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สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ตระหนักถึงความสําคัญในการเปน
ศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ผู สนใจทั ่วไปเปนแหลงความรู ที ่สําคัญในการ
สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่
มีคุณภาพออกเผยแพรสูสังคมทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ ตลอดจนเปนแหลงเรียนรู ภู มิ
ปญญาทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2562 ซึ่งผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามชวงระยะเวลา ทาง
สํ านั กวิทยบริการ ได จั ด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของ
หนวยงาน ประกอบดวยขอมูล ประวัติความ
เปนมาของหนวยงาน การแบงสวนราชการ 
บุคลากร การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับผลงาน
ทีป่รากฏในรายงานประจําปฉบับนี้เกิดจากความ
รวมมือของบุคลากร สํานักวิทยบริการ ทีมุ่ งมั่น
และตั้งใจพัฒนาใหหนวยงานกาวหนาอยางเปน
ลําดับและเปนท่ีประจักษแกสังคม 

จึงขอขอบคุณบุคลากรและทีมงานทุก
ทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิง่วาขอมูล
และกิจกรรมการดําเนินงานดานตาง ๆ จะเปน
ประโยชนแกผูสนใจท่ัวไปและสังคม 

 
     

 

ผูชวยศาสตราจารยอธพิงศ สริุยา 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
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 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการ

บริการทรัพยากรสนเทศและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

วิสัยทัศน คือ เปนแหลงบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ชัน้นําดวยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย โดยมีพันธกิจ คือ   

1) พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสือ่ที่

ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนการคนควา 

การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน 

2) บริการวิชาการ ถายทอดความรู ทางวิชาชีพ

บร รณา รั กษ  แล ะ เทค โน โ ลยี ท า ง ก า ร ศึกษ า  

3) สงเสริม เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

อีสานใต และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 4) สรางเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการในระดับทองถ่ินและสากล 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บริหารงานตาม

พันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการ ที ่

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและประเทศ ภายใตสวน

งานภายใน 3 สวน ไดแก สํานักงานเลขานุการ ฝาย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และฝายหอสมุด มีบุคลากร

จํานวน 42 คน ไดรับงบประมาณประจําป แบงตาม

ประเภทเงิน เปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 

4,711,600 บาท และเงินรายไดจํานวน 14,818,900 

บาท รวมทั ้งสิ ้น 19,530,500 บาท มีการเบิกจาย

งบประมาณแบงเปน เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 

4 ,688 ,017 .55  บาท  และ เงิ น ร าย ได จํ า นวน 

10,688,068.05 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณ

บริหารงานภายใต 7 ยุทธศาสตร กําหนดตัวชี ้วัด

ทัง้หมดจํานวน 31 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายคิดเปนรอยละ 83.87  สรุปตามยุทธศาสตร

ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

และสื่อโสตทัศนที ่ทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผู ใชบริการ มีการดําเนินการภายใต  

1) โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน 2) โครงการผลิตสื่อและบริการสื่อ

โสตทัศน ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย คิดเปน

รอยละ 75 รายละเอียดดังนี ้

1. จัดหาหนังสือ ที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบริการ จํานวน 3,146 ชื่อเร่ือง 

2. จัดหาฐานขอมูลออนไลนและหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 6 ฐาน  

3. ผลิตสื่อโสตทัศนประกอบการเรียนการสอน 

จํานวน 58 เร่ือง 

4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อเผยแพรใน 

ระบบ UBU LMS จํานวน 13 เร่ือง 

ยุทธศาสตรที ่ 2 พัฒนาการใหบริการเพื่อ

สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ มีการดําเนินการ

ภายใต โครงการ 1) พัฒนาหองสมุดเพื่อเปนแหลง

เรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) 

โครงการจัดทําหองสมุดในสวน ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดดังนี ้

