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8. การสนับสนุนวิชาการ 
8.1 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. หองสมุด 
( 1 ) ทรัพยากรสารนิเทศ 

           หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม      มีภาระหนาที่หลักในการจัดหา จัดระบบและจัด 
บริการทรัพยากรสารนิเทศใหแกคณาจารย นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  และขาราชการ
ของคณะ   ตลอดจนตางคณะ   โดยเนนหนักในสาขาวิชาชีพการพยาบาล และสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ และไดมีการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ   เขามาใชในงานของหนวยบริหารและธุรการ หนวยบริการ  และหนวยเทคนิคหองสมุด  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชนแกผูใชบริการ ในปงบประมาณ 2547 หองสมุดไดมี
การพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพและมี
ความทันสมัยสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ  รายละเอียดดังตารางที่  9    และ    10 
 
ตารางที่ 9  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณแผนดิน ป 2547 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2546 2547 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ) 

295 
251 
37 
29 

29 
278 
37 
29 

 

ตารางที่ 10  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณรายไดป 2547 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2546 2547 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ)  

7 
23 
50 
- 

48 
288 
 50 
- 
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ตารางที่   11   งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

รายการ ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 
คาตํารา 822,935.30  บาท     255,386.55  บาท 
คาวารสาร 1,093,933.39  บาท 1,101,457.00  บาท 
คาครุภัณฑ 18,600.00  บาท    100,000.00  บาท 

 

ตารางที่   12  ทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด 

ประเภทของทรัพยากรหองสมุด จํานวนทรัพยากรที่มีในป 2546 จํานวนทรัพยากรที่มีในป 2547 
 1.  หนังสือ 

 ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

  
11,978  เลม 
  9,792  เลม 

 
12,288 
10,040 

2.  วารสาร 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 

97  รายการ 

91  รายการ 

97 รายการ 
87 รายการ 

3.  หนังสือพิมพ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 

4  รายการ 
2  รายการ 

4  รายการ 
2  รายการ 

4. ฐานขอมูล Proquest CINAHL 
 

356 รายการ 356 รายการ 

 

( 2 ) การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 

1) หองสมุดไดนําการยืม – คืนดวยระบบ Barcode มาใชในการใหบริการ ทําใหการ 
ปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและประสิทธิภาพ  จํานวน  2  เครือ่ง 

2) วิเคราะหและสรางระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographical record) และสราง 
ระเบียนฉบับ (Item record) ของหนังสือลงในฐานขอมูล INNOPAC จํานวน  1,720 เลม เพื่อใหผูใช สามารถสืบคนหา
ขอมูลไดในระบบ Online 

3)  ปรับปรุง HOMEPAGE  ของหองสมุดใหเปนปจจุบัน 
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( 3 ) การใหความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

1 ) หองสมุดไดใหความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศในการใหบริการถาย
สําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  (interlibrary loan)  ใหแก อาจารย นักศึกษา ขาราชการของคณะฯ  โดยผูรับบริการไม
ตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง ซึ่งเปนการประหยัดเวลาของผูใชบริการและเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา  
จํานวน  295  บทความ  

2 ) หองสมุดไดใหความรวมมือกับหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ในการใหบริการขนสง
เอกสารระหวางหองสมุด  (Document Delivery)   ในกรณีที่คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและขาราชการของ
คณะพยาบาลศาสตรทราบวาหนังสือที่ตนเองตองการอยูที่หองสมุดใดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองสมุดจะเปน
สื่อกลางในการติดตอ ยืม – คืนให   โดยผูรับบริการไมตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง   จํานวน  1,319  ครั้ง 

 

( 4 ) การเปดบริการและการใชบริการหองสมุด  

  หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา  08.30 – 20.00 น. ในรอบปงบประมาณ 
2546 นี้ มีอาจารย ขาราชการและนักศึกษา ใชบริการหองสมุด รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที่  13  จํานวนผูใชบริการหองสมุด 

 

