	และ	ACS	เพ่ือเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของส�านักหอสมุด	รวมทั้ง

เผยแพร่ในสื่อการประชาสัมพันธ์

ภายในของส�านักหอสมุด

1.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

2.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

3.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

5 12	ก.พ.	62 การอบรมการใช้ฐานข้อมูล

อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การสบืค้น

โครงการพัฒนาเครอืข่ายระบบ

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย	

(ThaiLIS)	ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.	2562

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้แนวทางในการสืบค้นข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล	เพื่อใช้ประกอบการศึกษา

ค้นคว้าและการวิจัย	และสามารถน�ามา

แนะน�าให้กับผู้ใช้บริการได้

2.	ได้แนวทางในการจดัท�าส่ือการเรียนรู้

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้

ลักษณะ	Tutorial/Clip

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	น.ส.	อรวรา	ใสค�า

3.	น.ส.	จิตรดา	หมั่นขีด

6 14-15	ก.พ.	62 การสัมมนาในหัวข้อ	

Smart library to Smart 

Society

โรงแรมแคนทารี	ฮิลล์	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้แนวคิดที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการ

ท�าสื่อประชาสัมพันธ์ของส�านักหอสมุด

โดยการใช้เทคโนโลยทีีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนั

2.	ได้หลกัการในการจดัเกบ็	รักษาเอกสาร

ดิจิทัลมาใช้ในงาน	เพื่อให้งานต่าง	ๆ	

ถูกจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.	จิตรดา	หมั่นขีด

7 22-24	ก.พ.	62 การอบรมหลักสูตร	

กลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน

บริการในยุคไทยแลนด์	4.0	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการใน

ยุคใหม่อย่างรอบด้าน

2.	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางาน

บริการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.	สามารถน�าความรู้เกีย่วกับการพัฒนา

งานด้านบริการที่สอดคล้องกับบริบท

นโยบายระดับชาติในยุคปัจจุบัน

1.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

2.	น.ส.	วรัฏฐา	กัวตระกูล

8 2	มี.ค.	62 การอบรมหลักสูตร	

บุคลิกภาพในงานราชการ

ศิลปะการวางตนของคน

ท�างานและการจัดพิธีการ

โรงแรมเชียงใหม่

ออร์คดิ	จงัหวดัเชยีงใหม่

1.	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพในงานราชการ	

2.	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ศิลปะการวางตนของคนท�างาน	

3.	ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ

จัดพิธีการอย่างถูกต้อง

1.	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

2.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

3.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

4.	นายสุทัศน์	เขียวนิล

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

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

9 5	มี.ค.	62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	

การให้บริการรหัสดีโอไอ-

ไทยแลนด์	

ส�านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	น�าเอกสารที่ให้ความรู้รหัสดีโอไอ

มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรส�านักหอสมุด	

เพื่อให้สามารถทราบว่าผลงานของ

ตนเองสามารถขอรับรหัสดีโอไอได้

2.	หาข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการขอรหัสดีโอไอของ

สื่อต่าง	ๆ	

3.	จดัท�าสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือสานวธิกีาร

ของดีโอไอและเผยแพร่ในเว็บไซต์	

ส�านักหอสมุด

น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

10 19-23	มี.ค.	62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบและพัฒนา

คลังสารสนเทศส�านักงาน

และจดหมายเหตุของ

องค์กร	รุ่นที่	2	

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	

จังหวัดนครราชสีมา

1.	ได้ทราบถึงมาตรฐาน	(Metadata)	

พื้นฐานในการท�าจดหมายเหตุเพื่อเป็น

แนวทางในการจัดเก็บจดหมายเหตุ

2.	ได้ทราบถึงหลักการพื้นฐานใน

การใช้โปรแกรม	AtoM	(Access	

to	Memory)	เพื่อน�าไปใช้ในงาน

จดหมายเหตุ	

1.	นายมงคล	อุตะมะแก้ว

2.	น.ส.	จิตรดา	หมั่นขีด

11 30-31	พ.ค.	62 การประชุมเครือข่ายส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ	8	แห่ง	

ครั้งที่	9

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์	จังหวัด

อุตรดิตถ์

1.	มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง	

Transformation in learning 

community

1.	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

2.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

12 31	พ.ค.	62 การประชุมกรรมการ

บริหารชมรมห้องสมุด

เชียงใหม่	ครั้งที่	2/2562	

ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้และแนวทางในการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัด

บรรยากาศห้องสมุดชุมชนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้

1.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

2.	นางธญา	ตันติวราภา

3.	นางสุณี	ไชยวงษ์

13 22-23	มิ.ย.	62 การอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการ

ปฏิบัติงานการเงินการคลัง

ภาครัฐ

โรงแรงรอยัล	ริเวอร์

บางพลัด	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้รับความรู้และความเข้าใจ

ในการพัฒนาการปฏบิตังิานด้านการเงิน

การคลังมากยิ่งขึ้นและสามารถหา

แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	เข้าใจกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	

และขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน

ได้อย่างถูกต้อง	สามารถน�าความรู้ไป

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	ได้ลดความผดิพลาดในการปฏบิติังาน

ให้น้อยลง	สามารถน�าความรู้ไปเป็น

แนวทางในการปฏิบตังิานได้อย่างถูกต้อง

น.ส.	นภพรรณ	รุ่งทองค�ากุล

14 25-29	มิ.ย.	62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง	การด�าเนินกิจกรรม

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา

ครั้งที่	39	(WUNCA	39		)

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์	จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1.	ได้แนวทางในการด�าเนินกิจกรรม

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา	

2.	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

การด�าเนนิกจิกรรมบนระบบเครือข่ายฯ

น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

th
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ล�าดับ วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการประชุม	

