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 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มีภาระหนาที่หลักในการจัดหาระบบ

และบริการทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการคนควาวิจัยของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และขาราชการของคณะ   
ตลอดจนตางคณะ โดยเนนหนักในสาขาวิชาชีพการพยาบาล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และไดมีการนําเทคโนโลยี
เขามาใชในดานบริหารและธุรการ ดานบริการ และดานเทคนิคหองสมุด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เอ้ือประโยชนแกผูใชบริการ และมีการพัฒนาการบริการ โดยใหบริการทรัพยากรสารนิเทศใน
ระบบเครือขายและใหบริการยืม-คืนระบบอัตโนมัติ ทําใหผูใชไดรับความสะดวกในการสืบคนและความรวดเร็วใน
การรับบริการจากหองสมุด  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดและการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล
ตางๆ เพ่ือการศึกษาคนควาสําหรับผูใชเปนประจําทุกป 

 
 ทรัพยากรสารนิเทศ 
หองสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2549 ในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่มุงเนน

คุณภาพสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ   รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับสาขาวิชาที่เปดใหม           
ดังรายละเอียดตารางที่  13, 14 และ 15  
 

ตารางที่ 13  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณแผนดิน ป 2549 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2548 2549 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ) 

101 
36 
37 
29 

102 
39 
36 
25 

 

ตารางที่ 14  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณรายไดป 2549 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2548 2549 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ)  

- 
- 

51 
- 

1 
19 
51 
- 

 

 

การสนับสนุนวชิาการ 
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ตารางที่   15  ทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด 

ประเภทของทรัพยากรหองสมุด จํานวนทรัพยากร 
ท่ีมีในป 2548 

จํานวนทรัพยากร 
ท่ีมีในป 2549 

 1.  หนังสือ 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

 
10,336 เลม 
12,964 เลม 

 
10,506 เลม 
13,739 เลม 

2.  วารสาร 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

88 รายการ 
97 รายการ 

87 รายการ 
97 รายการ 

3.  หนังสือพิมพ 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

2 รายการ 
4 รายการ 

2 รายการ 
4 รายการ 

4. ฐานขอมูล CINAHL 356 รายการ 327 รายการ 
 

 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล Online 
Databases และขอมูลเครือขายใหแกผูใชบริการ จํานวน  24  เครื่อง  

2. วิเคราะหและจัดทําระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือลงในฐานขอมูล  
OPAC เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลของผูใชบริการในระบบออนไลน    
จํานวน  542   เลม 

3. จัดหาเครื่อง Scanner สําหรับผูใชบริการในการสแกนภาพและเอกสารเพื่อการเรียน 
การสอน  จํานวน   2  เครื่อง 

 

 การใหความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

1. หองสมุดไดใหความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ  ในการ
ใหบริการถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  (Interlibrary loan)  ใหแก อาจารย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และขาราชการของคณะ  ในกรณีที่เอกสารนั้นๆไมมีในหองสมุดคณะ  โดย
ทําหนาที่เปนตัวแทนในการติดตอขอสําเนาเอกสารที่มีในหองสมุดอื่นใหแกผูใชบริการ ซึ่งเปน
การใชทรัพยากรตางสถาบันรวมกันอยางคุมคา  จํานวน  255  บทความ  

2. หองสมุดไดใหความรวมมือกับหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ในการ
ใหบริการนําสงเอกสารระหวางหองสมุด  (Document delivery)   ในกรณีที่อาจารย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและขาราชการของคณะทราบวาหนังสือที่ตนเองตองการอยูที่หองสมุดใด
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองสมุดจะเปนส่ือกลางในการติดตอ ยืม – คืนให   โดย
ผูรับบริการไมตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง   จํานวน  1,546  ครั้ง 
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 การเปดบริการและการใชบริการหองสมุด  

 หองสมุดคณะพยาบาลศาสตรเปดบริการทุกวัน   ต้ังแตวันจันทร-ศุกร  เวลา  08.30 – 
20.00 น. และวันเสาร-อาทิตย  เวลา 12.00-20.00 น.  ในรอบปงบประมาณ 2549 นี้ มีจํานวน
อาจารย นักวิจัย นักศึกษาและขาราชการของคณะ ตลอดจนบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
หองสมุด  รายละเอียดดังตารางที่ 16 

 