1. ผูเขาใชบริการหองสมุดการ Walk-in ผูเขา

ใชเวบไซต ผู เขาใชพื ้นที่ Co Working Space 

จํานวน 275,878 คร้ัง 

2 .  การเข า ใชบ ริการฐานขอมูลออนไลน  

650,414 คร้ัง 

3. จํานวนนักศึกษาทีเ่ขารับการอบรมการรู 

สารสนเทศ 2,442 คน ระดับความรูความเขาใจ คิด

เปนรอยละ 89.56 

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการฝายหอสมุด 

ระดบั 4.52 ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.79 

ยุทธศาสตรที ่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายคิด

เปนรอยละ 100 รายละเอียดดังนี ้
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 1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการ

พัฒนาหองสมุดโรงเรียนขั้นพืน้ฐานในสังกัดเขตพืน้ที่

การศึกษาอุบลราชธานี (เงินงบประมาณแผนดิน)  

มีผูเขารวมโครงการจํานวน 742 คน ระดับความพึง

พอใจคิดเปนรอยละ 91.05 

 2. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 

(เงินรายได) จํานวนผู เขารวมโครงการ 215 คน 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 91.10  

 3. โครงการ การสรางสือ่การสอนแบบวีดิทัศน

อยางงาย (เงินรายได) จํานวนผูเขารวมโครงการ 37 

คน ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 89.20  

ยุทธศาสตรที ่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดดังนี ้

 1. โครงการธรรมะฝกจิตปรับชีวิตใหมีความสุข 

(เงินงบประมาณแผนดิน) มีผูเขารวมโครงการจํานวน 

450 คน ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 88.59 

 2. โครงการถายทอดภูมิปญญา เรือ่งการทํา

เทียนพรรษาเพื ่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ ่น

จังหวัดอุบลราชธานี  ( เงินงบประมาณแผนดิน ) 

จํานวน 271 คน ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

95.60  

 3. โครงการหนังสือ Photo Book "ธรรม

มาสนอีสาน" (เงินรายได) มีการเผยแพร Photo 

Book จํานวน 25 หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การบริหารองคกรภายใต

หลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานภายในโครงการ 

1) บริหารจดัการดานการประกันคุณภาพ ความเสี่ยง

และการจัดการความรู 2) โครงการบริหารจัดการ

ภายในสํานักวิทยบริการ 3) โครงการบริหารจัดการ

เปนหองสมุดสีเขียว (Green Library) ผลการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 90.91 โดย

มีการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน

ตามเกณฑคุณภาพ Thailand Quality Award 

(TQA) ดําเนินการจัดการความรู  ประเมินและ

วิเคราะหความเสี่ยง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 

การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

งบประมาณ 2562 ตามเกณฑคุณภาพ Thailand 

Quality Award (TQA) รับตรวจประเมินตามเกณฑ

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งผาน

การประเมินดวยคะแนน 92.47 ระดับดีเยี่ยม (G 

ทอง)  

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยให

มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอยางมี

ความสุขและมีความผูก พันกับองคกร  มีการ

ดําเนินงานภายใตโครงการ 1) โครงการพัฒนา

บุคลากร 2) โครงการบริหารจัดการเพื่อจางบุคลากร 

3) โครงการสงเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ผลการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 33.33 โดย

บุคลากรที ่มีสมรรถนะสูง คิดเปนรอยละ 35 มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 67.40 มี

ความผูกพัน คิดเปนรอยละ 78.60 

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ทันสมัย 

ม่ันคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสํานักวิทยบริการให

สามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

ดําเนินการภายใต 1) โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 2) โครงการจัดหา

ครุภัณฑเพื่อพัฒนาการใหบริการ โดยมีการจัดหาวัสดุ

อุปกรณที่สอดคลองกับการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. กลองโทรทัศน ระบบ HD จํานวน 1 ตัว 

2. ชุดเครื ่องสลับสัญญาณภาพและเสียง

รูปแบบกระเปาถือ จํานวน 1 ชุด 

3. เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 เคร่ือง 

4. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เคร่ือง 

5. คอมพวิเตอรโนตบุก จํานวน 1 เคร่ือง 
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6. เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพและเสียง

