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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนัก

ถึงความสํา คัญในการ เปน ศูนยกลางของการใหบริการ

สารสนเทศแกนั ก ศึกษา คณาจารย  และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  ตลอดจนบุคคลและผูสนใจท่ัวไป       เปนกําลัง

สําคัญในการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาทางการเรียนการสอน 

การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิต และงานวิจัยท่ีมีคุณภาพออก

เผยแพรสูสังคมท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ตลอดจนเปน

แหลงเรียนรูภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง  ในปงบประมาณ 

2558 สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2558 ซ่ึงผานการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามชวงระยะเวลา 

สํานักวิทยบริการ จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ข้ึน ประกอบดวยขอมูล ประวัติความเปนมาของ

หนวยงาน การแบงสวนราชการ บุคลากร การใหบริการเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับผลงานท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปฉบับนี้ เกิดจากการความรวมมือของบุคลากร 

สํานักวิทยบริการ ท่ีมุงม่ันและตั้งใจพัฒนาใหหนวยงานกาวหนา

อยางเปนลําดับและเปนท่ีประจักษแกสังคม

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา

ขอมูลและกิจกรรมการดําเนินงานดานตาง ๆ จะเปนประโยชน

แกผูสนใจท่ัวไปไดเปนอยางดี

สารจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กอต้ังข้ึนพรอมกับการกอตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝากหนังสือให

หองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนผูดําเนินการ

ป 2533 มีพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2533 

(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 109 

ตอนท่ี 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หองสมุดจึงไดยายท่ีทํา

การมาเปดใหบริการ ณ พ้ืนท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                               

ป  2534 หองสมุดไดย าย ท่ี ทําการมาเปด

ใหบริการ ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศให

มี ก า ร แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 

(ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 108 ตอนท่ี 207) 

งานหองสมุดจึงถูกยกฐานะเปนสํานักวิทย

บริการ โดยแบงสวนราชการออกเปน 4 ฝาย คือ 

สํานักงานเลขานุการ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ฝายผลิตและบริการเอกสาร และฝายหอสมุด  

ป 2547 สวนของฝายผลิตและบริการเอกสาร 

ไดชะลอการดําเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได

จัดตั้งเปนโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้ึน 

ดวยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2544 เม่ือ

วัน ท่ี  26 พฤษภาคม พ .ศ. 2544 และครั้ ง ท่ี 

3/2544 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือทํา

หนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

เพ่ือการเรียนการสอน การบริการวิชาการสํานัก

วิทยบริการ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเปน

ศู น ย ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ประกอบดวย อาคารขอมูลทองถ่ิน และอาคาร

สารสนเทศ สมจิตต ยอดเศรณี ซ่ึงในแตละอาคาร

มีหนวยงานยอยดังนี้

สวนที่ 1
ขอมูลท่ัวไปของสํานักวิทยบริการ

ประวัติความเปนมา
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อาคารขอมูลทองถิ่น 
เปนอาคารท่ีต้ังของหนวยงานดานการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน และบริการโสตทัศนูปกรณ ศูนย

รวมขอมูลศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

ทรัพยากรสารสนเทศ  มีรายละเอียดหนวยงาน

ภายในอาคาร ดังนี้

ช้ัน 1 ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาซ่ึงเก่ียวกับ

ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ โ ส ต ทั ศ น  แ ล ะ บ ริ ก า ร สื่ อ

โสตทัศนูปกรณ ฝายหอสมุดท่ีเก่ียวของกับงาน

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการรูสารสนเทศ

ช้ัน 2 ฝายหอสมุดท่ีเก่ียวของกับการซอมแซม

หนังสือ 

ช้ัน 3 ฝายหอสมุดท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของกับ

วิทยานิพนธ และงานขอมูลทองถ่ิน

อาคารสารสนเทศ สมจิตต ยอดเศรณี 
เปนอาคาร ท่ีตั้ งของหน วยงานใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดหนวยงาน

ภายในอาคาร ดังนี้ 

ช้ัน 1  สํานักงานเลขานุการ  และฝายหอสมุด 

ในสวนงานจัดหาและวิเคราะหทรัพยากร   

สารสนเทศและงานบริการยืม-คืนสารสนเทศ 

บริการตอบคําถามและชวยคนควา และสวน

ใหบริการวารสาร 

ช้ัน  2  ฝ ายหอสมุด  ในสวนงานบริการ

คอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนทางอินเตอรเน็ต และ

สวนใหบริการหนังสือภาษาไทย

ช้ัน 3  ฝายหอสมุด  ในสวนงานบริการสื่อโสต

ทัศน และสวนใหบริการหนังสือภาษาอังกฤษ  
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ

โสตทัศนูปกรณ ท่ีสอดคลองกับ ความตองการของ

ผูใชบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการใหบริการเพ่ือสรางความ

พึงพอใจแกผูใชบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริการ

วิชาการ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปรัชญา : เสริมสรางการเรียนรู มุงสูปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม

ปณิธาน : มุงสูการเปนศูนยกลางบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน และการวิจัย

วิสัยทัศน : เปนแหลงบริการสารสนเทศชั้นนํา ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน การ

วิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน

จากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน สํานักวิทยบริการ ไดระดมแนวคิดและวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนด 

พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อท่ี

ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนการ

คนควา การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และชุมชน

2. บริการวิชาการ ถายทอดความรูทางวิชาชีพ

บรรณารักษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. สงเสริม เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินอีสานใต และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการใน

ระดับทองถ่ินและสากล

อัตลักษณ : สารสนเทศทันสมัย  ใสใจบริการ

จุดเดนของสํานักวิทยบริการ :  การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย การตอบคําถาม และ

ชวยการคนควา ยืม–คืน ทรัพยากร หองสมุด ยืมระหวางหองสมุด ฐานขอมูลออนไลน  ขอมูลทองถ่ินและ

จดหมายเหตุ บริการ ISBN/ISSN

เอกลักษณ : แหลงสารสนเทศแหงภูมิปญญา

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
คาเปาหมายปงบประมาณ ผูรับผดิชอ

บหลัก2558 2559 2560 2561

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ และ

โสตทัศนูปกรณ ท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูใชบริการ

1. ทรัพยากร

สารสนเทศและสื่อโสต

ทัศนมีความทันสมัย

นาสนใจ และ

สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบริการ 

1. สํารวจ/วิเคราะห/วิจัย

   1.1 ความตองการของ

ผูใชบริการ (ทรัพยากรตรง

ตามความตองการของ

ผูใช)

   

1. รายงานสรุป ผลการสํารวจ/

วิเคราะห/วิจัย ท่ีนํามาเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การวางแผนพฒันา

1.1 จํานวนงานวิเคราะห 

วิจัย สํารวจความตองการของ

ผูใชบริการ   

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา

1 เร่ือง

ไมนอยกวา 

1 เร่ือง

ไมนอยกวา 

1 เร่ือง

ผูอํานวยกา

ร

   1.2 ทรัพยากรท่ีมีอยู 

(จํานวนสถิติการยืม – การ

ใชทรัพยากร)

  1.2 จํานวนงานวิเคราะห 

วิจัย สํารวจการใช การยืม 

จํานวนทรัพยากรท่ีมีอยู

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

1.3 งบประมาณยอนหลัง 

3 ป (ศึกษาความคุมคา)  

   1.3 สถิติงบประมาณ

ยอนหลัง 3 ป เปรียบเทียบใช

วางแผนจัดหา จัดซื้อใน

ปงบประมาณ

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
คาเปาหมายปงบประมาณ ผูรับผดิชอ

บหลัก
2558 2559 2560 2561

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาการใหบริการ

เพื่อสรางความพึง

พอใจแกผูใชบริการ

1.พฒันาการใหบริการ

เพื่อสรางทักษะการรู

สารสนเทศของ

นักศึกษา และรองรับ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 และประชาคม