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

15 28-29	มิ.ย.	62 การสมัมนากลุม่ความร่วมมอื

ผู้ใช้ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ	WALAI	AutoLIB	

ครั้งที่	4	

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1.	ได้แนวทางการใช้งานระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ	WALLAI	AutoLib	กับ

การพัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็น	Smart	

Library	โดยมี	Smart	Phone	และ	

ระบบ	RFID	เข้ามาเกี่ยวข้อง

2.	ได้เครือข่ายผู้ใช้ระบบ	WALLAI	

AutoLib	ส�าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ต่อยอด	เช่น	การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

เพื่อตรวจสอบภาระหนี้สินส�าหรับ

การอนมุตัสิ�าเรจ็การศกึษา	หรอืบรกิารอืน่	ๆ 	

ที่น่าสนใจของห้องสมุด	เป็นต้น

3.	ได้เครือข่ายการท�างานระหว่าง

มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

และปรับปรุงระบบ	WALLAI	AutoLib	

ให้ดีมากขึ้น

1.	นายมงคล	อุตะมะแก้ว

2.	น.ส.	สุรดา	ปฐวีวิจิตร

16 27-28	มิ.ย.	62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง	การอนุรักษ์และบ�ารุง

รักษาทรัพยากรสารสนเทศ	

รุ่นที่	2

ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์และ

บ�ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

อย่างถูกวิธี

2.	ได้ฝึกปฏิบัติการซ่อมหนังสือ

แบบปกแขง็	แล็คซนี	หนังสอืปกแข็งตดิเทป

และวิธีท�าสมุดท�ามือ

3.	ได้ฝึกปฏิบตัวิธิกีารอนุรักษ์หนังสอืใหม่

4.	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

แสดงความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์

และบ�ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	

5.	ได้เรียนรู้และน�าไปใช้ในการปฏิบตังิาน

และเป็นทางเลือกเพื่อน�าไปประกอบ

อาชีพได้อย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์	ทองค�า

17 3-4	ส.ค.	62 การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	(รุ่นที่	1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ในเรื่องเทคนิคการเขียน

คู่มือปฏิบัติงานจากงานประจ�า

2.	ได้รับความรู้ในเร่ืองเทคนิคการท�างาน

วิเคราะห์และวิจัยแบบง่าย

นายพิสิฐ	ศรีใจภา

18 17-18	ส.ค.	62 การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	(รุ่นที่	2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ในเรื่องเทคนิคการเขียน

คู่มือปฏิบัติงานจากงานประจ�า

2.	ได้รับความรู้ในเร่ืองเทคนิคการท�างาน

วิเคราะห์และวิจัยแบบง่าย

1.	นางสุณี	ไชยวงษ์

2.	น.ส.	นภพรรณ	รุ่งทองค�ากลุ

3.	นายมงคล		อุตะมะแก้ว

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

อบรม	สัมมนา
สถานที่ ความรู้ที่ได้รับ/การพัฒนางาน รายชื่อบุคลากร

19 23	ส.ค.	62 การประชุมรายงาน

ความก้าวหน้าและติดตาม

ผลการใช้งานระบบบริหาร

จัดการให้บริการยืมคืน

ระหว่างห้องสมุดบนฐาน

ข้อมูลสหบรรณานุกรม	

(UC-TAL)	

กระทรวงอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัย

และนวัตกรรม	

กรุงเทพมหานคร

1.	ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการ

ลงรายการสหบรรณานุกรมให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน

2.	ได้รับความรู้ในการให้บริการยืม

คืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐาน

ข้อมูลสหบรรณานุกรมรายการ	(UC	

Connexion	Client)	ได้

3.	สามารถใช้งานระบบสบืค้นฐานข้อมลู

สหบรรณานุกรม	(UCTAL	OPAC)	ได้

4.	ได้ร่วมกันวิเคราะห์และลงรายการ

บรรณานุกรม	ตามมาตรฐาน	AACR2	

และ	MARC21	

5.	ได้ร่วมตรวจสอบและควบคุม

ความถูกต้องของการลงรายการ

บรรณานุกรม

น.ส.	อรวรา	ใสค�า

20 28	ส.ค.	62 การพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้การเสริมสร้างวฒันธรรม

องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.	ได้แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้

มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

1.	นายฉัตร์ชัย	ทิศขันสา

2.	น.ส.	ภัทราภรณ์	แสงปัญญา

3.	น.ส.	อัจฉราพร	วงศ์จันทร์

4.	น.ส.	ชุติมา	ค�าสอน

21 14	ก.ย.	62 การพัฒนาบุคลากร 

ด้านบุคลิกภาพและ

การสื่อสารเพื่อการท�างาน

ส�าหรับหัวหน้างาน	

หัวหน้าส�านักงานคณบดี/

ส�านักงานผู้อ�านวยการ	

และผู้อ�านวยการกอง	

(สายสนับสนุน)	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

1.	ได้รับความรู้ด้านการสร้าง

ความประทับใจเมื่อแรกเห็น	(First	

Impression)	การสร้างความสัมพันธ์

ระดับลึก	

2.	ได้แนวทางในการปฏิบัติในด้าน

การสื่อสารอันทรงพลังด้วยการฟัง

3.	ได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคม	

มารยาทในห้องประชมุ	การรับประทาน

อาหาร	และมารยาทในทีส่าธารณะต่าง	ๆ

4.	ได้พัฒนาบคุลกิภาพกบัการปฏิบติังาน

การพัฒนาบคุลกิภาพภายนอก	การเดิน

ยืน	นั่ง	และการไหว้

5.	ได้พัฒนาบคุลกิภาพนอก	การเลอืกใส่

เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับ

บุคลิกภาพในโอกาสต่าง	ๆ

1.	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

2.	น.ส.	ฐิติกา	อาษากิจ

3.	น.ส.	รัชฎาภรณ์	มูลมาก

4.	นายสุทัศน์	เขียวนิล
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	 8	ตลุาคม	2561	ส�านกัหอสมดุ	ได้ด�าเนนิการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	(ครัง้ท่ี	1)		มผีูบ้รหิาร	และบคุลากรส�านักหอสมดุ 