ผานระบบเครือขาย จํานวน 1 ชุด 

7. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ 

8. เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (UHF Self 

Check Kiosk) จํานวน 1 ชุด 

………………………………………………..
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สวนท่ี 1 ลกัษณะองคกร 

 
1.1 กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินกิจกรรมสําคัญ ในการเปนแหลงศึกษาดู

งานดานการบริการ ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จัดอบรมบริการวิชาการดานบรรณารักษ และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ ฝกซอม

การปองกันและระงับอัคคีภัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน และรับการตรวจประเมินสํานักงาน

สีเขียว รายละเอียดดังนี้ 

 
  

                    

กิจกรรม ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายในระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ 2561 ตุลาคม 2561 
 

          

กิจกรรมพฒันาบคุลากร อบรมการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 
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กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบตักิาร การผลิตสื่อวีดิทัศนดวยสมารทโฟน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

 

   
กิจกรรม ทําบุญเลี้ยงพระเน่ืองในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 

  
 

  
กิจกรรม วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ สํานักวิทยบริการ 
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กิจกรรม อบรมเชงิปฏิบตักิาร โปรแกรม Adobe Indesign เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2562 

    
มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร และกองกลาง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เขาศึกษาดูงาน  

หอจดหมายเหตุสํานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 
 

  
 
 

   
โรงเรียนขุขนัธวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
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จัดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ “ธรรมะฝกจิต ปรับชีวิตใหมีความสุข" โดยพระมหาสมปอง 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชมุคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

  
 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เขารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลหองสมุดสีเขียว ประจําป 2561 
จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

 

  
กิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สํานักวทิยบริการ 
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กิจกรรมสงเสริมการอาน วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดปาบุญลอม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวดัอุบลราชธาน ี
 

  
การตรวจเย่ียมโครงการสํานักงานสีเขียว Green office วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 

 

  
 

  
ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพ้ืนที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สํานักวิทยบริการ 
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กิจกรรมโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม “การถายทอดภูมิปญญา เร่ืองการทําเทียนพรรษาเพ่ือสืบสานศิลป- 

วัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2562” ณ ศูนยการเรียนรูเทยีนพรรษา  
วัดศรีประดู จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

 

   
 

   
ศูนยวิทยพฒันา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี เขาศึกษาดูงานการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว  

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
 

  
เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดสวนภูมิภาค PULINET 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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กิจกรรม อบรมการปองกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

  
กิจกรรม อบรมความรูเกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
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รับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดบัประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

  
กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สํานักวิทยบริการ 
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รับตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบ TQA ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
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1.2 ขอมูลทั่วไปขององคกร 
1.2.1 ประวัตคิวามเปนมาขององคกร 

สํานักวิทยบริการ (The Office of Academic Resources-OAR) เปนสวนราชการ ตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  แบงสวนราชการภายในสํานักวิทยบริการออกเปน 

4 ฝาย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาฝายผลิตและบริการเอกสาร และฝายหอสมุด ใน

ป พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบใหจัดตั้งโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนํา

บุคลากร และอุปกรณจากฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไปสังกัดทีโ่รงพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในสวนฝายผลิตและบริการเอกสาร ยังปรากฏในโครงสรางของสํานักวิทยบริการ แตไมมีการ

ดําเนินการ 

สํานักวิทยบริการ เปนศูนยกลางใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและพืน้ทีทํ่างานรวมกัน  ผลิตสือ่การ

เรียนรูดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถายทอดความรูวิชาชีพบรรณารักษและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนแหลง

เรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิน่อีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการในระดับทองถ่ินและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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1.2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร ประเดน็ยุทธศาสตร  
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1.2.3 โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักวิทยบริการ 

 - โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

- โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการ 
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 1.2.4 คณะกรรมการสํานักวิทยบริการ 

1.2.4.1 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 

  รองศาสตราจารย นงนิตย  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
   (1 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562)  