อาเซียน

1. พัฒนาการใหบริการ

ดานบุคลากรเคร่ืองมือชวย

การเขาถึงทรัพยากรและ

เคร่ืองมือสําหรับผลิตสื่อท่ี

ทันสมัย

1.1 จํานวนบุคลากรท่ีใหบริการ

ไดรับการอบรม พัฒนาทักษะ

การใหบริการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ของจํานวน

บุคลากรท่ี

ใหบริการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ของจํานวน

บุคลากรท่ี

ใหบริการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ของจํานวน

บุคลากรท่ี

ใหบริการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ของจํานวน

บุคลากรท่ี

ใหบริการ

1.2 จํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณ

สนับสนุนการเขาถึงทรัพยากร

ไมนอยกวา 4 

ชนิด

ไมนอยกวา 4 

ชนิด

ไมนอยกวา 4 

ชนิด

ไมนอยกวา 4 

ชนิด

1.3 จํานวนอุปกรณ เคร่ืองมือท่ี

ใชในการผลิตสื่อท่ีรองรับ

นวัตกรรม

ไมนอยกวา 2 

ชนิด

ไมนอยกวา 2 

ชนิด

ไมนอยกวา 2 

ชนิด

ไมนอยกวา 2 

ชนิด

2. ทักษะในการรู

สารสนเทศ

2.1 การปฐมนิเทศ 1 คร้ัง/ป 1 คร้ัง/ป 1 คร้ัง/ป 1 คร้ัง/ป

2.2 การอบรม อบรมการไม

นอยกวา 4 

คร้ัง/ป

อบรมการไม

นอยกวา 4 

คร้ัง/ป

อบรมการไม

นอยกวา 4 

คร้ัง/ป

อบรมการไม

นอยกวา 4 

คร้ัง/ป

2.3 การสอน ไมนอยกวา 7

คร้ัง/ป

ไมนอยกวา 7

คร้ัง/ป

ไมนอยกวา 7

คร้ัง/ป

ไมนอยกวา 7

คร้ัง/ป

1.3 แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

ตารางท่ี 1 แผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด
คาเปาหมายปงบประมาณ ผูรับผดิชอ

บหลัก2558 2559 2560 2561

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

มีการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

ระดับความพึงพอใจ ไมนอย

กวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00

ยุทธศาสตรท่ี 3 

สง่เสริมและ

สนบัสนุนการบริการ

วิชาการ

1.เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านวิชาชีพหรือ

ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

จัดทําโครงการถายทอดองค

ความรูดานบรรณารักษ โสต

ทัศน หรือดานการเงิน พัสดุ 

บุคคล ธุรการ หรือดานอื่น ๆ 

ท่ีมีในสํานักวิทยบริการ

จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีมี

การถายทอดองคความรูดาน

บรรณารักษ หรือดานสื่อโสต

ทัศน

ไมนอยกวา 3 

โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

2. เพื่อสงเสริมชุมชน

หรือสังคมโดยรอบ

มหาวิทยาลัยและท่ัวไป

ใหใชสื่อสารสนเทศ สื่อ

โสตทัศนเพื่อสรางองค

ความรูแกตนเอง

1. จัดกิจกรรม/โครงการท่ี

ชุมชน/สังคมโดยรอบมีสวน

รวมในการเขาใชบริการ

หองสมุดหรือใชหองบริการ

สื่อโสตทัศน

จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ี

ชุมชน สังคมโดยรอบหรือ

โดยท่ัวไปมีสวนรวมใน

กิจกรรม

ไมนอยกวา 3 

โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

ไมนอยกวา 

3 โครงการ/

กิจกรรม

2. มีการสํารวจความตองการ

ใชบริการของชุมชน/สังคม 

กอนและหลังการใหบริการ

1. ผลสํารวจความตองการ ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของ

กลุมเปาหมา

ย

ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของ

กลุมเปาหมา

ย

ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของ

กลุมเปาหมา

ย

ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของ

กลุมเปาหมา

ย

2. ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00

ไมนอยกวา 

4.00
ยุทธศาสตรที่ 4 

สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

1. เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นของ

ภูมิภาคลุม่นํา้โขง
พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่นของภูมิภาคลุมน้าํ

โขง
จํานวนฐานขอมูลทองถิ่นที่เก่ียวของกับ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง

1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน

2. เพ่ือสง่เสริม เผยแพร่ และอนรัุกษ์

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น
สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ

3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกบั
หนว่ยงานภายนอกด้าน

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดความรวมมือ

กับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ รองฯฝาย

วิชาการและ

สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5

การบริหารองคกรอยางมี

ธรรมาภิบาล

1. มีการนําหลกั

ธรรมาภบิาลมาใชในการบริหาร

จัดการหนวยงาน

1. สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัธรร

มาภิบาล

รอยละของบุคลากรที่มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล

ไมนอยกวารอยละ 

80

ไมนอยกวารอย

ละ 80

ไมนอยกวารอยละ 

80

ไมนอยกวารอย

ละ 80

รองฯฝายแผน

และประกัน

คุณภาพ

2. มีการจัดทําแผนงานเก่ียวกับแนว

ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับหลักธรรมาภบิาล

จํานวนหลักธรรมาภิบาลที่มีการจัดทํา

แนวปฏิบัติที่ดี

10 หลัก 10 หลัก 10 หลัก 10 หลัก

3. มีการนําแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทํา

เปนแผนปฏิบัตกิาร/โครงการ/

กิจกรรม สูบุคลากรทุกระดับที่มี

ความเกี่ยวของ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําหลักธรร

มาภิบาลมาใชในการดําเนินการ

10 โครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ

4. มีการติดตาม สรปุผล และ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการบรหิาร

จัดการ

จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่จัดทํามี

การติดตาม สรปุ รายงานผล

10 โครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ
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1.4 โครงสรางสํานักวิทยบริการ
ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ไดประกาศใหมีการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 108 ตอนท่ี 207)  ใหแบงสวน

ราชการออกเปน 4 ฝาย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายผลิตและบริการ

เอกสาร และฝายหอสมุด

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานกัวิทยบริการ มีโครงสรางการบริหารงานภายในภายใตโครงการสราง
การบริหารงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้

โครงสรางการแบงสวนราชการ
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1.5 โครงสรางการบริหารสํานกัวิทยบริการ
1.5.1 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประกอบดวย 2 ชุด ดังนี้

ชุดท่ี 1 ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558 ประกอบดวย

1. รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยอริยาภรณ พงษรัตน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รองประธาน

3. รองศาสตราจารยยุพิน เตชะมณี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารยภรณี ศิริโชติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ผูชวยศาสตราจารยปาณิศา  จางศิริกุล ผูแทนสภาอาจารย กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารยธารีณี  ไชยวงศ ผูแทนคณะแพทยศาสตรฯ กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารยอนันทธนา เมธานนท    ผูแทนคณะศิลปศาสตร     กรรมการ

9. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา ผูแทนคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ

10. นางสาวเทพิญ แกววรสูตร ผูแทนคณะศิลปะประยุกตฯ กรรมการ 

11. นางทุติยาภรณ  วีระกุล   ผูแทนคณะวิทยาศาสตร  กรรมการ

12. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันตะมา ผูแทนคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ

13. นางสาวปวีณา  คําพุกกะ ผูแทนคณะบริหารศาสตร กรรมการ 

14. นางสาวบุญทิวา  พวงกลัด    ผูแทนคณะรัฐศาสตร กรรมการ  

15. นายจักรกฤษณ  อัมพุช ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ  

16. นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ ผูแทนคณะนิติศาสตร    กรรมการ

17. นางสาวจินดามณี แสงกาญจนวนิช ผูแทนคณะเกษตรศาสตร กรรมการ                           

18. ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต            รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

อธกิารบดี (ประธาน)
รศ.ยพิุน เตชะมณี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ภรณี ศิริโชติ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.พิชัย ทองดีเลิศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.อริยาภรณ  พงษรัตน

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ผศ.ปาณิศา จางศิริกุล

กรรมการ

ผศ.ธารีณี  ไชยวงศ

กรรมการ
ผศ.อนันธนา เมธานนท

กรรมการ

นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา

กรรมการ

นางสาวเทพิน แกววรสูตร

กรรมการ
นางทุติยาภรณ วีระกุล

กรรมการ

นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันตะมา

กรรมการ

นางสาวปวีณา คําพุกกะ

กรรมการ

ผศ.ชริดา ปุกหุต  

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.จินดามณี แสงกาญจนวนิช  

กรรมการ

นางสาวบุญทิวา พวงกลัด

กรรมการ

นายจักรกฤษณ อัมพุช

กรรมการ

นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ

กรรมการ

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

14



ชุดที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2558 ประกอบดวย

1. รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยมงคล ปุษยตานนท รองประธาน

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยสังคม ภูมิพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. นายสมโภช พิมพพงษตอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. ผูชวยศาสตราจารยแสวง วัชระธนกิจ ผูแทนสภาอาจารย กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยจุฑารัตน จิตติมณี ผูแทนคณะแพทยศาสตรฯ กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารยอนันทธนา เมธานนท    ผูแทนคณะศิลปศาสตร     กรรมการ

9. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา ผูแทนคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ

10. นายจักรภพ เสาเวียง ผูแทนคณะศิลปะประยุกตฯ กรรมการ 

11. นายอนุพงษ  รัฐิรมย   ผูแทนคณะวิทยาศาสตร  กรรมการ

12. นายสมหวัง จรรยาขันติกุล ผูแทนคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ

13. นางสาวสรินทิพย ทวีเดช ผูแทนคณะบริหารศาสตร กรรมการ 

14. นางสาวบุญทิวา  พวงกลัด    ผูแทนคณะรัฐศาสตร กรรมการ  

15. นางอารยา ฟลอเรนซ ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ  

16. นายขรรคเพชร ชายทวีป ผูแทนคณะนิติศาสตร    กรรมการ

17. ผูชวยศาสตราจารยจิตรา สิงหทอง ผูแทนคณะเกษตรศาสตร กรรมการ

18. นางสาวสายรุง ดินโคกสูง          รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ  

กรรมการและเลขานุการ

19. นางสาวอุษา ผูกพันธ          หัวหนาสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

อธกิารบดี (ประธาน)
ผูชวยศาสตราจารยสังคม ภูมิพันธ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายสมโภช  พิมพพงษตอน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.มงคล ปุษยตานนท

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ผศ.แสวง วัชระธนกิจ

กรรมการ

ผศ.จุฑารัตน จิตตมิณี

กรรมการ
ผศ.อนันธนา เมธานนท

กรรมการ

นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา

กรรมการ

นายจักรภพ เสาเวียง

กรรมการ

นายอนุพงษ  รัฐิรมย

กรรมการ
นายสมหวัง จรรยาขันติกุล

กรรมการ

นางสาวสรินทิพย ทวีเดช

กรรมการ

นางสาวบุญทิวา พวงกลัด

กรรมการ
นางอารยา ฟลอเรนซ

กรรมการ
นายขรรคเพชร ชายทวีป

กรรมการ

ผศ.จิตรา สิงหทอง

กรรมการ

นางสาวสายรุง ดินโคกสูง

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอุษา ผูกพันธ

กรรมการและเลขานุการ
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1.5.2 คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ประกอบดวย 2 ชุด ดังนี้

ชุดท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2557-มีนาคม 2558

1. ผูชวยศาสตราจารยอริยาภรณ พงษรัตน ประธานกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

2. ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต รองประธานกรรมการ

รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ    

3. ผูชวยศาสตราจารยแกว  อุดมศิริชาคร กรรมการ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ

4. นางสาวอุษา ผูกพันธ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ

5. นายเทวิน ศรีดาโคตร รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรรมการ

6. นางสาวชุษณา นราจันทร รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด กรรมการ  

7. นางสุภาพร ธีรพงษสวัสดิ์ (ผูแทนสํานักงานเลขานุการ) กรรมการ

9. นายวรพจน  นวลสกุล (ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา) กรรมการ

10.นางศกุนตลา เกตวงศา (ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา) กรรมการ

10. นางสาวนุจรินทร ภูธา  (ผูแทนฝายหอสมุด) กรรมการ

11. นายอนวัช  กาทอง (ผูแทนฝายหอสมุด) กรรมการ

12. นางสาวอุษา ผูกพันธ กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ

ผูชวยศาสตราจารยอริยาภรณ พงษรัตน

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต

รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ

ผูชวยศาสตราจารยแกว อุดมศิริชาคร

รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ

น.ส.อุษา ผูกพันธ

รก.หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

นายเทวิน ศรีดาโคตร

รก.หัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
น.ส.ชุษณา  นราจันทร

รก.หัวหนาฝายหอสมุด

นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ์

ผูแทนสํานักงานเลขานุการ
นายวรพจน  นวลสกุล

ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางศกุนตลา  เกตวงศา

ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวนุจรินทร ภูธา

ผูแทนฝายหอสมุด

นายอนวัช  กาทอง

ผูแทนฝายหอสมุด

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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1.5.2 คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ประกอบดวย 2 ชุด ดังนี้

ชุดท่ี 2 ระหวางเดือนตุลาคม 2557-มีนาคม 2558

1. ผูชวยศาสตราจารยมงคล ปุษยตานนท ประธานกรรการ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

2. นางสาวสายรุง ดินโคกสูง รองประธานกรรมการ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ    

3. นางสาวอุษา ผูกพัน กรรมการ

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ   

4. นายสุรชัย ศรีใส กรรมการ

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. นางสาวชุษณา นราจันทร รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด กรรมการ  

6. นางสุภาพร ธีรพงษสวัสดิ์ผูแทนสํานักงานเลขานุการ กรรมการ

7. นายอดิศักดิ์ กิจแสวง ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา กรรมการ

8. นายอนวัช  กาทอง (ผูแทนฝายหอสมุด) กรรมการ

9. นางสาวอุษา ผูกพันธ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ

ผูชวยศาสตราจารยมงคล  ปุษยตานนท

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

น.ส.สายรุง ดินโคกสูง

รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ

น.ส.อุษา ผูกพันธ

รก.หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

นายสุรชัย  ศรีใส

รก.หัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
น.ส.ชุษณา  นราจันทร

รก.หัวหนาฝายหอสมุด

นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ์

ผูแทนสํานักงานเลขานุการ
นายอดิศักดิ์  กิจแสวง

ผูแทนฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางรุงลาวัลย  ล่ิวชวโรจน

ผูแทนฝายหอสมุด

นายอนวัช  กาทอง

ผูแทนฝายหอสมุด

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ

2.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปงบประมาณ 2558 ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท้ังหมด 21 ตัวชี้วัด

บรรลุเปาหมาย จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  95.24

ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน         1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  4.76

ตารางท่ี 2 ผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร ตัวชีวั้ด

ผลการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 พฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ และโสตทศันปูกรณ์ ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

3 2 1 - -

ยุทธศาสตรท่ี 2 พฒันาการให้บริการ

เพ่ือเป็นศนูย์กลางท่ีทนัสมยัและมี

คณุภาพ

7 1 - 6 -

ยุทธศาสตรท่ี 3 สง่เสริมและสนบัสนนุ

การบริการวิชาการ
4 2 - 2 -

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพฒันาสารสนเทศ

เพ่ือสนบัสนนุการทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

3 1 - 2 -

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารองค์กรท่ีมี

ธรรมาภิบาล
4 2 - 2 -

รวม 21 8 1 12 0
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ผูรับผดิชอบหลกั

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ และ

โสตทัศนูปกรณ ท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบริการ

1. ทรัพยากร

สารสนเทศและสื่อโสต

ทัศนมีความทันสมัย

นาสนใจ และ

สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบริการ 

1. สํารวจ/วิเคราะห/วิจัย

   

   1.1 ความตองการของ

ผูใชบริการ (ทรัพยากรตรง

ตามความตองการของผูใช)

1. รายงานสรุป ผลการ

สํารวจ/วิเคราะห/วิจัย 

ท่ีนํามาเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนพฒันา

จํานวนงานวิเคราะห 

วิจัย สํารวจความ

ตองการของผูใชบริการ   

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

ดําเนินการบทท่ี 1-2 ไมบรรลุ

เปาหมาย

ฝายหอสมุด

   1.2 ทรัพยากรท่ีมีอยู 

(จํานวนสถิติการยืม – การใช

ทรัพยากร)

จํานวนงานวิเคราะห 

วิจัย สํารวจการใช การ

ยืม จํานวนทรัพยากรท่ี

มีอยู

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

วิเคราะหเร่ือง รายงาน

สถิติการยืมหนังสือ

หอสมุดกลางและสถิติ

หนังสือท่ีไมมีการยืม

โดยแยกตามสาขาวิชา

บรรลุเปาหมาย นางปุชนีย อิน

ทะนา

1.3 งบประมาณยอนหลัง 3 

ป

สถิติงบประมาณ

ยอนหลัง 3 ป 

เปรียบเทียบใชวางแผน

จัดหา จัดซื้อใน

ปงบประมาณ

ไมนอยกวา 1 

เร่ือง

วิเคราะหเร่ืองการ

จัดสรรงบประมาณใน

การจัดซื้อ ว.ตํารา 

ยอนหลัง 3 ป

บรรลุเปาหมาย น.ส ขนิษฐา จูมลี

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาการใหบริการ

เพื่อสรางความพึงพอใจ

แกผูใชบริการ

1.พฒันาการใหบริการ

เพื่อสรางทักษะการรู

สารสนเทศของ

นักศึกษา และรองรับ

การเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 และประชาคม

อาเซียน

1. พัฒนาการใหบริการดาน

บุคลากรเคร่ืองมือชวยการ

เขาถึงทรัพยากรและ

เคร่ืองมือสําหรับผลิตสื่อท่ี

ทันสมัย

1.1 จํานวนบุคลากรท่ี

ใหบริการไดรับการ

อบรม พัฒนาทักษะ

การใหบริการ

ไมนอยกวารอย

ละ 80 ของ

จํานวนบุคลากรท่ี

ใหบริการ

รอยละ 100 บรรลเุปาหมาย งานบุคคล

1.2 จํานวนเคร่ืองมือ 

อุปกรณสนับสนุนการ

เขาถึงทรัพยากร

ไมนอยกวา 4 

ชนิด

4 ชนิด บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

1.3 จํานวนอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการ

ผลิตสื่อท่ีรองรับ

นวัตกรรม

ไมนอยกวา 2 

ชนิด

2 ชนิด บรรลุเปาหมาย ฝายเทคโนฯ

2. ทักษะในการรูสารสนเทศ 2.1 การปฐมนิเทศ 1 คร้ัง/ป 3 คร้ัง บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