เข้าร่วมด�าเนินการ	จ�านวน	30	คน	โดยคณุกมลวรรณ		เปรมเกษม 

ผู้ทรงคุณวุฒิของส�านักหอสมุด	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรและ 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน	

	 22-25	เมษายน	2562	ส�านักหอสมุด	ได้จัดประชุม 

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 (ครั้งที่	 2)	 และถ่ายทอด 

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติให้กับบุคลากร 

ณ	จังหวัดชลบุรี	โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุม	

จ�านวน	20	คน

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
	 9	 สิงหาคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ	 “การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท�า

รายงานการประเมินตนเอง	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562” 

ณ	 โรงแรม	 The	 Grand	Morocc	Hotel	 &	 Residence	

อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีผู ้บริหารและบุคลากร 

เข้าร่วมการประชุม	จ�านวน	12	คน

โครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การด�าเนินการ 
เพื่อจัดการความรู้ (KM) และการด�าเนินการด้านการบริหารความเสีย่ง 
และควบคุมภายใน
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กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
	 25	 มกราคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดกิจกรรม 

เตมิเตม็ความรู้	หวัข้อ	“KM	กบัการบรกิารเชงิรกุ”	ณ	ห้องประชมุ 

เอื้องสายเชียงใหม่	ชั้น	8	อาคารส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 วิทยากรโดย	 คุณสดศรี	 กันทะอินทร ์

และ	คุณเรณุกา	สันธิ		ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มีผู้บริหารและบุคลากร	 เข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 30	 คน	

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.53)

	 24	พฤษภาคม	2562	ส�านักหอสมุด	ได้จัดกิจกรรม	

KM	 DAY	 หัวข้อ	 “การบริการเชิงรุก”	 ณ	 บริเวณ	 ชั้น	 1	

อาคารส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	กจิกรรม

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ	 “จิตวิทยา 

เพือ่การบรกิารทีน่่าประทบัใจ”	โดย	อาจารย์	ดร.ปวณีา	โฆสโิต 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิ เทศสัมพันธ ์ 	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่	อกีทัง้มกีารจดันทิรรศการและการน�าเสนอ 

แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละชุมชน	 แนวปฏิบัติ	 มีผู ้บริหาร 

และบุคลากรของมหาวทิยาลยัเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	60	คน 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.61)

กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM)
	 ส�านักหอสมุด	ได้ด�าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

โดยก�าหนดประเด็นความรู ้	 คือ	 “การบริการเชิงรุก” 

และได้จดักจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการบรกิารเชิงรกุ	มกีารจัดต้ัง 

ชมุชนนกัปฏิบตั	ิ(COPs)	ของส�านกัหอสมดุ	จ�านวน	5	ชมุชน	

ได้แก่	กลุม่งานบรหิาร	กลุม่งานบรหิารทัว่ไป	กลุม่งานบริการ

สารสนเทศ	กลุม่งานพฒันาและจดัระบบทรพัยากรสารนิเทศ	

และกลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด	 อีกท้ังมีการจัดกิจกรรม

ศุกร์สุขสันต์	 เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี	 และเพื่อน�าเสนอ 

แนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง	5	ชุมชน	โดยมีกิจกรรมดังนี้

	 3.1	 กิจกรรมศุกร์สุขสันต์	 :	 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันศุกร์ที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2562	 ประเด็นความรู้	 :	 เอกสาร

ภายใน...เดินทางเส้นไหน	ฉับไว	ทันใจ	บริการ	ผู้น�าเสนอ	:	

นางสาวนิตยา	ทองนา

	 3.2	 กิจกรรมศุกร ์สุขสันต์	 :	 กลุ ่มงานบริการ

สารสนเทศ	วันศุกร์ที่	25	กุมภาพันธ์	2562	ประเด็นความรู้	: 

หนงัสอืจ๋า	หา	ง่าย	จงั	ผูน้�าเสนอ	:	นางสาววรฏัฐา	กวัตระกลู	

และนางสาวแสงเพชร	อินสมวงค์
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	 3.3	 กิจกรรมศุกร์สุขสันต์	 :	 กลุ่มงานเทคโนโลยี 

ห้องสมดุ	วนัพธุที	่8	มนีาคม	2562	ประเดน็ความรู	้:	แบบฟอร์ม 

ดีดี๊ย์	มสีไตล์	ด้วย	Google	Forms	ผูน้�าเสนอ	:	นางสาวสรุดา 

ปฐวีวิจิตร	

	 3.4	 กิจกรรมศุกร์สุขสันต์	 :	 กลุ่มงานพัฒนาและ

จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ	 วันพุธที่	 21	 มีนาคม	 2562	

ประเด็นความรู้	 :	 จัดซื้อ	ทันใจ	ฉับไว	ถูกต้อง	ผู้น�าเสนอ	 :	

นางสุณี	ไชยวงษ์	และ	นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	

	 3.5	 กิจกรรมศุกร์สุขสันต์	 :	 กลุ ่มงานบริหาร 

วนัศุกร์ที	่5	เมษายน	2562	ประเดน็ความรู	้:	การบรหิารงาน 

แบบมีส่วนร่วม	ผู้น�าเสนอ	:	นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ

กิจกรรมด้านการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน

	 10	 กรกฎาคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 จัดอบรม 

เชิ งปฏิบัติการ	 การบริหารความเสี่ยงและแนวทาง 

ในการจัดท�าแผนบรหิารความเสีย่งในองค์กร	ณ	ห้องประชมุ

เอื้องสายเชียงใหม่	 ชั้น	 8	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัย				