  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
  (27 เม.ย 2562 - ปจจุบัน) 
 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   รองประธาน 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ระหวาง 25 กรกฎาคม 2560 – 24 กรกฎาคม 2562 
 1. นายสมพงษ  เจริญศิริ  
 2. ผูชวยศาสตราจารยจารุณี  ซามาตย 
 3. นางกาญจนา สุคนธมณี 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ระหวาง 1 เมษายน 2562 – ปจจุบัน    

1. รองศาสตราจารยเภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยอรสา เตติวัฒน 
3. ผูชวยศาสตราจารยวิศปตย ชยัชวย 

คณะกรรมการ ระหวาง 1 เมษายน 2560 -31 มีนาคม 2562 
  1. นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ  กรรมการ 
 2. นายจิรศักดิ์  บางทาไม ผูแทนสภาอาจารย   กรรมการ 
 3. นายภาคภูมิ สืบนุการณ ผูแทนคณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
 4. นายขรรคเพชร ชายทวีป ผูแทนคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

5. นายสุขวิทย โสภาพล ผูแทนคณะบริหารศาสตร กรรมการ  
 6. นางสาวสุภัทร ยอดแกว ผูแทนคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
 7. นางสาวบุญทิวา พวงกลัด ผูแทนคณะรัฐศาสตร  กรรมการ   

8. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน    ผูแทนคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
 9. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน ไตรรงคจิตเหมาะ ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

10. นายชูเกียรติ พิทักษพรพลลภ ผูแทนคณะศิลปประยุกตฯ กรรมการ 
 11. ผูชวยศาสตราจารยอนนัทธนา เมธานนท ผูแทนคณะศิลปศาสตร      กรรมการ 
 12. นางสาวกาญจนา แปงจิตต ผูแทนคณะแพทยศาสตรฯ  กรรมการ 

13. นางสาวธนวดี ปรีเปรม  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 
 14 นางสายสุนี ชัยมงคล รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ 

  กรรมการและเลขานุการ  

15. นางสาวอุษา ผูกพันธ            หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                                                                                                
                                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการ ระหวาง 1 เมษายน -30 กนัยายน 2562 
 1. นางสายสุนี ชัยมงคล  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ กรรมการ 
 2. นายจิรศักดิ์  บางทาไม ผูแทนสภาอาจารย   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารยสุรีพร เกตุงาม ผูแทนคณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
 4. นายขรรคเพชร ชายทวีป ผูแทนคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยรินทรลภัส ชัยหิรัญกิต ผูแทนคณะบริหารศาสตร กรรมการ  
 6. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข ผูแทนคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
 7. นางสาวจันทรา ธนวัฒนาวงศ ผูแทนคณะรัฐศาสตร  กรรมการ   

8. นางสาวจิดาภา แสงสวันต    ผูแทนคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
 9. นางสาวกิตติมา ศิลปษา ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

10. นายภูดิส หอมพิกุล ผูแทนคณะศิลปประยุกตฯ กรรมการ 
 11. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ ผูแทนคณะศิลปศาสตร      กรรมการ 
 12. นางสาวกาญจนา แปงจิตต ผูแทนคณะแพทยศาสตรฯ  กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยทวนธน บุญลือ  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 
 14 นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ  
  กรรมการและเลขานุการ  

15. นางสาวอุษา ผูกพันธ           หวัหนาสํานักงานเลขานุการ                                                                                                
                                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  21. นางสาวขนิษฐา จมูลี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 ผูชวยเลขานุการ ( 1 พ.ค - 30 กย.62) 
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1.2.4.2 คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ 

  1. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา     ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ    

  2. นายสุรชัย จูมพระบุตร     รองประธานกรรมการ 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและสารสนเทศ 

  3. นางสายสุนี  ชัยมงคล      กรรมการ 
   รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริการ         

4. นายสุรชัย ศรีใส       กรรมการ 
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา     

5. นางสาวมะลิวัลย  สินนอย      กรรมการ 
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด          