2.2 การอบรม อบรมการไมนอย

กวา 4 คร้ัง/ป

26 คร้ัง บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

2.3 การสอน ไมนอยกวา 7

คร้ัง/ป

26 คร้ัง บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

มีการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 

4.00

ระดับ 4.42 บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

ฝายเทคโนฯ
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ผูรับผดิชอบหลกั

ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสริมและสนับสนุน

การบริการวิชาการ

1.เพื่อถายทอดองค

ความรูดานวิชาชีพหรือ

ดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

จัดทําโครงการถายทอด

องคความรูดาน

บรรณารักษ ดานสื่อโสต

ทัศน หรือดานการเงิน 

พสัดุ บุคคล ธุรการ หรือ

ดานอื่น ๆ ท่ีมีในสํานักวิทย

บริการ

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีมีการ

ถายทอดองคความรู

ดานบรรณารักษ หรือ

ดานสื่อโสตทัศน

ไมนอยกวา 3 

โครงการ/

กิจกรรม

3 โครงการ/กิจกรรม บรรลุเปาหมาย หน.ฝายทุกฝาย

2. เพื่อสงเสริมชุมชนหรือ

สังคมโดยรอบ

มหาวิทยาลัยและท่ัวไป

ใหใชสื่อสารสนเทศ สื่อ

โสตทัศนเพื่อสรางองค

ความรูแกตนเอง

1. จัดกิจกรรม/โครงการท่ี

ชุมชน/สังคมโดยรอบมีสวน

รวมในการเขาใชบริการ

หองสมุดหรือใชหองบริการ

สื่อโสตทัศน

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีชุมชน สังคม

โดยรอบหรือโดยท่ัวไป

มีสวนรวมในกิจกรรม

ไมนอยกวา 3 

โครงการ/

กิจกรรม

3 โครงการ บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

ฝายเทคโนฯ

2. มีการสํารวจความ

ตองการใชบริการของ

ชุมชน/สังคม กอนและหลัง

การใหบริการ

1. ผลสํารวจความ

ตองการ

ไมนอยกวารอย

ละ 

60 ของ

กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย 10 

โรงเรียน ประเมิน 18 

โรงเรียน คิดเปนรอย

ละ 180 

บรรลุเปาหมาย

2. ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 4.00 ระดับ 4.39 บรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 4 

สงเสริมและสนับสนุน

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

1. เปนศูนยขอมูลทองถ่ิน

ของภูมิภาคลุมนํ้าโขง

พัฒนาฐานขอมูลทองถ่ิน

ของภูมิภาคลุมนํ้าโขง

จํานวนฐานขอมูล

ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง

1 ฐาน 1 ฐาน ช่ือฐานขอมูล

ทองถ่ินออนไลน

http://www.lib.ubu.

ac.th/

บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

2. เพื่อสง่เสริม เผยแพร่ และ

อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

ศิลปวัฒนธรรม

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม

3 โครงการ 3 โครงการ บรรลุเปาหมาย ฝายหอสมุด

3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกบั

หน่วยงานภายนอกด้าน

ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

เกิดความรวมมือกับหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

2 โครงการ 2 โครงการ บรรลุเปาหมาย รองฯฝายวิชาการและ

สารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 5

การบริหารองคกรอยางมีธรร

มาภิบาล

1. มีการนําหลกัธรรมาภิบาลมา

ใช้ในการบริหารจดัการ

หน่วยงาน

1. สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกั

ธรรมาภิบาล

รอยละของบุคลากรที่มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 96.20 บรรลุเปาหมาย หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

2. มีการจัดทําแผนงานเก่ียวกับ

แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับหลักธรร

มาภิบาล

จํานวนหลักธรรมาภิบาลที่มี

การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี

10 หลัก 10 หลัก ตาม SAR บรรลุเปาหมาย หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

3. มีการนําแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทํา

เปนแผนปฏิบัติการ/โครงการ/

กิจกรรม สูบุคลากรทุกระดับที่มี

ความเก่ียวของ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

นําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการ

ดําเนินการ

10 โครงการ/กิจกรรม 15 โครงการตามแผนปฏิบติั

ราชการประจําปี

บรรลุเปาหมาย หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

4. มีการติดตาม สรุปผล และรายงานผล

การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีของ

การนําหลักธรรมา

ภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามี

การติดตาม สรุป รายงานผล

10 โครงการ 15 โครงการ รายงานผลการ

ดําเนินงานตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย

บริการ

บรรลุเปาหมาย หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

หมายเหตุ : ยุทธศาสตรท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ผูจัดทํารายงานการวิเคราะห ไดรับมอบหมายใหจัดทําในรอบการประเมนิท่ี 

2/2558 ระหวางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2558 และกําหนดแลวเสร็จฉบับสมบูรณในเดือน มีนาคม 2559
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ภาพท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
2.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบริการ

ปงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ โดยมีหนังสือ 

วิทยานิพนธ งานวิจัย และหนังสืออางอิง จํานวน 167,221 เลม วารสาร จํานวน 1,951 ชื่อเรื่อง 
สื่อโสตทัศน จํานวน 15,589 รายการ ฐานขอมูล จํานวน 22 ฐาน ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 4 จํานวนทรัพยากรหนังสือ วารสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2558

ประเภท
จํานวน

งบประมาณ 2557 งบประมาณ 2558

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 16,039 เลม 12,628 เลม

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 77,303 เลม 55,373 เลม

3) สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 50,983 เลม 71,405 เลม

2. หนังสือขอมูลทองถิ่น 13,450 เลม 10,332 เลม

3. วิทยานิพนธภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 1,102 เลม 1,153 เลม

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 6,556 เลม 5,194 เลม

5. หนังสืออางอิงภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 11,174 เลม 11,136 เลม

6. วารสาร

1) วารสารวิชาการ 1,002 ช่ือเรื่อง 1,816 ช่ือเรื่อง

2) นิตยสารบันเทิง 98 ช่ือเรื่อง 135 ช่ือเรื่อง

7. สื่อโสตทัศน                                15,423 รายการ 15,589 รายการ

8. ฐานขอมูล 19 ฐาน 22 ฐาน

1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  

2. ABI/INFORM Complete 2. ABI/INFORM Complete  

3. ACM  Digital Library 3. ACM  Digital Library

4. Education Research 

Complete   

4. Education Research 

Complete 

5. H. W. Wilson  5. H. W. Wilson  

6. IEL (IEEE/IET) 6. IEL (IEEE/IET)

7. ISI Web of Science  7. ISI Web of Science  
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ตารางท่ี 4 จํานวนทรัพยากรหนังสือ วารสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2558

ประเภท
จํานวน

งบประมาณ 2557 งบประมาณ 2558

8. ฐานขอมูล 8. Proquest Dissertation and 

Thesis  

8. Proquest Dissertation and 

Thesis

9. Science Direct 9. Science Direct

10. Springer Link - Journal   10.Springer Link - Journal   

11. Academic Search Complete 11. Academic Search Complete

12. Computer and Applied 

Science Complete

12. Computer and Applied 

Science Complete

13. Emerald Management   13. Emerald Management   

14. Summon 14. Up to date

15. Up to date 15. Library Press Display –

Virtual Newspaper

16. Library Press Display –

Virtual Newspaper

16. กฤตภาคออนไลน

17. กฤตภาคออนไลน 17. ฐานขอมูลกฎหมาย

18. ฐานขอมูลกฎหมาย 18. Access Medicine

19. Access Medicine 19. Ebsco Discovery Service 

(EDS)

20.Academic collections

21. CRCNetBase

22. Ebook collections

ท่ีมา : ขอมูลจากกลุมงานคอมพิวเตอร ม.ค 2559
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ภาพท่ี 2 จํานวนทรัพยากรหนังสือ แยกตามสาขา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 (เลม)

ภาพท่ี 3 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 (เลม/รายการ)
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2.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาการใหบริการ โดย มีการเปด
ใหบริการ ดังนี้ 

การบริการ วัน เวลา เปดใหบริการ

1) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา

2) บริการยืม–คืน ทรัพยากรหองสมุด เชน หนังสือ วิจัย 

วารสารเกาเลมปลีก วีดิทัศน เทป บันทึกเสียง ฯลฯ

3) บริการยืมระหวางหองสมุด

4) บริการสืบคนสารนิเทศออนไลน

5) บริการวารสาร นิตยสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ

6) บริการฐานขอมูลออนไลนบอกรับโดย สกอ. จํานวน 

13 ฐาน บอกรับโดยสํานักวิทยบริการ จํานวน 2 ฐาน 

รวมเปน 15 ฐาน 

7) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books)

8) บริการกฤตภาคออนไลน

9) บริการแนะนําการใชหองสมุด

10) บริการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน

11) บริการส่ือโสตทัศน  

12) บริการขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ

13) บริการฐานขอมูลทองถิ่นออนไลน

14) บริการ ISBN/ISSN

15) บริการพิมพผลขอมูล

16) Delivery Document

17)  ตูคืนหนังสืออัตโนมัติ

18)  การโหลดขอมูลจาก RINSBOX 

19)  บริการแทปเล็ต

ชวงเปดภาคการศึกษา  

- วันราชการ (จันทร – ศุกร) เปดใหบริการต้ังแตเวลา 

08.30 น.ถึง 20.30 น.