บริการดานตาง ๆ ผูรับบริการ โดยเฉลี่ย 
จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 106,306   คน 295  คน/วัน 
จํานวนผูใชบริการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 23,102    คน 62  คน/วัน 
จํานวนการยืมหนังสือ/ทรัพยากร หองสมุด 52,153    คน 142   คน/วัน 
จํานวนหนังสือ/ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ถูกยืม 97,901    คน 275  เลม/วัน 
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ก. งานบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ 
หนวยโสตทัศนศึกษา    เปนศูนยกลางของการใหบริการดานโสตทัศนศึกษา  โดยจัดใหมีการบริการงาน

หลัก  4  ดาน ไดแก   

 
                                                                                   1.  การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ    

                                                                   2.  การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน     
                                                                   3.  การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
                                                                          4.  การบริการกราฟคและศิลปกรรม 
 

                                                                                       

 นอกจากนี้  หนวยโสตทัศนศึกษายังจัดบริการดานขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของดานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   และใหบริการดานอื่นๆ     ไดแก  การใหบริการที่สนับสนุนการบริการวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกคณะจํานวน  43 ครั้ง   สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย โดยเขารวมเปนกรรมการฝายโสตทัศน
ศึกษา / กรรมการฝายบันทึกภาพ  จํานวน  3 ครั้งตลอดจนการสนับสนุนการวิจัย ไดแก การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
ใหแกนักศึกษา จํานวน 2 เรื่อง   สําหรับดานการการประกันคุณภาพการศึกษา  หนวยโสตทัศนศึกษา  ไดทําการ
วิเคราะหเรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณ ในหองเรียนของอาจารยและนักศึกษา  และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

(1) การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

ในชวงปงบประมาณ 2547 หนวยโสตทัศนูปกรณมีการใหบริการยืม / คืน โสตทัศนวัสดุและ
อุปกรณ  บริการติดตั้งควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน หองประชุม และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ ฯ เปน
ประจําตลอดปรายละเอียดดังตารางที่ 14 

 

ตารางที่   14  การใหบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
 

       รายการ  จํานวน 

การใหบริการโสตทัศนวัสดุ 
- ใหยืม วิดีทัศน / VCD 

 
 85 ครั้ง 

- ใหยืม LCD / Note-book/ Visualizer/  และอื่นๆ 169 ครั้ง 

การใหบริการโสตทัศนูปกรณ และควบคุม  
- อาคาร 1 – NT 177 ครั้ง 
- อาคาร 2 524 ครั้ง 
- หองประชุม 633 ครั้ง 

รวม 1,588 คร้ัง 
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  (2) การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการใหบริการตามตารางที่ 15 

 
ตารางที่    15  การใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

           

รายการ จํานวน 

• ถายทําวิดีทัศนเพื่อการเรียนการสอน                  4     เรื่อง 

• จัดทําสื่อวีดิทัศน เปน VCD                98     เรื่อง 

• การจัดทําสําเนาวิดีทัศน                   8     เรื่อง 

• การตัดตอและบันทึกเสียง                  5     ครั้ง 

• รูปภาพประกอบการสอน                  3 

• ปาย/ ขอความ                28 

• ออกแบบงานศิลปกรรมอื่นๆ                15 

 

(3) บริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  กิจกรรมการใหบริการตามตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16 การใหบริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

รายการ จํานวนครั้ง 

• บันทึกภาพนิ่งกิจกรรม / ภาพจัดทําขาวสารคณะฯ             60      ครั้ง 

• บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมบริการชุมชน และสนับสนุนงาน
มหาวิทยาลัย   

              6      ครั้ง 

• บันทึกวิดีทัศนการบรรยาย / การประชาสัมพันธ               5     ครัง้ 

 

(4) บริการกราฟคและศิลปกรรม  รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 

ตารางที่    17   บริการกราฟคและศิลปกรรม   

รายการ จํานวน 

• รูปภาพประกอบการสอน             10     ครัง้ 

• ปาย/ ขอความ/            135     ช้ิน/อัน 

• ออกแบบงานศิลปกรรม ปกหนังสือ, VCD และ อื่นๆ             18     ช้ิน/อัน 
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8.2 งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
  หนวยบริการคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโดยในปงบประมาณ 
2547 มีการดําเนินงานตอไปน้ี 