  7. นางจุรีวรรณ สายสมาน     กรรมการ 

  8. นางสาวขนิษฐา จูมลี      กรรมการ  

  9. นายวรพจน  นวลสกุล      กรรมการ  

  10. นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ     กรรมการ  

  11. นางสาวชุษณา  นราจันทร     กรรมการ  

  12. นายพนม  จรูญแสง      กรรมการ 

  13. นางสาวอุษา ผูกพันธ     กรรมการและเลขานุการ  

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ     
  13. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

  



รายงานประจําป 2562 สํานักวิทยบริการ 

 

~ 16 ~ 
 

สวนท่ี 2  

รายงานผลการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
2.1 ผลงานเดนในรอบป พ.ศ. 2562 
 สํานักวิทยบริการ เขารวมโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว  (Green Office) จัดโดยกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562 กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

     
รับการตรวจประเมินระดับพ้ืนที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 

  

  
รับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว ระดับประเทศ ซึ่งผานการประเมินดวยระดับคะแนน 92.47 

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ของประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 
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2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ป พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ จํานวน 7 ยุทธศาสตร มีการ

กําหนดตัวชี้วัด ทั้งหมด 31 ตัวชีว้ัด บรรลุเปาหมาย 26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.87 ไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 16.13 โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และส่ือโสตทัศน ท่ีทันสมัย และสอดคลองกับความ         

ตองการ ของผูใชบริการ  

เปาประสงค : ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศนมีความทันสมัยนาสนใจ และสอดคลองกับความ 

       ตองการของผูใชบริการ เพ่ือตอบสนองการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และสือ่โสตทัศน โดยการสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหา/พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศตามท่ีสนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชา พัฒนาสื่อท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน และตามความ
ตองการของผูใชบริการ กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 
จํานวน1 ตัวชี้วัด จําแนกดังนี ้

1.จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

            มีการจัดหาทรัพยากรหนังสือ วารสาร เพ่ือใหบริการ จําแนกเปน หนังสือท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ จํานวน 156,578 เลม วารสาร จํานวน 2,042 ชื่อเรื่อง ฐานขอมูลออนไลนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับและสํานักวิทยบริการ จัดหา จํานวน 23 ฐาน โดยมีรายละเอียดดังแสดง

ในตารางท่ี 1   

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหนังสือหนังสือ วารสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  

ประเภท 
จาํนวน 

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา     

1) สาขาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 66,436 เลม   64,935 เลม 

2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 10,722 เลม  12,256 เลม 

3) สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  39,469 เลม 38,282 เลม 

2. หนังสือขอมูลทองถิ่น 9,580 เลม   11,149 เลม 

3. วิทยานิพนธภาษาไทยภาษาตางประเทศ 1,132 เลม  1,147 เลม 

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  5,302 เลม 5,406 เลม 
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ประเภท 
จาํนวน 

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 

5. หนังสืออางอิงภาษาไทยภาษาตางประเทศ  9,012 เลม 9,000 เลม 

6. หนังสืออ่ืน ๆ (นวนิยาย เร่ืองสัน้ วรรณกรรม

เด็กฯ) 

14,925 เลม    9,666 เลม 

7. วารสาร     

1) วารสารวชิาการ 1,774 ชื่อเร่ือง  1,833 ชื่อเร่ือง  

2) นิตยสารบันเทิง               268 ชื่อเร่ือง               269 ชื่อเร่ือง 

8. สื่อโสตทัศน                                 

8.1 สื่อโสตทัศนภาษาไทย 8,999 รายการ 9,482 รายการ 

8.2 สื่อโสตทัศนภาษาตางประเทศ            4,554 รายการ 4,462 รายการ 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมแิสดงจํานวนหนังสือตามสาขาวิชา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