ราชภัฏเชียงใหม่	 วิทยากรโดย	 อาจารย์พัชรินทร์	 สารมาท 

และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดลยา		ไชยวงศ์	คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรม	

จ�านวน	30	คน	โดยผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	4.73)
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	 ส�านักหอสมุด	 ได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนา 

ห้องสมุดสีเขียว	 (Green	 Library)	 เพื่อปลูกจิตส�านึก 

ด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	อกีทัง้	เป็นแหล่งความรู้ 

ด้านส่ิงแวดล้อมทีม่คีวามถูกต้อง	น่าเช่ือถอื	โดยมีการด�าเนนิ

กิจกรรม	จ�านวน	5	กิจกรรม	ได้แก่

	 6	มีนาคม	2562	ส�านักหอสมุด	จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 เรื่อง“การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอน 

ฟตุพริน้ท์”	โดยม	ีอาจารย์	ดร.สรุชัย	ณรฐั	จนัทร์ศร	ีอาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 

แห่งเอเชีย	 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	 ผลกระทบภาวะ 

โลกร้อนกบักระแสตืน่ตวัในการแสดงข้อมลูคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

และผลกระทบต่อธุรกิจ	รูปแบบของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	พ.ศ.	2558		โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	

จ�านวน	30	คน	โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม	

อยู่ในระดับมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	4.71

	 13-14		มนีาคม	2562	ส�านักหอสมดุ	จดักจิกรรม	5	ส. 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพท่ีจะช่วยสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ให้เกิดบรรยากาศที่น่าท�างาน	 มีความสะอาด	 เรียบร้อย 

และถูกสุขลักษณะ	 ท�าให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพ 

ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ	 สร้างทัศนคติท่ีด ี

ของบุคลากรต่อส�านักหอสมุด	 โดยบุคลากรส�านักหอสมุด 

ทุกคนร่วมกิจกรรม	5	ส.	และมีผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรม	

5	ส.	ของส�านักหอสมุด	ได้แก่	

	 	 1.	นายพิสิฐ		ศรีใจภา

	 	 2.	นายสุพจน์		บัวสุข

	 	 3.	นางสาวนิตยา		ทองนา

	 	 4.	นางสาวนภพรรณ		รุ่งทองค�ากุล

	 	 5.	นางสาวแสงเพชร		อินสมวงค์

	 14	มีนาคม	2562	ส�านักหอสมุด	จัดกิจกรรม	Big	

Cleaning	 Day	 ประจ�าปี	 2562	 จัดข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บุคลากรภายใน

ส�านักหอสมุด	 มีระบบบริหารและการจัดการท่ีดี	 สามารถ

พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้มีคุณภาพ	 เป็นการ 

จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี	 ให้มีความสะอาดและ 

เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
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	 ส� านักหอสมุด 	 จัดมุมอนุ รั กษ ์พลั งงานและ 

สิง่แวดล้อม	(Eco	Corner)	บรเิวณพืน้ที	่ชัน้	1	ส�านกัหอสมดุ

	 ส�านักหอสมุด	 จัดกิจกรรมการจัดพื้นที่ สีเขียว	

(Green	Collection)	โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 

ห้องสมุดสีเขียวหมุนเวียนทุก	 2	 เดือน	 และมีกิจกรรม 

วันส�าคัญ	 จ�านวน	 3	 กิจกรรม	 ได้แก่	 วันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันส่ิงแวดล้อมไทย	 และวันคุ้มครองโลก	ณ	 บริเวณชั้น	 2	

ส�านักหอสมุด
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส�านักหอสมุด
	 ส�านักหอสมุด	 ได้จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ	 (Improvements	 Plan)	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562 

เพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ดังนี้

ตำรำงที่ 14	แผนพัฒนาคุณภาพ	(Improvements	Plan)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการ

ประเมิน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561

แนวทางการ

ปรับปรุง

กิจกรรม/

โครงการ

ตามแนวทาง

การปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ
เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ผู้ก�ากับ

1.	ด้าน

ประสิทธิผล

1.	หน่วยงานควรมี

การพัฒนาแผน

กลยุทธ์และตัวบ่งชี้

ของหน่วยงาน

โดยเพิ่มความท้าทาย

ในแต่ละประเด็น

ของการท�างานของ

หน่วยงาน	เพื่อช่วย

ในการขับเคลื่อน

ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ส�านัก

หอสมุด	ระยะ	5	ปี	

(พ.ศ.	2561-2565)	

ในแต่ละกลยุทธ์และ

ปรับค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดให้มีความท้าทาย

1.	แต่งตั้งและประชุม

คณะกรรมการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี	ส�านัก

หอสมุด

2.	โครงการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

ค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ			

มีความท้าทาย

80	เปอร์เซ็นต์	

ของตัวชี้วัด

มีความท้าทาย

ธันวาคม	

2561	–	

กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์

และแผน

ปฏิบัติการ

ประจ�าปี	

ส�านักหอสมุด

ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด

2.	ด้านคุณภาพ - - - - - - - -

3.	ด้าน

ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน

1.	แผนกลยุทธ์

ทางการเงินขาด

ความเชื่อมโยงในเรื่อง

ของการจัดสรรงบ

ประมาณ	และแหล่งเงนิ

ว่าจะสนับสนุนให้

โครงการต่าง	ๆ	ตาม

กลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

ในแผนยุทธศาสตร์	

สามารถด�าเนินการให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย

1.	ทบทวนแผน

กลยุทธ์ทางการเงิน

2.	วิเคราะห์แหล่งเงิน

ของส�านักหอสมุด

เพื่อการด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์

1.	แต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหาร

การเงนิและงบประมาณ

ส�านักหอสมุด

2.	แต่งตั้งคณะ

กรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์	

ประจ�าปี	2562	

3.	กิจกรรมทบทวน

แผนกลยทุธ์ทางการเงนิ

ประจ�า	ปีงบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน

ประจ�า

ปีงบประมาณ	

พ.ศ.2562

ที่บอกแหล่ง

งบประมาณ

ในการสนบัสนนุ

โครงการ

โครงการตาม

แผนกลยุทธ์

มีการระบุแหล่ง

ที่มาของเงิน

ธันวาคม	

2561	–	

กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

บริหารการเงิน

และงบประมาณ

ส�านักหอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป
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องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการ

ประเมิน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561

แนวทางการ

ปรับปรุง

กิจกรรม/

โครงการ

ตามแนวทาง

การปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ
เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ผู้ก�ากับ

2.	แผนโครงการและ

แผนกิจกรรมต่าง	ๆ

ที่ก�าหนดในแผน

ปฏิบัติงานประจ�าปี	

ส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นงานประจ�า

ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยง

ว่าการด�าเนินงาน

เป็นไปตามแผน

โครงการที่ได้วางแผน

ไว้ในแผนยุทธศาสตร์

รวมทั้งตัวชี้วัดที่

ก�าหนดในโครงการ

ตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ�าปี	ส่วนใหญ่ก็ไม่

สะท้อนว่าจะสนบัสนนุ

ให้ตัวชี้วัดที่ก�าหนด

ในแผนยุทธศาสตร์

บรรลุผลส�าเร็จ

ก�าหนดวิธีการวัด

ตวัชีวั้ดของเป้าประสงค์

ในแผนยุทธศาสตร์

กับตัวชี้วัดโครงการ

ในแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี

โครงการ	ทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

ตัวชี้วัดของ

โครงการตอบ

ตัวชี้วัดของ

เป้าประสงค์

ในแผน

ยุทธศาสตร์	

ร้อยละ	100	

ของตัวชี้วัด

ในแผนปฏิบัติ

การประจ�าปี

ตอบตัว

ชี้วัดของ

เป้าประสงค์

ในแผน

ยุทธศาสตร์

ตลุาคม	2561	–

พฤษภาคม	

2562

คณะกรรมการ

จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์

และแผน

ปฏิบัติการ

ประจ�าปี	

ส�านักหอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป

3.	การวิเคราะห์วธิกีาร

จัดการความเสี่ยงกับ

การควบคุมภายในที่ม ี

อยูเ่ดมิมีความซ�า้ซ้อนกนั 

ควรสร้างความรู้

ความเข้าใจในการ

บันทึกข้อมูลบน

แบบฟอร์มการรายงาน

การบริหารความเสี่ยง

ให้เหมาะสม

มีการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน

โครงการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการจัดท�า

แผนบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุม

ภายใน	ส�านักหอสมุด

1.	แผนบริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุม

ภายใน

2.	เจ้าหน้าที่

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

แผนบริหาร

ความเสีย่งและ

การควบคุม

ภายใน

ไม่ซ�้าซ้อน	100	

เปอร์เซ็นต์

ตลุาคม	2561	– 

พฤษภาคม	

2562

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุม

ภายใน	ส�านัก

หอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป

4.	ในการพิจารณา

แผนการบริหาร

ความเสี่ยงปีถัดไป	

ควรวิเคราะห์

ความส�าเร็จของ

แผนการบริหาร

ความเสี่ยงปีปัจจุบัน

ให้ชัดเจน	เพ่ือเชือ่มโยง

การก�าหนดประเด็น

ความเสี่ยงในแต่ละ

ปีงบประมาณให้บรรลุ

ผลส�าเรจ็ในการบรหิาร

ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความส�าเร็จ

ของแผนบริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน	

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

ประเมินแผนบริหาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน		

ส�านักหอสมุด	

ปีงบประมาณ

พ.ศ.	2561	เพือ่วเิคราะห์

ความส�าเร็จและ

เพื่อเป็นแนวทาง

ในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงของ

ปีงบประมาณ

พ.ศ.	2562	

แผนบริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุม

ภายในที่

ประเด็นชัดเจน	

สอดคล้องกับ

ความส�าเร็จ

ของแผนในปี

ที่ผ่านมา

แผนฯ	ปี	

2561				

มีความเชื่อม

โยงกับแผนฯ	

ปี	2562	100	

เปอร์เซ็นต์

ตุลาคม	2561	

–	กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุม

ภายในส�านัก

หอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป
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องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการ

ประเมิน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561

แนวทางการ

ปรับปรุง

กิจกรรม/

โครงการ

ตามแนวทาง

การปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ
เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ผู้ก�ากับ

4.	ด้านการ

พัฒนาหน่วยงาน

1.	ควรทบทวนตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์

ให้มีความสอดคล้อง

กบัเป้าประสงค์ทีว่างไว้

โดยก�าหนดตัวชี้วัด

ที่สามารถสะท้อน

ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์

ของการด�าเนินงานว่า

บรรลุผลส�าเร็จ

ตามเป้าประสงค์ที่

ก�าหนดไว้เพียงใด

เพื่อให้สามารถ

น�าไปใช้ในการทบทวน

ปรับปรุงแผน

- - - - - - -

2.	มหาวิทยาลัยควร

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด้านประกันคุณภาพ

การศกึษาของหน่วยงาน

สายสนับสนุน

เพื่อขับเคลื่อนและ

พัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ท่ีสอดคล้องกบัพันธกจิ

ของหน่วยงาน

สายสนับสนุน

- - - - - - -

3.	มหาวิทยาลัยควร

พิจารณากรอบอัตรา

ก�าลังให้กับหน่วยงาน

สายสนบัสนนุซึง่จะมผีล

ต่อคุณภาพ

การให้บริการของ

หน่วยงาน	และอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยได้

- - - - - - -

4.	หน่วยงานสาย

สนับสนุนควรคัดสรร

แนวปฏิบัติที่ดี	

ในแต่ละกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

ในการปฏิบัติงาน

ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาและเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นไปใช้