- วันหยุด (เสาร-อาทิตย) เปดใหบริการต้ังแตเวลา 10.00 

น. ถึง 18.00 น.

- ชวงสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เปด

ใหบริการต้ังแต

เวลา 08.30 น. ถึง 01.00 น.

ชวงปดภาคการศึกษา      

- วันราชการ (จันทร – ศุกร) เปดใหบริการต้ังแตเวลา

08.30 น. ถึง 16.30 น.

การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
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บริการฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

การบริการ วัน เวลา เปดใหบริการ

1) สื่อภาพน่ิง

2) สื่อมัลติมเีดีย

3) สื่อวีดทัิศนพรอมหองปฏิบัติการโทรทัศน

4) สื่อบันทึกเสียงพรอมหองปฏิบัติการบันทึกเสียง

5) ออกแบบศิลปกรรมกราฟก

6) บริการโสตทัศนูปกรณ ประเภท เครื่องเสียง เครือ่ง

    ฉาย อุปกรณจัดแสดง

7) บริการกระจายสัญญาณเคเบิลทีวี (CATV) ภายใน

   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหอพักนักศึกษา

8) บริการถายทอดสัญญาณระบบโทรทัศนวงจรปด 

    (CCTV)

- วันราชการ (จันทร - ศุกร) 

เปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.  

ในปงบประมาณ 2558 มีสถิติผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ โดยแยกเปน สถิติเขาใชบริการฝาย

เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 329 ครั้ง ความพึงพอใจตอคุณภาพของสื่อและการใหบริการ ระดับ 4.73 

สถิติผูเขาใชหองสมุด (walk in) จํานวน 284,039 ครั้ง สถิติผูเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน จํานวน 

1,444,306 ครั้ง สถิติเขาใชเว็บไซตสํานักวิทยบริการ จํานวน 243,589 ครั้ง และสถิติเขาใชเว็บไซตงาน

ขอมูลทองถ่ิน จํานวน 240,382 ครั้ง ความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการสารสนเทศ 
ระดับ 4.13 
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ตารางท่ี 5 แสดงสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ ประจําป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

บริการ ป พ.ศ. 2557 (ครั้ง) ป พ.ศ. 2558 (ครั้ง)

1. สถิติผูเขาใชบริการหองสมุด (walk in) 292,061 284,039

2. สถิติผูเขาใชบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 1,546,127 1,928,277

2.1 การเขาใชบริการฐานขอมลูออนไลน 1,113,903 1,444,306

2.2 การเขาใชเว็บไซตสํานักวิทยบริการ 216,634 243,589

2.3 การเขาใชเว็บไซตงานขอมลูทองถ่ิน 215,590 240,382

3. สถิติผูเขาใชบริการฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 383 329

ภาพท่ี 4 สถิติผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ (ครั้ง)
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ตารางท่ี 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปการศึกษา 2556-2557 

ภาพท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

บริการ ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 3.73 4.13

2. เทคโนโลยีการศึกษา 4.81 4.66
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2.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ

ปงบประมาณ 2558 สํานักวทิยบริการ มีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการโดยมีการดําเนนิ โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ีสูประชาคมอาเซียน ระยะ

ท่ี 2 โครงการสงเสริมการใชหองสมุด โครงการสงเสริมการรูสารสนเทศแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

โครงการ หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ีสูประชาคมอาเซียน ระยะท่ี 2

ผลการดําเนินงานจัดซ้ือฐานขอมูลเพ่ือใหบริการแกโรงเรียนในเครือขาย จํานวน 2 ฐาน

1) ฐานขอมูลหนังสือพระเทพ มี 56 รายการ

2) ฐานขอมูลนิตยสาร มี 55 รายการ

โครงการ   สงเสริมการใชหองสมุด 

ผลการดําเนินงาน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชหองสมุด 14 กิจกรรม มีผูเขารวม

จํานวน 204 คน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4.11
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โครงการ  สงเสริมการรูสารสนเทศ แกนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการดําเนินงาน  มีการอบรมการรูสารสนเทศใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูเขารวมจํานวน 1,853 คน มีความรู ความเขาใจภาคการศึกษาท่ี 2/2557 คิดเปนรอยละ 

95.80 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 คิดเปนรอยละ 93.68

2.2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม มีการจัดทําโครงการฐานขอมูลเสียง หมอพราหมณบายศรีสูขวัญ สืบสานวัฒนธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุมน้ําโขง  โครงการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ

จัดทําแผนท่ีวัดสําคัญในจังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมวันสงกรานตและรวมรณรงคใสผาไทยทุกวันอังคาร 

โครงการ ฐานขอมูลเสียงหมอพราหมณบายศรีสูขวัญ สืบสานวัฒนธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุมน้ําโขง http://www.lib2.ubu.ac.th/baysri/
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โครงการ ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดทําแผนท่ีวัดสําคัญในจังหวัด

อุบลราชธานี http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/ 

กิจกรรม

วันสงกรานต

และการรวม

รณรงคใสผา

ไทยทุกวัน

อังคาร 
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2.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารองคกรท่ีมีธรรมาภบิาล

ปงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานดานการบริหารองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลดังนี้

ดานการพัฒนาบุคลากร

ปงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาบุคลากร ดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ฝาย
จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา (คน)

คิดเปนรอยละ

ของบุคลากรในฝาย

1. สํานักงานเลขานุการ 13 100

2. ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 9 100

3. ฝายหอสมุด 23 100

ดานระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการ มีการจัดกิจกรรมสํานักวิทยสัมพันธ 

กิจกรรมการประชุมพบปะระหวางผูบริหารและบุคลากร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

ความสัมพันธความสามัคคีภายในสํานักวิทยบริการเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรม 5ส. กิจกรรม

ปรับปรุงแผนกลยุทธ

กิจกรรมผูบริหารพบปะบุคลากร
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กิจกรรมผูบริหารพบปะบุคลากร

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม ปรับปรุงแผนกลยุทธ
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ดานการประกันคุณภาพ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป

การศึกษา 2557 ระหวางวันท่ี 9-11 กันยายน 2558 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557

องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิงาน 5 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5 8 5.00

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประจํา

สํานักโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจาํสํานกัโดยเปนแผนที่เชือ่มโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป

(พ.ศ. 2555-2559)

1 1

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานกัไปสูทุกหนวยงานภายใน 1 1

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบทุกพันธ

กิจของสํานกั

1 1

4. มีตัวบงชีข้องแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจาํปและคาเปาหมายของแต

ละตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําป

1 1

5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาํปครบทุกพันธกจิ 1 1

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้องแผนปฏิบัติงาน

ประจาํปอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร

สํานักหรือเทียบเทาเพือ่พจิารณา

1 1

7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยทุธอยางนอยปละ 

1 คร้ังและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารสํานกัหรือเทียบเทา และ

คณะกรรมการประจาํสํานักเพือ่พจิารณา

1 1

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจาํสํานกัไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติงานประจาํป 

1 1
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557

องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 5.00 4.00

2.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 5 7 5.00

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทีม่ีการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจกัษ
1 1

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนทีก่ําหนด 1 1

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกาํลังใจใหบุคลากร

สามารถทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 1

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนาํความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา

ใชในการปฏบิัติงานทีเ่กีย่วของ

1 1

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมใหบุคลากรถอื

ปฏิบัติ

1 1

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 1 1

7. มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร 

1 1

2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผูบริหารทุกระดับของ

สํานักวิทยบริการ

7 5 7

1. คณะกรรมการประจาํสํานกั และผูบริหารทุกระดับของสํานัก ปฏิบัติหนาที่

ตามที่กฎหมายกาํหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 

1 1

2. ผูบริหาร มีวิสัยทัศน กาํหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอด

ไปยังบุคลากรทกุระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยทุธมีการนาํขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานกั

1 1

3. ผูบริหาร มีการกาํกบั ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมายรวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานกัไปยัง

บุคลากรในสํานัก

1 1

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสํานกัมีสวนรวมในการบริหารจัดการให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

1 1
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557

องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสํานกัเต็มตามศักยภาพ

1 1

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสํานกั

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 1

7. คณะกรรมการประจาํสํานกันาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม

1 1

2.3 การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงานเรียนรู 5 5 2 2.00

1. มีการกาํหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่

สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานกัวทิยบริการ

1 1

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะพฒันาความรูและทักษะที่สอดคลอง

กับพันธกจิของสํานกัอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กาํหนดในขอ 1

1 1

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรูที่กาํหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่

กําหนด

1 0

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูทีก่ําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ทีเ่ปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge)

1 0

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจบุันหรือป

การศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอกัษร (Explicit Knowledge) และจาก

ความรู ทกัษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

1 0

2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 5 5 5.00

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 1 1

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกจิของ

สํานัก

1 1

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 1 1
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557

องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

4. มีการนําผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

1 1

5. มีการสงขอมูลเขาระบบเครือขายของหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

(E-document)

1 1

2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5 4 3.00

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย

รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน

1 1

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจยัทีก่อใหเกิดความเส่ียง

อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของมหาวทิยาลัย จากตัวอยางตอไปนี้

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่)

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของระบบงาน ระบบ

ประกันคุณภาพ

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก

- อื่นๆ ตามบริบทของสํานกั

1 0

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2

1 1

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงทีม่ีระดับความเส่ียงสูง และ

ดําเนินการตามแผน

1 1

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ

คณะกรรมการบริหารสํานกัหรือเทียบเทา เพื่อพจิารณาอยางนอยปละ 1 

คร้ัง

1 1

6. มีการนําผลการประเมนิ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํ

สํานักไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป

1 0
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5 7 5.00

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของสํานัก 1 1

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรร และ

การวางแผนการใชเงินอยางมปีระสิทธภิาพ โปรงใสตรวจสอบได

1 1

3. มีงบประมาณประจาํปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติงานในแตละพันธกิจ

และการพัฒนาสํานักและบุคลากร

1 1

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอ

คณะกรรมการประจาํสํานกัอยางนอยปละ 2 คร้ัง

1 1

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักอยางตอเนื่อง

1 1

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนาที่ตรวจ ติดตามการ

ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบนักาํหนด

1 1

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

1 1

องคประกอบที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 4.00

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 8 4 7 4.00

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานักและดําเนินการตามระบบที่

กําหนด

1 1

2. มีการกาํหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ

สํานัก

1 1

3. มีการกาํหนดตัวบงชีเ้พิ่มเติมตามภารกิจของสํานกั 1 1
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

4. มีการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ประกอบดวย 1) การ

ควบคุมติดตามการดําเนนิงาน และการประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํา

รายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการ

ประจาํสํานกั และมหาวิทยาลัย ตามกาํหนดเวลาเปนรายงานทีม่ีขอมูล

ครบถวนตามระบบสารสนเทศที่มหาวทิยาลัยกําหนด  3) การนาํผลการ

ประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานกั

1 1

5. มีการนําผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงการทาํงาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ

1 0

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทั้ง 4 องคประกอบคุณภาพ

1 1

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกจิของสํานกัฯ

1 1

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวางหนวยงานหรือสถาบันและมกีิจกรรมรวมกัน

1 1

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวจิัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่

พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนาํไปใชประโยชน

0 0

องคประกอบที่ 5 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 3.85

5.1 สนับสนุนภารกิจของสํานักวิทยบริการ 4.20 3.60

5.1.1 รอยละความสอดคลองของทรัพยากรในสํานักวิทยบริการ กบั 

มคอ.3 ของรายวิชาเฉพาะ ที่มกีารเรียนการสอนในปการศึกษานั้น

- จํานวนทรัพยากรที่สอดคลองกับรายวชิาที่สอน

- จํานวนตําราที่ระบุในรายวิชาทีเ่ปดสอนตาม มคอ.3

70.24

1,036

1,475

4 70.24

1,036 

1,475 

4.00

5.1.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักฯ

   - ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ

หองสมุดทุกคร้ังที่ประเมิน

   - จํานวนคร้ังของการประเมนิทั้งหมดในปที่ประเมิน

4.39

4.39

1

4 4.395

4.40

4.00

5.1.3 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกจิกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

15.30 3 15.30 3.00

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

คาเปาหมาย ผลการตรวจประเมิน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

ผลงาน

(รอยละ/ขอ)
คะแนน

5.1.3 รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกจิกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

- จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งหมด

- จํานวนนักศึกษาตามที่กาํหนดในเปาหมาย

15.30

2,064

13,488

3 15.30

2,064

13,488

3.00

5.1.4 รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของผูใชบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 117.26 5 117.26 5.00

5.1.5 จาํนวนส่ือการเรียนการสอนที่พัฒนาและสอดคลองกับโครงสราง

รายวิชาและแผนการสอน (มคอ.3)

39 5 15 2.00

5.2 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 3.50 3.50

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักวิทย

บริการ

4.39 4 4.395 4.00

- ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหองสมุด

ทุกคร้ังที่ประเมนิ

   - จํานวนคร้ังของการประเมินทั้งหมดในปที่ประเมนิ

4.39

1

4.40

1

5.2.2 รอยละของผูใชที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

   - จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งหมด

- จํานวนนักศึกษาตามที่กาํหนดในเปาหมาย

15.30

2,064

13,488

3 15.30

2,064

13,488

3.00

รวมตัวบงชี้ สกอ. (8 ตัว) 4.88 4.25

รวมตัวบงชี้ตามภารกิจ (7 ตัว) 4.00 3.57

รวมทุกตัวบงชี้ (15 ตัว) 4.47 3.93

รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน

1.  ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด ตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ นอกเหนือจากเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 

หรือ กพร. เพ่ือช้ีวัดทรัพยากร และเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน รวมถึงสามารถใชเปรียบเทียบกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีมีภารกิจใกลเคียงกันได

2.  ควรพิจาณาใชการวิจัยสถาบัน ท้ังในสวนความ

ตองการ ความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจในการ

ใหบริการ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน สามารถนํามา

ปรับปรุงการใหบริการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจใหสงูข้ึน

3. คณะกรรมการประจําสํานักควรใชเวทีการติดตามผล

การดํ า เ นินงาน ในการสะทอนความคิด เ ห็นและ

ขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาผลการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

4. ควรปรับปรุงแผนกลยุทธในการดําเนินงาน เพ่ือใหทัน

กับพฤติกรรมของผูใชบริการท่ีมีความตองการในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม

5. ควรวิเคราะหและระบุความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน เชน 

ความเสี่ยงดานพฤติกรรมของผูใชบริการท่ีเปลี่ยนไป

6. ควรนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสํานักไปใชใน

การปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป

7. บทบาทของ คณะกรรมการประจําสํานัก ในการพัฒนา

และการปรับปรุงการทํางานยังไมชัดเจน

8. คณะกรรมการประจําสํานัก ควรใหขอเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงตามผลประเมินการทํางานอยางนอยใน

สวนท่ีสําคัญในลําดับตน เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนางาน

ใหเปนรูปธรรม

9. ควรติดตามตัวบงช้ีตามแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี และนํา

ผลการประกันคุณภาพมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาผล

การดําเนินงานในทางท่ีดีข้ึน

10. ควรพิจารณาหัวของานวิจัยดานประกันคุณภาพตาม

บริบทของสํานัก เชน การเพ่ิมจํานวนผูตอบแบบการ

ประเมินผลความพึงพอใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา

11. สํานักควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุง

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหระดับความพึง

พอใจอยูในระดับท่ีสูงข้ึนและควรเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยาง

ในการสํารวจใหมากข้ึน

12. สํานักวิทยบริการควรเพ่ิมการประชาสัมพันธและมี

การประเมินและวิเคราะหโครงการกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหทราบ

สาเหตุและดําเนินการแกไขโครงการใหมีผูเขารวมมากข้ึน

13. สํานักวิทยบริการควรพิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดและการ

กําหนดเกณฑใหมีความชัดเจนและยังคงสามารถ

เทียบเคียงไดกับวงรอบการประเมินท่ีผานมา
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ความเส่ียง
สาเหตุหรือปัจจยัที่ทําให้เกิด

ความเสี่ยง

ประเภท

ความเสี่ยง

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง

ระ
ดับ

โอ
กา

ส

ผล
คูณ

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ย
ง

วิธีจดัการความเสี่ยง
หน่วยงาน

หลัก

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการ

ดําเนินการเพ่ือจดัการความเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. งบดําเนินงานไม่