57% สาขาวิชา
วิทยาศาสตร

สุขภาพ 
9% 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
34% 
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ภาพที่ 2 แผนภูมแิสดงจํานวนหนังสือตามสาขาวิชา เปรียบเทยีบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนฐานขอมูลออนไลน ป พ.ศ. 2560 -2562 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
27 ฐาน 29 ฐาน 23 ฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับ   
1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  
2. ABI/INFORM Complete  2. ABI/INFORM Complete  - 
3. ACM  Digital Library 3. ACM  Digital Library 2. ACM  Digital Library 
4. Education Research 
Complete  

- - 

5. H. W. Wilson ( 12 Subjects) 4. H. W. Wilson ( 12 Subjects) - 
6. IEL (IEEE/IET) 5. IEL (IEEE/IET) 3. IEL (IEEE/IET) 
7. ISI Web of Science  6. ISI Web of Science  4. ISI Web of Science  
8. Proquest  Dissertation and 
Thesis Global 

7. Proquest  Dissertation and 
Thesis Global 

5. Proquest  Dissertation and 
Thesis Global 

9. ScienceDirect 8. ScienceDirect 6. ScienceDirect 
10. SpringerLink - Journal  9. SpringerLink - Journal  7. SpringerLink - Journal  
11. Academic Search Complete 10. Academic Search 

Complete 
8. Academic Search Complete 

12. Computer and Applied 
Science Complete 

- 9. Computer and Applied 
Science Complete 

- 11. Ebsco Discovery Service 
Plus Fulltext 

10. Ebsco Discovery Service 
Plus Fulltext 

13. Communication and Mass - - 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2562 2561 
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ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
Media Complete 
14. Emerald Management 
(EM92) 

12. Emerald Management 
(EM92) 

11. Emerald Management 
(EM92) 

สํานักวิทยบริการ บอกรับ  
15. Uptodate 13.Uptodate  12.Uptodate  
16.Library Press Display – Virtual 
Newspaper 

- - 

17. กฤตภาคออนไลน  14. กฤตภาคออนไลน  -  
18. ฐานขอมูลกฎหมาย 15. ฐานขอมูลกฎหมาย 13. ฐานขอมูลกฎหมาย 
19. Ebsco Discovery Service Plus 
Fulltext 

- - 

20. Ebook Academic collections 16. Ebook Academic 
collections 

14. Ebook Academic 
collections 

21. CRCNetBase 17. CRCNetBase 15. CRCNetBase 
22. Ebook collections 18. Ebook collections  16. Ebook collections 
 19. Ookbee (Buffet) - 
 20. Books 24x7 - 
 21. National Geographic - 
23. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางสวน) 

22. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางสวน) 

17. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางสวน) 

- 23. Cinahl Complete - 
- 24. Gale eBook (ซื้อขาด) 18. Gale eBook (ซื้อขาด) 

24. iG Library 25. iG Library 19. iG Library 
- - 20. Turnitin 
- - 21. Access English 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข บอกรับ  
25. Access Medicine - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร บอกรับ   
26. Access Engineering 26. Access Engineering  - 
คณะเภสัชศาสตร บอกรับ  
27. Access Pharmacy  27. Access Pharmacy - 
คณะรัฐศาสตร บอกรับ   

- 28. Financial Times 22. Financial Times 
- 29. The Economist 23. The Economist 

 2. ทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการของผูใชบริการ 

   มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการของผูใชบริการ โดยตั้งคาเปาหมายไมนอยกวารอย

ละ 95 ของผลสํารวจทั้งหมด ผลการสํารวจ จํานวน 3,466 ชื่อเรื่อง ไมมีสินคา จํานวน 320 ชื่อเรื่อง ผล

http://www.uptodate.com/online�
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/�
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/�
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สํารวจ คิดเปนจํานวน 3,146 ชื่อเรื่อง ดําเนินการจัดซือ้/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 3,146 ชือ่เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 100 และมีสถิติการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ รวม 111,791 ชื่อเร่ือง  

 
ภาพที่ 3 แผนภูมแิสดงสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสาขา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ผลิตส่ือโสตทัศนท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน 

            ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ มีการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศนท่ีสอดคลอง