ตารางที่  16  จํานวนผูใชบริการหองสมุด 

บริการดานตาง ๆ ผูรับบริการ โดยเฉลี่ย 
จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 96,380 คน 279 คน/วัน 
จํานวนผูใชบริการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 8,535 คน 25 คน/วัน 
จํานวนผูยืมหนังสือ/ทรัพยากร หองสมุด 48,198 คน 139 คน/วัน 
จํานวนหนังสือ/ทรัพยากรที่ถูกยืม 84,129 เลม 242 เลม/วัน 
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 งานบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ 
หนวยโสตทัศนศึกษา    เปนศูนยกลางของการใหบริการดานโสตทัศนศึกษา  โดยจัดใหมีการ

บริการงานหลัก  4  ดาน ไดแก   
            1.  การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

2.  การบริการผลิตส่ือการเรียนการสอน     
          3.  การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
        4.  การบริการกราฟคและศิลปกรรม 

  นอกจากนี้  หนวยโสตทัศนศึกษายังจัดบริการดานอื่นๆ  ไดแก    การจัดทําส่ือที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการ  และงานวิจัยตางๆ  จํานวน  3 เรื่อง  ทําหนาที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ใหแกนักศึกษา 
จํานวน  4  เรื่อง  มีสวนในการสนับสนุนหนวยงานของมหาวิทยาลัย  โดยเขารวมเปนกรรมการฝาย  
โสตทัศนศึกษา / กรรมการฝายบันทึกภาพ จํานวน 8  ครั้ง   และรับนักศึกษาเขาฝกงานภายในหนวย
จํานวน  1 รุน 
 

 การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

ในชวงปงบประมาณ 2549 หนวยโสตทัศนูปกรณมีการใหบริการยืม / คืน โสตทัศนวัสดุ
และอุปกรณ  บริการติดตั้งควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน หองประชุม และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ ฯ เปนประจําตลอดปรายละเอียดดังตารางที่ 17 

ตารางที่   17   การใหบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
       รายการ จํานวน (คร้ัง) 

การใหบริการโสตทัศนวัสดุ 
- ใหยืม วิดีทัศน / VCD 

 
117 

- ใหยืม LCD / Note-book/ Visualizer/  และอ่ืนๆ 114 
การใหบริการโสตทัศนูปกรณ และควบคุม  
- หองเรียน อาคาร 1 – NT 355 
- หองเรียน อาคาร 2 215 
- หองประชุม อาคาร 1 573 
- หองประชุม อาคาร 2 4 
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 การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน  รายละเอียดการใหบริการรายละเอียด        
ดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 การใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน           

รายการ 
จํานวน 

(เร่ือง/คร้ัง/ภาพ) 
- ถายทําวิดีทัศนเพ่ือการเรียนการสอน 12   
- จัดทําส่ือวีดิทัศน เปน VCD 27   
- การจัดทําสําเนาวิดีทัศน  11   
- การตัดตอและบันทึกเสียง 23   
- รูปภาพประกอบการสอน 51   

รวม 114 
 

 บริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  รายละเอียดตารางที่ 19 
ตารางที่ 19 การใหบริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

 

 

 บริการกราฟคและศิลปกรรม  รายละเอียดดังตารางที่ 20 
ตารางที่ 20 บริการกราฟคและศิลปกรรม   

รายการ จํานวน (คร้ัง) 
- ปาย/ ขอความ 57 
- ออกแบบงานศิลปกรรมอื่นๆ 28 

รวม 85 
 

  
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน (คร้ัง) 
- บันทึกภาพนิ่งกิจกรรม / ภาพจัดทําขาวสารคณะฯ 57 
- บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมบริการชุมชน และสนับสนุนงาน    
  มหาวิทยาลัย   

5 

- บันทึกวีดิทัศนการบรรยาย / การประชาสัมพันธ 20 
รวม 82 
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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดนําระบบสารสนเทศมาใช และดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
 ใชในการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน โดยในปงบประมาณ 2549 ไดมีการดําเนินงานดังนี้ 

 
 1.   การพัฒนาโครงสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ติดตั้งระบบเครือขาย (Fiber optic) เชื่อมตอระหวางอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 4) กับ
ระบบเครือขายของคณะฯ 

• ติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีประสิทธิภาพสูง (IBM xSeries 236, 346) จํานวน       
3 เครื่อง เพ่ือใชเปนแมขายระบบสารสนเทศของคณะ (MIS Server)  แมขายสํารองของระบบ
สารสนเทศ (Backup MIS Server)  และแมขายเว็บไซตของคณะ (Web Server)  

• ติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย (DMZ Server) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของคณะพยาบาลศาสตร 

• เพ่ิมประสิทธิภาพของการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยติดตั้ง Cisco Catalyst 3560G Switch 
Layer3 เพ่ือใหการบริหารจัดการเสนทางระบบเครือขายมีประสิทธิภาพ และติดตั้ง Switch 
Layer 2 เพ่ือขยายชองทางระบบเครือขาย บนอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 4) อีกจํานวน     
9 จุด 

• ติดตั้งจุดเชื่อมตอระบบเครือขาย ภายในอาคารปฏิบัติการ 5 ชัน้ (อาคาร 4) จาํนวน 202 จุด 
และติดตั้งขยายจุดเชื่อมตอระบบเครือขายในอาคารอื่นๆ อีกจํานวน 24 จุด 

• ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัวไดใชบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 4 จุดบริการ  

• ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่องเชา) ทดแทนและเพ่ิมเติมเพ่ือใชในสํานักงาน 
ภาควิชา หองเรียน และหองบริการสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ จํานวน 235 เครื่อง 
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2.   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
• พัฒนาระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการตามผังผสานดุลดัชนี (BSC) 
• พัฒนาระบบคุมงบประมาณโควตาพัฒนาบุคลากร 
• พัฒนาระบบหนังสือเวียน 
• พัฒนาระบบฐานขอมูลรวบรวมรายงานประชุมคณะกรรมการตางๆ  
• พัฒนาระบบการอางอิงเอกสารงานวิจัย (Research Citation) 
• พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือใชในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) ซึ่ง

เปนโครงการตอเนื่องจาก “การพัฒนาระบบการบันทึกขอตกลงกอนการปฏิบัติงาน (TOR) และ
แบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแลว (JA) ทางระบบสารสนเทศ” ที่ไดจัดทําในปงบประมาณ 2548 

• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลครุภัณฑ เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการในระบบบัญชี 3 มิติ 
• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลวิจัย และการรายงาน 
• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการรายงาน 
• ปรับปรุงระบบการรายงานตัวชี้วัด KQI online 

 
3.   การสงเสริมความรู และการพัฒนาบุคลากร ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการสัมมนา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบริการคณะพยาบาลศาสตร 
• โครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและกระบวนวิชา 
• มหกรรมระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• โครงการอบรม การใชระบบปฏิบัติการวินโดว และชุดโปรแกรม Microsoft Office XP 
• โครงการอบรม การสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต และการใช Endnote สําหรับบุคลากรและ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
• โครงการอบรม การใชโปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

 
4.   การจัดการความรู  ในปงบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู ดังตอไปนี้ 
• การจัดการความรูเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

เริ่มดําเนินการในเดือนกันยายน 2549 ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ คือ  1)  การวิจัยดานการ  
สรางเสริมสุขภาพในคณะพยาบาลศาสตร   2)  การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ   
คณะพยาบาลศาสตร ม.ช. และ  3)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพ  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ทําใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ มีการประชุม
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณและการสัมภาษณ การเขียนเรื่องเลา และ เกิดกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพมากขึ้น 

• การจัดการความรู เรื่อง การพัฒนาระบบ MIS เพ่ือการจัดทํา TOR-JA Online สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน กันยายน 2549  ไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณแลว 2 ครั้ง 
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• การทบทวนความรูอยางเปนระบบ จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการโดยศูนยความรูเชิงประจักษ
ทางการพยาบาลและผดุงครรภแหงประเทศไทย ซึ่งเปน A collaborating Centre of the 
Joanna Briggs Institute, Adelaide, South Australia (อยูระหวางดําเนินการ) 

• โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ดําเนินการโดย
ฝายบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา ดําเนินการและแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2549 ทําให
มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพใชในหนวยงาน เปนที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 

• โครงการและเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําใบงานการจัดเตรียมโครงการ ดําเนินการโดยฝาย
วิชาการ งานบริการการศึกษา เริ่มดําเนินการเดือนมิถุนายน 2549 ดําเนินการแลวเสร็จ  ทําให 
ไดใบงานสําหรับจัดเตรียมโครงการทําใหการดําเนินโครงการตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย
ย่ิงขึ้น เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย 

 