(1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1) การจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ไดแก 
- โครงการประชุมเรื่อง การพัฒนาและการใชระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร วันที่17 

กุมภาพันธ 2547     
- โครงการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศของภาควิชาและหนวยงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ – 3 

เมษายน 2547   
- โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินการ และจัดทําแผนปฏิบัติงานการดําเนินการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ    วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2547   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร วันที่ 30 - 31 

สิงหาคม 2547 
2) ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและปรับปรุงระบบสารสนเทศบนเครือขายคอมพิวเตอร อยาง

ตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2547 นี้ไดดําเนินดังนี้ 

• ปรับปรุงและจัดทํารายงานบนระบบฐานขอมูลและสารสนเทศบุคลากร 

• ปรับปรุงและจัดทํารายงานบนระบบฐานขอมูลและสารสนเทศนักศึกษา 

• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลและสารสนเทศกิจกรรม/โครงการ   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย  

• พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศกระบวนวิชาและแผนการสอน   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศครุภัณฑ   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศอาคารสถานที่   

• จัดทําระบบบริการจองหองเรียน หองประชุม สัมมนา และการตรวจสอบบนระบบเครือขาย  

• จัดทําระบบหนังสือเวียนบนระบบเครือขาย  
3)  ในเดือนกันยายน 2547 ไดเริ่มดําเนินติดตั้งระบบ e-office สําหรับใชในการบริหารจัดการ การแจง

ขอมูลขาวสาร การติดตอประสานงาน และการมอบหมายสั่งการ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4) มีการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับใหบริการฐานขอมูลและระบบ

สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(2) การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 

1) คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการแกนักศึกษา โดยมี
คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง  หองคอมพิวเตอรภายในหอพักนักศึกษา 
จํานวน 2 หอง  คอมพิวเตอรในหองทํางานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 หอง คอมพิวเตอร สําหรับสโมสรนักศกึษา 1 
หอง  มีการจัดตั้งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมอีกจํานวน 1 หอง โดยต้ังอยู
ที่ช้ัน 2 อาคารเรียน 2  และจัดหาคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษานานาชาติอีกจํานวนหนึ่ง  สําหรับ



 รายงานประจําป 2547 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ในปงบประมาณ 2547 ไดจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิมใหแกหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองทํางาน
นักศึกษาระดับบัณพิตศึกษา และจัดหาเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นเปน 163 เครื่อง 

2)  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
   คณะพยาบาลศาสตร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 4 หองปฏิบัติการ (อาคารเทพ
กวี จํานวน 3 หอง และอาคาร 2 จํานวน 1 หอง) มีคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการทั้งสิ้นจํานวน 72 เครื่อง ใน
ปงบประมาณ 2547 ไดมีการใหบริการใชงานคอมพิวเตอร รายละเอียดดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 

ปริมาณการใชบริการ 

ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 

 

การใหบริการ 
รวม เฉล่ียตอเดือน รวม เฉล่ียตอเดือน 

หองปฏิบัติการฯ 1  
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1,708 142.33 2,220 185.00 

หองปฏิบัติการฯ 2 (404) 30,062 2,505.17 38,532 3,211.00 
หองปฏิบัติการฯ 3 (405) 5,881 490.08 7,283 606.92 
หองปฏิบัติการฯ 4 (409) 3,562 296.83 3,822 318.50 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 2 - - 3,744 312.00 
 

*  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 409 ไดจัดคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการแกนักศึกษานานาชาติ ตอมาใน
ปงบประมาณ 2547 ไดปรับปรุงเปนหองทํางานของเจาหนาที่หนวยบริการคอมพิวเตอร สําหรับคอมพิวเตอรที่
ใหบริการ ไดนําไปติดตั้งรวมไวในหองปฏิบัติการฯ  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