กับการเรียน การสอน ใหกับคณะ/หนวยงาน โดยตั้งคาเปาหมาย จํานวน 55 เรื่อง ผลการดําเนินการผลิตสื่อ

โสตทัศนท่ีสอดคลองกับการเรียน การสอน จํานวน 58 เรื่อง รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
  

 

ตารางที่ 3 จํานวนเร่ืองการผลิตสื่อโสตทัศนที่สอดคลองกับการเรียน การสอน ปงบประมาณ 2560-2562 

คณะ/หนวยงาน 
ปงบประมาณ 

2560 
ปงบประมาณ 

2561 
ปงบประมาณ 

2562 

1. คณะเกษตรศาสตร 11 3 4 

2.คณะนิติศาสตร 2 0 4 

3. คณะบริหารศาสตร 4 2 1 

4. คณะพยาบาลศาสตร 2 3 1 

5. คณะเภสัชศาสตร 1 3 1 

6. คณะรัฐศาสตร 1 2 1 

7. คณะวศิวกรรมศาสตร 8 5 7 

8. คณะวิทยาศาสตร 8 25 36 

9. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 0 12 1 

10. คณะศิลปศาสตร 1 0 2 

สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

34,958  

สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

58,267  

สาขาวิทยาศาสตร
สขุภาพ,  6,357  

อ่ืน ๆ 12,209  
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คณะ/หนวยงาน 
ปงบประมาณ 

2560 
ปงบประมาณ 

2561 
ปงบประมาณ 

2562 

11. คณะศิลปประยกุตและสถาปตยกรรมศาสตร 2 0 0 

รวม 40 55 58 

  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ  

 เปาประสงค : พัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใหผูใชบริการใชและเขาถึง 

  ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการใหบริการเพือ่
สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโดยพัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหผูเขาใชบริการใชและ
เขาถึงทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการผลิตสือ่โสตทัศน กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 6 ตัวชี้วัด ผล
การดําเนินการ บรรลุเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด จําแนกดังนี้ 

1. สถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 
  มีการพัฒนาการใหบริการ โดยตั้งคาเปาหมายการเขาใชบริการ (walk in)  เฉลี่ยไมนอยกวา 

21,000 ครั้ง/เดือน ผลการดําเนินการ มีผูเขาใชบริการ (walk in) จํานวน 251,730 ครัง้ เฉลี่ย 20,977 ครั้ง/

เดือน ผูเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน ตั้งคาเปาหมาย จํานวน 50,000 ครั้ง/เดือน ผลการดําเนินงาน 

จํานวน 656,952 ครั้ง เฉลี่ย 75,858 ครั้ง/เดือน  รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงสถิตกิารเขาใชบริการสาํนกัวทิยบริการ ประจาํป พ.ศ. 2560 -2562 (คร้ัง) 

บริการ 
ปงบประมาณ 

2560  
ปงบประมาณ 

2561  
ปงบประมาณ 

2562 

1. สถิติผูเขาใชบริการหองสมุด (walk in) 225,478 225,721  251,730 

2. สถิติผูเขาใชบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 1,028,761  1,222,746 910,296 

   2.1 การเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน 829,655 950,670 656,952 

   2.2 การเขาใชเว็บไซตสํานักวิทยบริการ 22,596  27,050 42,270 

   2.3 การเขาใชเว็บไซตงานขอมูลทองถ่ิน 176,510 245,026  211,074 

3. สถิติการใชบริการฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 587  1,284 1,261 

 

ตารางที่ 5 แสดงสถิตกิารเขาใชบริการหองสมุด (walk in) จําแนกตามคณะ ประจําป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

คณะ ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ2562 

1. คณะเกษตรศาสตร 8,680 7,433 

2.คณะนิติศาสตร 20,685 16,421 
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คณะ ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ2562 