เพียงพอ

1. หน่วยงานรับผิดชอบค่า

กระแสไฟฟ้า

ด้านทรัพยากร 3 4 12 สงู Treat: ลด/ควบคมุ

ความเสีย่ง

สาํนกังาน

เลขานกุาร

สาํนกัวิทย

บริการ

1. ศกึษาสาเหตขุองค่ากระแสไฟฟ้า

2. จดักิจกรรมรณรงค์ประหยดั

พลงังาน

1. แต่งตัง้คณะกรรมการ

2.ประชมุหารือแนวทางการ

ประหยดัพลงังาน

2. งบบคุลากรเพิ่มขึน้ทกุปี 

เนื่องจากนโยบายการปรับ

เงินเดือนของรัฐบาล

3. การเลือ่นเงินเดือนประจําปี

1. จดัทําวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ

วิเคราะห์กรอบอตัรากําลงัของสาํนกั

วิทยบริการ

1. จดัทําการวิเคราะห์ภาระ

งานบคุลากรสาํนกัวิทย

บริการ

2. จดัทําแผนอตัรากําลงัพนกังานเงิน

งบประมาณ แทนตําแหน่งที่มีการ

เกษียณอายรุาชการ

จดัทําแผนอตัรากําลงั

พนกังานเงินงบประมาณ

ทดแทนข้าราชการที่

เกษียณอายรุาชการ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2558

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/

ด้านของงานที่ประเมิน

และวตัถปุระสงค์ของ

การควบคมุ

การควบคมุที่ยงัมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเสีย่งที่ยงัมีอยู่ การปรับปรุงการควบคมุ กําหนดเสร็จ/ผู้ รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. การประเมินความเสีย่ง
กําหนดวิธีการควบคมุเพื่อป้องกนั

หรือลดความเสีย่งโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ง

มีการพิจารณาความ

เหมาะสมของวิธีการ

ควบคมุเพื่อป้องกนัหรือลด

ความเสีย่ง

ไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของ

ต้นทนุที่จะเกิดขึน้จากการกําหนด

วิธีการควบคมุเพื่อป้องกนัหรือลด

ความเสีย่ง

ควรมีการวิเคราะห์ถงึความ

คุ้มค่าอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร

ก.ย 

2558
/งานนโยบาย

และแผน

จดัทํารายงานการวิเคราะห์

ความคุ้มค่าของต้นทนุ

แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
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รายงานประจําป 2558 สํานักวิทยบริการ

ดานการจัดการความรู

 ปงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินการดานการจัดการความรู ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการบริการท่ีดี ดังนี้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอเรื่อง  “การบริการท่ีเปนเลิศ”

แนวปฏิบัตทิี่ดีในการใหบริการที่เปนเลิศ
สํานักงานเลขานุการ

1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนปายบอกงานแตละงาน

2. จัดทํารายละเอียด/ข้ันตอนในการใหบริการของแตละงาน

3. จัดทํากลองแสดงความคิดเห็น

4. เพ่ิมชองทางการใหบริการและเผยแพรการใหบริการมากข้ึน เชน ทาง Facebook, line, 

การแจงผานระบบ Google Drive, Google Calendar เปนตน

ฝายหอสมุด

1. เพ่ิมความสะดวกใหแกผูใชบริการ

2. ลดข้ันตอนการใหบริการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน

3. One Stop Service

4. ลดกระดาษ ประหยัดเวลาและพลังงาน

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. ลดข้ันตอนการใหบริการ โดยมีการติดตอขอใชบริการผานระบบเครือขาย

2. จัดกิจกรรมเชิงรุกประชาสัมพันธการใหบริการของฝายเทคโนฯ
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ดานการจัดการความรู
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ดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ

สํานักวิทยบริการ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

สํานักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการระบบหองสมุดโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Walai autolib เพ่ือจัดการทรัพยากรประเภทหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ สําหรับใหบริการกับ

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบงานแผน การเงิน และพัสดุ

สํานักวิทยบริการ มีระบบการบริหารงานดานงานแผน การเงิน และพัสดุ โดยใชโปรแกรม 

UBUFMIS ซ่ึงโปรแกรมนี้สามารถใหขอมูลผูบริหารท่ีนําไปประกอบการตัดสินใจได
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สํานักวิทยบริการ มีระบบสารสนเทศเก่ียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากร (สนว.staff) ระบบงาน

จัดการแบบสอบถาม (สนว.QMS) แบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร

(สนว. Behaviour) และระบบจัดการแฟมเอกสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต (สนว.eFolder) สามารถ

นําไปใชในการบริหารจัดการ ของสํานักวิทยบริการ ได

สนว. Staff เปนระบบงานฐานขอมูลบุคลากรสํานักวิทยบริการ
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สนว. QMS เปนระบบงานจัดการแบบสอบถามสํานักวิทยบริการ

สนว. Behaviour แบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
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สนว. eFolder ระบบจัดการแฟมเอกสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต
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เว็บไซต Website
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สวนที่ 3 
สารสนเทศของสํานักวิทยบริการ

3.1 ดานงบประมาณ

3.1.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2558 แยกตามโครงการ หมวดรายจาย 

และแหลงงบประมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2558 จําแนกตามโครงการ

โครงการ หมวดรายจาย

แหลงงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณ 

(บาท)

เงินรายได 

(บาท)

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน ดานสังคมศาสตร

คาวัสดุ 478,898.05 - 478,898.05

2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาวัสดุ 1,079,900.15 - 1,079,900.15

คาใชสอย 1,677,199.83 - 1,677,199.83

3. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

คาวัสดุ 859,043.55 - 859,043.55

4. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน 

คาวัสดุ - 2,000,000 2,000,000

คาใชสอย - 320,000 320,000

5. จัดหาครุภณัฑเพ่ือเตรยีมความพรอมเปนหองสมุด 

E- Library

คาครุภณัฑ - 1,500,000 1,500,000

6. โครงการพัฒนาหองสมุดและฝายเทคโนโลยีทาง

การศกึษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

คาตอบแทน - 180,000 180,000

คาใชสอย - 234,000 234,000

คาวัสดุ - 605,000 605,000

7. โครงการบริหารจัดการภายในสาํนักวิทยบริการ คาตอบแทน - 134,000 134,000

คาใชสอย - 1,716,000 1,716,000

คาวัสดุ - 412,100 412,100
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โครงการ หมวดรายจาย

แหลงงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณ 

(บาท)

เงินรายได 

(บาท)

8. โครงการจางเหมาทําความสะอาด คาใชสอย 266,000 238,000 504,000

คาวัสดุ - 76,700 76,700

9. โครงการปรับปรุงอาคารของหนวยงาน คาสิ่งกอสราง - 1,650,000 1,650,000

10. โครงการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภค - 3,610,000 3,610,000

11. โครงการพัฒนาบุคลากร คาใชสอย - 750,000 750,000

12. โครงการบริหารจัดการเพ่ือจางบุคลากร คาจางช่ัวคราว - 315,000 315,000

คาจางพนักงาน - 2,070,000 2,070,000

คาสมทบ

ประกันสังคม

- 115,000 115,000

13. โครงการพัฒนาสาํนักวิทยบรกิาร คาตอบแทน - 23,000 23,000

คาใชสอย - 91,950 91,950

คาวัสดุ - 85,050 85,050

14. โครงการหองสมดุอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ีสู

ประชาคมอาเซียน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000 - 300,000

15. โครงการจัดทําฐานขอมูลเสยีง หมอพราหมณสู

ขวัญ สืบสานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางและภูมิภาคลุมนํ้าโขง

เงินอุดหนุนท่ัวไป 53,000 - 53,000

16. คาใชจายโครงการเครือขายหองสมุด

มหาวิทยาลัยไทย

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 - 50,000

17. โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 43 ฝายเทคนิคกีฬา (บาสเกตบอล)

คาตอบแทน - 1,000 1,000

คาใชสอย - 3,781 3,781

รวม 4,764,042 16,130,581 20,894,623

ตารางท่ี 9 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2558 จําแนกตามโครงการ (ตอ)
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3.1.2 การใชจายงบประมาณ

ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจายประจําปงบประมาณ 2557 - 2558

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณป 2557 งบประมาณป 2558

รับจัดสรร เบิกจาย คิดเปนรอยละ รับจัดสรร เบิกจาย
คิดเปน

รอยละ

งบประมาณแผนดิน 4,745,100 4,745,091.56 100 4,764,042 4,602,295.58 96.60

งบประมาณรายได 17,958,900 14,357,265.58 79.95 16,130,581 11,222,248.07 69.57

รวม 22,704,000 19,102,357 84.14 20,894,623 15,824,543.65 75.74

ภาพที่ 6 รอยละการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
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ตารางท่ี 11 แสดงการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ ประจําปงบประมาณ 2558

โครงการ หมวดรายจาย งบประมาณทั้งหมด เบิกจาย
คิดเปน

รอยละ

1. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน ดานสังคมศาสตร

คาวัสดุ 478,898.05 478,898.05 100

2. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาวัสดุ 1,079,900.15 1,079,900.15 100

คาใชสอย 1,677,199.83 1,677,199.83 100

3. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

คาวัสดุ 859,043.55 859,043.55 100

4. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

คาวัสดุ 2,000,000 724,648.90 36.23

คาใชสอย 320,000 310,810 97.13

5. จัดหาครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมเปนหองสมุด 

E- Library

คาครุภัณฑ 1,500,000 1,354,466 90.30

6. โครงการพัฒนาหองสมุดและฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพือ่

เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

คาตอบแทน 180,000 126,370 70.21

คาใชสอย 234,000 217,890 93.12

คาวัสดุ 605,000 462,574 76.46

7. โครงการบริหารจัดการภายในสํานักวทิยบริการ คาตอบแทน 134,000 133,020.78 99.27

คาใชสอย 1,716,000 813,358.82 47.40

คาวัสดุ 412,100 214,816.90 52.13

8. โครงการจางเหมาทาํความสะอาด คาใชสอย 504,000 462,000 91.67

คาวัสดุ 76,700 64,392 83.95

9. โครงการปรับปรุงอาคารของหนวยงาน คาส่ิงกอสราง 1,650,000 456,000 27.64

10. โครงการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภค 3,610,000 3,487,441.17 96.61

11. โครงการพัฒนาบุคลากร คาใชสอย 750,000 558,225.50 74.43

12. โครงการบริหารจัดการเพื่อจางบุคลากร คาจางชั่วคราว 315,000 92,112 29.24

คาจางพนักงาน 2,070,000 1,811,220 87.50

คาประกนัสังคม 115,000 75,444 65.60
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โครงการ หมวดรายจาย
งบประมาณ

ทั้งหมด
เบิกจาย

คิดเปน

รอยละ

13. โครงการพัฒนาสํานกัวทิยบริการ คาตอบแทน 23,000 18,180 79.04

คาใชสอย 91,950 28,360 30.84

คาวัสดุ 85,050 76,918 90.44

14. โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนที่สูประชาคมอาเซียน เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 139,844 46.61

15. โครงการจัดทําฐานขอมูลเสียง หมอพราหมณสูขวัญ สืบสาน

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลางและภมูิภาคลุมน้ําโขง

เงินอุดหนุนทั่วไป 53,000 51,410 97.00

16. คาใชจายโครงการเครือขายหองสมดุมหาวิทยาลัยไทย เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 50,000 100

17. โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 43 

ฝายเทคนิคกีฬา (บาสเกตบอล)

คาตอบแทน 1,000 - 0.00

คาใชสอย 3,781 - 0.00

รวม 20,894,623 15,824,543.65 75.74

ภาพท่ี 7 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ
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ภาพท่ี 8 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจายในการจัดซ้ือหนังสือวารสาร

3.2 ดานบุคลากร
3.2.1 จํานวนบุคลากร

บุคลากรของสํานักวิทยบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนรวมท้ังหมด 45 คน 

เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 แสดงในตารางท่ี 12

จําแนกตามประเภทของบุคลากร

ประเภทบุคลากร
อัตรา

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558

ขาราชการ 20 20

พนักงานมหาวิทยาลยั 16 16

ลูกจางประจาํ 8 8

ลูกจางช่ัวคราว 1 1

รวม 45 45

ตารางท่ี 12 จํานวนบุคลากรสํานักวิทยบริการ จําแนกตามประเภทของบุคลากร
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ภาพท่ี 9 จํานวนบุคลากรสํานักวิทยบริการ จําแนกตามประเภทของบุคลากร

จําแนกตามระดับการศึกษา

ตารางท่ี 13 จํานวนบุคลากรสํานักวิทยบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา

ฝาย ปริญญาโท (คน)
ปริญญาตรี 

(คน)

ตํ่ากวาปริญญา 

(คน)
รวม (คน)

สํานักงานเลขานุการ 3 9 1 13

ฝายหอสมุด 6 14 3 23

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 5 1 9

รวม 12 28 5 45
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ภาพท่ี 10 จํานวนบุคลากรสํานักวิทยบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา
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1. สํานักงานเลขานุการ จํานวน 14 อัตรา

นางสาวอุษา ผูกพันธ

ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

โทรศัพท : 045-353142

งานบริหารงานท่ัวไป

นางสุภาพร   ธีระพงษสวัสดิ์

ตําแหนง : บุคลากร ชํานาญการ

 โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1805

นางนันทา กิจแสวง

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ

โทรศัพท : 045-353140

นางศิมาพร กาเผือกงาม

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1803

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1804

นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1821 

ตารางท่ี 14 รายชื่อบุคลากรสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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นายพัสกร อยูสอน

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-045-353000 ตอ 1808

นายณรงชัย สิริวรรณ

ตําแหนง : คนสวน

โทรศัพท : 045-353140

 งานคลังและพัสดุ

นางจุรีวรรณ สายสมาน    

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353144

นางสาวจีรภา   แดงทน      

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1806

นางวิยะดา  ธนสรรวนิช

ตําแหนง : นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353141

นางสาวพิมใจ  คําฝอย       

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1807

ตารางท่ี 14 รายชื่อบุคลากรสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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งานแผนและงบประมาณ

นางสาวขนิษฐา  จูมลี

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1802

นางศิมาพร กาเผือกงาม

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1803

2. ฝายหอสมุด จํานวน 23 อัตรา

นางสาวชุษณา   นราจันทร

ตําแหนง : รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1821

นายพนม จรูญแสง

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353149

นางสาวสุพาภรณ  ทาจิตต

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1821

นางสาวสุกัญญา  ปตคุณ

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1822
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นางสุคนธทิพย   เลิศวิบูลยกิจ

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด  ระดับ 2

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1823.
.

นางสาวพิไลพร   ครองกํ่า

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด  ระดับ 3

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1823

นางศิรนิาฏ ศรีภักดี

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด  ระดับ 3

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1823

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวนุจรินทร  ภูธา

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-288400 ตอ 1822

นางสาวมะลิวัลย สินนอย

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1818
.

นางปริญญา  บุญศรัทธา

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353138
.
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นางรุงลาวัลย   ลิ่วชวโรจน

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1829.

นางสาวชนิตา   สุวรรณกูฎ

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353136

นางสุพัตตรา   สุขใส

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดับ 3

โทรศัพท : 045-353136

นายบุณพจน    บุญไพโรจน

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดับ 3

โทรศัพท : 045-353136

นายบุญถนอม   จันทรชนะ

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดับ 3

โทรศัพท : 045-353136.

นายนรา   พิมพพันธ

ตําแหนง : ชางพิมพ ชํานาญงานพิเศษ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1823.
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นายณัฎฐพล   มาลัย

ตําแหนง : พนักงานเขาและเย็บเลม  ระดับ 2

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1816

นายเถลิงศักดิ์  บุญมา

ตําแหนง : พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1816

งานขอมูลทองถิ่น และจดหมายเหตุ

นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ   

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353138

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการรูสารสนเทศ

นางปุชนีย  อินทะนา

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1810

นางวริชาวรรณ  คํามุลตรี

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353139
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นายอนวัช  กาทอง

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1817

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 9 อัตรา

นายสุรชัย  ศรีใส

ตําแหนง : รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝาย

เทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1832

นายเทวิน ศรีดาโคตร

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1834

นายวรพจน นวลสกุล

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1833

นางศกุนตลา  เกตวงศา

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353148
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นายชาญชัย   บุญคุม

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1831

นายอดิศักดิ์  กิจแสวง

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1832

นายเสถียร  พระใหญ

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1830

นายธวัชชัย  พันธจําปา

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1833

นายธนาชัย  โสภามี

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

โทรศัพท : 045-353000 ตอ 1834
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ตารางท่ี 15 แหลงขอมูล

ขอมูล แหลงขอมูล

1. ทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุด

2. การบริการ ฝายหอสมุด

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. สถิติผลการดําเนินงาน ฝายหอสมุด

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

สํานักงานเลขานุการ

4. บุคลากร งานบุคคล

5. งบประมาณ งานนโยบายและแผน

6. การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานนโยบายและแผน

7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานนโยบายและแผน

8. การประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ

9. การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ

10. หนวยงานและหมายเลขโทรศัพท งานพัสดุ
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  คณะผูจัดทํา

  อาจารยฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

  อาจารยสุรชัย จูมพระบุตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ

  อาจารยสายสุนี  ชัยมงคล รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ

  นางสาวอุษา ผูกพันธ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

  นายสุรชัย ศรีใส รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ดร.สายสุนี ชัยมงคล รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด

  รวบรวมขอมูล/วิเคราะห/เรียบเรียง

  นางสาวขนิษฐา  จูมลี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

  ออกแบบและจัดทํา e Book

  นายวรพจน  นวลสกุล โสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

http://www.lib2.ubu.ac.th/ubulibrary/

สํานักวิทยบริการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 

เลขที่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาํราบ จ.อบุลราชธานี 34190 

tel. 045-353140,  fax. 045-353145

http://www.facebook.com/libubu.circ?fref=ts
http://www.lib2.ubu.ac.th/ubulibrary/


สํานกัวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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