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การสนับสนุนวิชาการ 
 

 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มีหนาที่หลักในการสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เนนหนักในสาขาวิชาชีพการพยาบาล 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และนํามาจัดระบบเพ่ือการคนควาวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และขาราชการใน
คณะ ตลอดจนตางคณะ หองสมุดไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนแกผูใชบริการโดยใหบริการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศในระบบเครือขาย ทําใหการสืบคนเปนไปอยาง
กวางขวางและผูใชไดรับความสะดวกในการคนหาและรับขอมูล  ระบบการยืม-คืนอัตโนมัติทําใหผูใชบริการไดรับ
การบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว หองสมุดไดจัดกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดและการสืบคนสารนิเทศจาก
ฐานขอมูลตางๆเปนประจําทุกป เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเลือกใชฐานขอมูลที่ตรงกับความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดดวยตนเอง 

 
 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

            หองสมุดไดดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ ความทันสมัยและมี
เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรที่ เปดสอนในคณะ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารนิเทศใหอยูในสภาพดีพรอมใหบริการ โดยในปงบประมาณ 2550 หองสมุดไดรับ
การจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ   
ดังรายละเอียดตารางที่  15, 16 และ 17  
 

ตารางที่ 15  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณแผนดิน ป 2550 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2549 2550 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ) 

102 
39 
36 
25 

106 
35 
- 
- 

 

ตารางที่ 16  ตําราและวารสารที่จัดซื้อจากงบประมาณรายไดป 2550 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีจัดซื้อ 
รายการ 

2549 2550 
หนังสือภาษาตางประเทศ  (เลม) 
หนังสือภาษาไทย (เลม) 
วารสารตางประเทศ  (รายการ) 
วารสารภาษาไทย  (รายการ)  

1 
19 
51 
- 

- 
- 

84 
25 
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ตารางที่ 17  ทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด 

ประเภทของทรัพยากรหองสมุด จํานวนทรัพยากร 
ท่ีมีในป 2549 

จํานวนทรัพยากร 
ท่ีมีในป 2550 

 1.  หนังสือ 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

 
10,506 เลม 
13,739 เลม 

 
10,663 เลม 
14,310 เลม 

2.  วารสาร 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

87 รายการ 
97 รายการ 

84 รายการ 
97 รายการ 

3.  หนังสือพิมพ 
 ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาไทย 

 2 รายการ 
 4 รายการ 

2 รายการ 
4 รายการ 

4. ฐานขอมูล CINAHL      327 รายการ       560 รายการ 
                     

 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 

1. นําระบบ Millennium Circulation มาใชในการใหบริการยืม-คืนระบบอัตโนมัติ 
2. จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  จํานวน  204  

รายการ 
3. ใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส บน web site หองสมุดคณะพยาบาล

ศาสตร  จํานวน 37 ฐานขอมูล 
4. วิเคราะหและจัดทําระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือลงในฐานขอมูล  

OPAC เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลของผูใชบริการในระบบออนไลน    
จํานวน  310   เลม 

 
 การพัฒนาบุคลากร 

     บุคลากรหองสมุดไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรม สัมมนา ฟงบรรยาย  เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  จํานวน   38   ครั้ง 
 

 การใหความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

1. หองสมุดไดใหความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ  ใน
การบริการถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  (Interlibrary loan) ใหแกอาจารย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และขาราชการคณะ ตามคําขอ     ในกรณีที่พบวาเอกสารที่ตองการไมมีใน
หองสมุดคณะ  โดยหองสมุดจะเปนตัวแทนในการติดตอขอสําเนาเอกสารที่ผูใชบริการตองการ
ไปยังหองสมุดที่มีเอกสาร  ซึ่งเปนการใชทรัพยากรตางสถาบันรวมกันอยางคุมคา  จํานวน  
255  บทความ  
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2. หองสมุดไดใหความรวมมือกับหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ในการ
ใหบริการนําสงเอกสารระหวางหองสมุด  (Document delivery)   ในกรณีที่คณาจารย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และขาราชการคณะทราบวาหนังสือที่ตนเองตองการอยูที่หองสมุดใด
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองสมุดจะเปนส่ือกลางในการติดตอ ยืม – คืนให   โดย
ผูรับบริการไมตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง   จํานวน  2,067  เลม  

 

 การเปดบริการและการใชบริการหองสมุด  

 หองสมุดคณะพยาบาลศาสตรเปดบริการทุกวัน   ต้ังแตวันจันทร-ศุกร  เวลา  08.30 – 
20.00 น. และวันเสาร-อาทิตย  เวลา 12.00-20.00 น.  ในรอบปงบประมาณ 2550 นี้ มีจํานวน
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษาและขาราชการคณะ ตลอดจนบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
หองสมุด  รายละเอียดดังตารางที่ 18 