ประโยชน์		ซึ่งอาจได้

มาจากการจัดกิจกรรม

การจัดการความรู้

ก�าหนดหัวข้อ	KM	

เกี่ยวกับด้าน

การประกันคุณภาพ

โครงการจัดการ

ความรู้	ส�านักหอสมุด

ประเด็น

ความรู้ด้าน

การประกัน

คุณภาพ

ประเด็น

ความรู้ด้าน

การประกัน

คุณภาพ

อย่างน้อย

1	ประเด็น

ตลุาคม	2561	–

กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป

5.	การเขียนจุดแข็ง

ของหน่วยงานใน

รายงานการประเมิน

ตนเองควรเป็นจุดที่มี

ความโดดเด่นจริง	ๆ	

ของหน่วยงาน

แก้ไขวิธีการเขียน

จุดแข็งของส�านัก

หอสมุดให้เห็นถึง

ความโดดเด่นของ

ส�านักหอสมุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง

SAR	ที่แสดงถึง

จุดแขง็ทีโ่ดดเด่น

ของส�านัก

หอสมุด

จดุแข็งโดดเด่น

100	เปอร์เซน็ต์

ตลุาคม	2561	–

กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพส�านัก

หอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป
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องค์ประกอบ

คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการ

ประเมิน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561

แนวทางการ

ปรับปรุง

กิจกรรม/

โครงการ

ตามแนวทาง

การปรับปรุง

ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ
เป้าหมาย

ระยะเวลา

ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ผู้ก�ากับ

6.	การเขียนรายงาน

การประเมินตนเองใน

แต่ละเกณฑ์ของ

ตัวบ่งชี	้ควรเขยีนให้ตรง

ประเด็นตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้	เพื่อแสดง

ให้ถึงกระบวนการที่ได้

ปฏิบัติและด�าเนินงาน

มาจริง

ปรับการเขียนรายงาน

การประเมินตนเองใน

แต่ละเกณฑ์ของ

ตัวบ่งชี้ให้ตรงประเด็น

ตามเกณฑ์และแสดง

ถึงประบวนการที่ได้

ปฏิบัติจริง

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่

เขียนแสดงถึง

กระบวนการที่

ได้ท�าจริงตรง

ประเด็น

ตามเกณฑ์

คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพฯ

ตลุาคม	2561	–

กันยายน	

2562

คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพส�านัก

หอสมุด

รองผูอ้�านวยการ

ส�านักหอสมุด

ฝ่ายบริหาร	

งานทั่วไป

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

	 ส�านักหอสมุด	 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ	จ�านวน	4	องค์ประกอบ	

รวมจ�านวน	 12	 ตัวบ่งช้ี	 	 โดยใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม	 5.00	 คะแนน	 	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	เท่ากับ	4.93	คะแนน	การด�าเนินงานอยู่ใน	ระดับดีมาก	ดังนี้

ตำรำงที่ 15	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน

ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนประสิทธิผล

  ตัวบ่งชี้ 1.1	กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00 5.00

  ตัวบ่งชี้ 1.2	การบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีของการปฏบิตังิานตามแผนยทุธศาสตร์ 

																		มหาวิทยาลัย

5.00 5.00 5.00

  ตัวบ่งชี้ 1.3	ภาวะผู้น�าของคณะกรรมการประจ�าหน่วยงานหรือผู้บริหาร	

																		ของหน่วยงาน

5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนคุณภำพ

   ตัวบ่งชี้ 2.1	ระดับความส�าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ

																			ความต้องการของผู้รับบริการ

5.00 5.00 5.00

   ตัวบ่งชี้ 2.2	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.87 4.13 4.12

   ตัวบ่งชี้ 2.3	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 4.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.82 4.38 4.71

องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน

   ตัวบ่งชี้ 3.1	การจัดการความรู้	(KM) 5.00 5.00 5.00

   ตัวบ่งชี้ 3.2	การบริหารความเสี่ยง	(RISK) 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน

ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

   ตัวบ่งชี้ 3.3	การเงินและงบประมาณ	(BUDGET) 5.00 5.00 5.00

   ตัวบ่งชี้ 3.4	การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน

   ตัวบ่งชี้ 4.1	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

																			ภายในหน่วยงาน

5.00 5.00 5.00

   ตัวบ่งชี้ 4.2	ระบบการพัฒนาบุคลากร 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน (12 ตัวบ่งชี้) 4.82 4.84 4.93

ตำรำงที่ 16	ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

องค์ประกอบ

จ�านวนตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์
รวม

1.		ด้านประสิทธิภาพ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

2.		ด้านคุณภาพ - 5.00 4.56 4.71 ระดับดีมาก

3.	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

4.		ด้านการพัฒนาหน่วยงาน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

รวม - 5.00 4.82 4.93 ระดับดีมำก

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนประสิทธิภำพ

จุดแข็ง 

	 1.	 มีการพัฒนาแผนและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	 เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาตาม

ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวทิยาลยั	โดยมกีารเพ่ิมค่าเป้าหมายของตัวชีว้ดัด้านประสิทธภิาพของการด�าเนินงาน 

ที่มีความท้าทายและมีแนวโน้มของการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น	

	 2.	 ผู ้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์และทัศนคติในการท�างานท่ีดีส่งผลท�าให้การบริหารจัดการภายใน 

หน่วยงานสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

	 -ไม่มี-
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องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนคุณภำพ

จุดแข็ง 

	 -ไม่มี-

จุดที่ควรพัฒนำ 

	 ปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มีค่าเฉลี่ยมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 

จุดแข็ง 

	 -ไม่มี-

จุดที่ควรพัฒนำ 

	 -ไม่มี-

 

องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน 

จุดแข็ง 

	 -ไม่มี-

จุดที่ควรพัฒนำ 

	 -ไม่มี-

 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม

	 1.	การตัง้ค่าเป้าหมายเพือ่วดัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน	ควรตัง้ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของหน่วยงาน 

และให้มีความท้าทาย	

	 2.	มหาวทิยาลยัควรแต่งตัง้คณะกรรมการด้านประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงานสายสนบัสนนุ		เพ่ือขบัเคล่ือน 

และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุน	

	 3.	มหาวทิยาลยัควรพจิารณากรอบอตัราก�าลังให้กบัหน่วยงานสายสนบัสนนุซึง่จะมผีลต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ของหน่วยงาน	 และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้	 แต่ท้ังนี้ผู้บริหารเข้าใจและ

ตระหนัก	ถึงสถานการณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก�าลังเผชิญอยู่	

	 4.	การเขียนจดุแขง็ของหน่วยงานในรายงานการประเมนิตนเอง	ควรเป็นจดุทีม่คีวามโดดเด่นจรงิ	ๆ 	ของหน่วยงาน 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
	 ส�านักหอสมุด	 มีการพัฒนาความร่วมมือ	 และการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรต่าง	

ๆ	เพื่อพัฒนาส�านักหอสมุดให้มุ่งสู่ความเป็นสากล	ดังนี้

	 8-11	มกราคม	2562	ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด	

หัวข้อ	 "Library	 4.0	 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การเรยีนรู	้บูรณาการสบืสานศลิปวฒันธรรม 

ล ้านนา"	 ณ	 โรงเรียนพระหฤทัย	 จังหวัดเชียงใหม ่ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทธินันท์	 ชื่นชม	 ผู้อ�านวยการ 

ส�านักหอสมุด	 ได ้รับเกียรติให ้ เป ็นวิทยากรบรรยาย 

และให้ความรู้แก่นักเรียน	ในหัวข้อ	Library	4.0

ส�านักหอสมุดเข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ณ  โรงเรียนพระหฤทัย 
จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที ่9 (The 9    PULINET 
National Conference: Together We Share)

	 9-11	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต	ิPULINET	ครัง้ที	่9	(The	9				PULINET	National	

Conference:	 Together	We	 Share)	 เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และน�าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย	 ให้แก่บุคลากร 

ในข ่ายงานห้องสมุด	 มหาวิทยาลัยส ่วนภูมิภาคและ 

ห้องสมุดสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	จดัโดย	ส�านกัหอสมดุ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค	 (PULINET)	 ณ	 โรงแรมเดอะไทด์	 รีสอร์ท 

บางแสน	 จังหวัดชลบุรี	 โดยบุคลากรของส�านักหอสมุด 

ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย	ได้แก่

	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 มูลมาก	 และนางสุณี	 ไชยวงษ ์

น�าเสนอในหัวข้อ	 การศึกษาปัญหาและความต้องการ 

ของผู ้ ใช ้บริการห ้องสมุดและศูนย ์การเรียนรู ้ภาษา 

ต ่างประเทศ	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

th

th
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	 11-13	 มีนาคม	 2563	 ส�านักหอสมุด	 เข้าร่วม

การประชุมเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ	 ครั้งที่	 9	

ณ	 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	 อ�าเภอเกาะสมุย 

จั งหวัด สุราษฎร ์ธานี 	 โดยมีผู ้ บริหารและบุคลากร 

ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	และส�านกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	 เข้าร ่วมการประชุม 

พร้อมทั้งมีการน�าเสนอเทคโนโลยีทันสมัยในการท�างาน

ยุคดิจิทัลแก่ผู ้ร ่วมสัมมนาและกิจกรรม	 Knowledge	

Management	Workshop	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ภายในกลุ่มงาน	ได้แก่	กลุ่มงานหอสมุด	กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ	กลุ่มงานเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา	

กลุ่มงานศูนย์ภาษา	กลุ่มงานอ�านวยการ	และกลุ่มผู้บริหาร

	 30	 พฤษภาคม	 2562	 ส�านักหอสมุด	 เข้าร่วม 

การประชุมเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	8	แห่ง	ครั้งที่	9	

ณ	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุตรดติถ์	โดยมผีูบ้รหิารและบุคลากร	ส�านกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	และส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนอื	8	แห่ง	เข้าร่วมการประชมุ	เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นด้านการบรหิาร	การบรกิาร	การจดัระบบทรัพยากร

สารสนเทศ	และการใช้เทคโนโลยีในงานห้องสมุด

การประชุมเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที ่9   

การประชุมเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่9   

	 นางธญา	ตันติวราภา	และนางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร	

น�าเสนอในหัวข้อ	 การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูล

เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	 ของนักศึกษาบัณฑิต

ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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การศึกษาดูงาน
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เข้าศึกษาดูงานส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เดินทางมาเยีย่มเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

	 18	 มกราคม	 2562	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย  ์

ดร.สทุธนินัท์	ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ	ให้การต้อนรบั 

คณะศกึษาดงูานจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตเชียงใหม	่ สาขาหลักสูตรและการสอน	 และสาขา

วิชาสังคมศึกษา	 รายวิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา	

รวมจ�านวน	 52	 รูป/คน	 เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริการ

สารสนเทศ	การจดัการห้องสมุด	และแนวทางการบริหารงาน 

ส�านักหอสมุด

	 21	 มกราคม	 2562	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย  ์

ดร.สทุธนินัท์	ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ	ให้การต้อนรบั 

คณะผู้บริหารจาก	 Zhejiang	 Yuexiu	 University	 of	

Foreign	 Languages	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เ ชียงใหม ่ 	 เพื่ อปรึกษาหารือเกี่ ยวกับความร ่วมมือ 

รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการร่วมกันระหว่าง

สองมหาวิทยาลัย	และได้เดินทางมาเยี่ยมชมส�านักหอสมุด
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คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษา
ดูงานส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 23	พฤษภาคม	2562	อาจารย์	ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ	

รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 ให้การต้อนรับอาจารย์และ

นกัศึกษาจากสาขาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม	จ�านวน	45	คน	เข้าศกึษาดงูาน	และเยีย่มชมส�านกั

หอสมดุ	เพือ่ให้นกัศกึษาได้รับความรูแ้ละมปีระสบการณ์ตรง

จากแหล่งความรู้ภายนอกห้องเรียน	
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สถิติส�านักหอสมุด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากร
จ�านวน	(ชื่อเรื่อง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ห้องสมุดกลำง พื้นที่เมืองเชียงใหม่

หนังสือภาษาไทย 54,551 55,169

หนังสือภาษาต่างประเทศ 13,677 14,100

หนังสืออ้างอิง 9,800 9,851

งานวิจัย 6,075 6,225

วิทยานิพนธ์ 734 800

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 5,412 5,513

แบบเรียน	คู่มือครู 553 548

หนังสือเยาวชน 2,000 2,003

หนังสือนวนิยาย 4,530 4,550

วารสาร 1,093 1,389

สื่อโสตทัศน์ 11,862 12,022

Special Collection

ห้องสมุดนิติศาสตร์ 1,604 1,604

ห้องข้อมูลล้านนา 965 978

ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา 360 360

ห้องสมุดประชาคมอาเซียน 1,253 1,258

ห้องสมุดพื้นที่กำรศึกษำอื่น ๆ

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ศูนย์แม่ริม 9,878 10,011

ส�านักหอสมุด	ศูนย์แม่ริม 53,468 53,850

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6,732 6,900

รวม 184,547 187,131
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีใ่ห้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวน

ส�ำนักหอสมุดบอกรับสิทธิ์

		ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว	(e-Clipping) 1	ฐานข้อมูล

		นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์	(e-Magazine) 2	ฐานข้อมูล

		หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	 2	ฐานข้อมูล	(28	ชื่อเรื่อง)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำบอกรับสิทธิ์

		ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 10	ฐานข้อมูล
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การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม

ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม

หนังสือทั่วไป

000-099 63 109 26 30 89 139

100-199 51 98 14 14 65 112

200-299 116 149 4 4 120 153

300-399 395 745 149 214 544 959

400-499 126 338 46 58 172 396

500-599 53 121 38 39 91 160

600-699 234 402 109 112 343 514

700-799 68 94 53 53 121 147

800-899 62 122 21 23 83 145

900-999 91 203 13 15 104 218

รวม 1,259 2,381 473 562 1,732 2,943

Special Collection

สื่อโสตทัศน์ 149 205 18 18 167 223

นวนิยาย 59 96 0 0 59 96

เยาวชน 24 35 2 4 17 39

ข้อมูลล้านนา 15 43 1 1 25 44

งานวิจัย 137 150 - - 137 150

วิทยานิพนธ์ 9 11 1 1 10 12

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 109 134 8 10 117 144

หนังสืออ้างอิง 123 161 15 15 138 176

แบบเรียน 4 11 0 0 4 11

มุม

ตลาดหลักทรัพย์	

(SET	Corner)

6 6 0 0 6 6

รวม 635 852 45 49 686 901
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ทรัพยากรสารสนเทศ
จ�านวน	(ครั้ง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

หนังสือทั่วไป

000-099 1,969 1,449

100-199 1,293 941

200-299 429 278

300-399 12,200 6,923

400-499 3,510 2,296

500-599 2,899 1,231

600-699 6,368 6,740

700-799 2,123 2,374

800-899 3,133 2,391

900-999 3,394 2,565

รวม 37,318 27,188

Special Collection

วารสารเย็บเล่ม 10 2

นิติศาสตร์ 303 216

SET	Corner 70 51

นวนิยาย 1,706 1,103

ห้องสมุดประชาคมอาเซียน - 511

เยาวชน 1,222 434

ภาษาอังกฤษ 1,030 631

ข้อมูลล้านนา 324 1,329

แบบเรียน	คู่มือครู 48 11

งานวิจัย 487 8

วิทยานิพนธ์ 84 0

หนังสืออ้างอิง 504 6

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 86 58

ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา 6 6

สื่อโสตทัศน์ 3,977 2,455

รวม 9,857 6,821
หมำยเหตุ :	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	VTLS	Virtua	เป็นระบบ	Walai	AutoLib	จึงท�าให้สถิติ

จ�านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ	มีความเคลื่อนเนื่องจากการโอนย้ายข้อมูล

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
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จ�านวนผู้ใช้บริการส�านักหอสมุด 

เดือน
จ�านวน	(ครั้ง)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ตุลาคม	 21,212 27,992

พฤศจิกายน	 18,515 19,773

ธันวาคม	 13,085 15,671

มกราคม	 17,913 16,157

กุมภาพันธ์	 21,349 20,156

มีนาคม	 8,209 14,815

เมษายน	 5,913 7,971

พฤษภาคม	 5,191 8,733

มิถุนายน	 8,535 13,035

กรกฎาคม	 23,652 20,571

สิงหาคม	 27,686 26,916

กันยายน	 32,446 27,429

รวม 203,706 219,219
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