 

ตารางที่  18  จํานวนผูใชบริการหองสมุด 

บริการดานตาง ๆ ผูรับบริการ โดยเฉลี่ย 
จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 102,766 คน 306 คน/วัน 
จํานวนผูใชบริการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 7,468 คน 22 คน/วัน 
จํานวนผูยืมหนังสือ/ทรัพยากร หองสมุด 51,393 คน 152 คน/วัน 
จํานวนหนังสือ/ทรัพยากรที่ถูกยืม 77,283 เลม 229 เลม/วัน 

 
 

 งานบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ     
 
หนวยโสตทัศนศึกษา    เปนศูนยกลางของการใหบริการดานโสตทัศนศึกษา  มีบุคลากร

ปฏิบัติงานในหนวย  จํานวน 3 คน  ไดจัดใหมกีารบริการงานหลัก  4  ดาน ไดแก   
            1.  การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

2.  การบริการผลิตส่ือการเรียนการสอน     
          3.  การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
        4.  การบริการกราฟคและศิลปกรรม 

  นอกจากนี้  หนวยโสตทัศนศึกษายังจัดบริการดานอื่นๆ  ไดแก    การจัดทําส่ือที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการ  และงานวิจัยตางๆ  จํานวน  6 เรื่อง  ทําหนาที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ใหแกนักศึกษา 
จํานวน  4  เรื่อง  มีสวนในการสนับสนุนหนวยงานของมหาวิทยาลัย  โดยเขารวมเปนกรรมการฝาย  
โสตทัศนศึกษา / กรรมการฝายบันทึกภาพ จํานวน 17  ครั้ง  ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมการผลิตส่ือ 
จํานวน 2 ครั้ง  และรับนักศึกษาเขาฝกงานภายในหนวยจํานวน  1 รุน 
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 การบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

ในชวงปงบประมาณ 2550 หนวยโสตทัศนูปกรณมีการใหบริการยืม / คืน โสตทัศนวัสดุ
และอุปกรณ  บริการติดตั้งควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน หองประชุม และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ ฯ เปนประจําตลอดปรายละเอียดดังตารางที่ 19 

 

ตารางที่   19  การใหบริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
       รายการ จํานวน (คร้ัง) 

การใหบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 
- LCD / Notebook / Visualizer 

 
36 

- VCD / VDO / Program Computer 70 
- กลองดิจิตอล 25 
- เครื่องบันทึกเทป 30 
- ไมโครโฟนไรสาย (แบบกระเปาหิ้ว) 20 
- โทรโขง 2 
- ชุดเครื่องขยายเสียง 104 
การใหบริการโสตทัศนูปกรณหองเรียน-หองประชุม  
- อาคาร NT 128 
- อาคารเทพกวี 68 
- อาคาร 1 371 
- อาคาร 2 66 

 

 การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน  รายละเอียดการใหบริการรายละเอียด        
ดังตารางที่ 20 

 
ตารางที่ 20  การใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน           

รายการ 
จํานวน 

(เร่ือง/คร้ัง/ภาพ) 
- ถายทําวิดีทัศนเพ่ือการเรียนการสอน 6   
- จัดทําส่ือวีดิทัศน เปน VCD 25 
- การจัดทําสําเนาวิดีทัศน  23 
- การตัดตอบันทึกภาพ-เสียง  ในรูปแบบตางๆ 43  
- สแกนรูปภาพประกอบการสอน 51   

รวม 148 
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 บริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  รายละเอียดตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21  การใหบริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 

 

 

 บริการกราฟคและศิลปกรรม  รายละเอียดดังตารางที่  22 
 
ตารางที่ 22 บริการกราฟคและศิลปกรรม   

รายการ จํานวน (คร้ัง) 
- ปาย / ขอความ 70 
- ออกแบบโปสเตอร  ปกหนังสือ-ซีดี  โลโก  ตกแตงภาพ   
  และงานศิลป   กรรมอื่นๆ 

140 

รวม 210 
 

  

รายการ จํานวน (คร้ัง) 
- บันทึกภาพนิ่งกิจกรรม / ภาพจัดทําขาวสารคณะฯ 54 
- บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมบริการชุมชน และสนับสนุน 
  งานของมหาวิทยาลัย   

18 

- บันทึกวีดิทัศนกิจกรรม / การประชาสัมพันธ 15 
รวม 87 