3. คณะบริหารศาสตร 34,437 34,824 

4. คณะพยาบาลศาสตร 5,692 6,394 

5. คณะเภสัชศาสตร 16,209 15,964 

6.คณะรัฐศาสตร 33,011 35,285 

7. คณะวศิวกรรมศาสตร 24,888 19,269 

8. คณะวิทยาศาสตร 26,809 24,828 

9.วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 5,752 4,486 

10. คณะศิลปศาสตร 34,449 44,539 

11.คณะศิลปประยกุตและสถาปตยกรรมศาสตร 2,331 1,763 

12.นักศึกษาลืมบัตร 3,230 - 

13.อาจารยและบุคลากร 2,157 2,601 

14.บคุคลภายนอก 3,145 3,216 

15.วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 40 - 

16.ผูเขาใชบริการ 24 ชม 4,206 34,707 

รวม 225,721 251,710 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงสถิตกิารเขาใชบริการหองสมุด (walk in) ประจําป พ.ศ. 2561 -2562 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 

คณะเกษตรศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

วทิยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

คณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

นักศึกษาลืมบัตร 

อาจารยและบคุลากร 

บุคคลภายนอก 

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 

ผูเขาใชบริการ 24 ชม 

2562 2561 
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 2. การอบรมสงเสริมการรูสารสนเทศ  

 มีการจัดอบรมสงเสริมการรูสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 2,442 คน 

ระดับความรู ความเขาใจ ของผูเขารวมอบรม คิดเปนรอยละ 89.56 รายละเอียด ดังนี้    

 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักศึกษาเขารวมอบรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ 2561 และ 2562  

คณะ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

จาํนวน (คน) 
ความรูความเขาใจ 

คิดเปนรอยละ  จาํนวน (คน) 
ความรูความเขาใจ 

คิดเปนรอยละ 

1. คณะเกษตรศาสตร 90  
 
 
 
 
 
 

75.72 

282  
 
 
 
 
 
 

89.56 

2. คณะนิติศาสตร 122 79 

3. คณะบริหารศาสตร 202 291 

4. คณะพยาบาลศาสตร 132 229 

5. คณะเภสชัศาสตร 314 27 

6. คณะรัฐศาสตร 542 562 

7. คณะวศิวกรรมศาสตร 94 218 

8. คณะวิทยาศาสตร 197 283 

9. คณะศิลปศาสตร 65 342 

10. คณะศิลปประยกุตศาสตรฯ 125 56 

11. วิทยาลัยแพทยฯ 99 73 

รวม 1,982 75.72 2,442 89.56 
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ภาพที่ 5 แผนภูมแิสดงจํานวนนกัศึกษาเขารวมอบรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2561 และ 2562 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนสถิติการเขาใชฐานขอมูลออนไลน (ครั้ง) ประจําปงบประมาณ 2561-2562  

ฐานขอมูล 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
เพ่ิม-ลด 

1. ABI/INFORM Complete  9,525 588 -93.83 
2. ACM  Digital Library 1,536 2,128 38.54 
3.H.W.Wilson 212,317 19,512 -90.81 
4. IEL (IEEE/IET) 54,021 52,631 -2.57 
5. Proquest  Dissertation and Thesis Global 9,607 4,259 -55.67 
6. SpringerLink - Journal  34,774 23,378 -32.77 
7. ISI Web of Science  15,303 17,858 16.70 

8. Science Direct 287,304 209,410 -27.11 
9. Academic Search Complete 34,106 17,663 -48.21 
10. ACS 15,045 17,523 16.47 
11. Emerald Management 6,584 5,152 -21.75 
12. Computer and Applied Science Complete 6,338 10,080 59.04 
13. E-Springer 3,873 6,508 68.04 
14. E-Science Direct 522 93 -82.18 
15. CRCNetBase 204 152 -25.49 
16. EC-Ebsco 52,290 35,768 -31.60 
17. EAC-Ebsco 23,493 17,267 -26.50 
18. E-Matichon 1,474 137 -90.71 
19. การจดัการความรูกฎหมาย 2,031 2,572 26.64 
20. 2ebook ภาษาไทย 40 73 82.50 

0 100 200 300 400 500 600 

คณะเกษตรศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

คณะบรหิารศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะรฐัศาสตร 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

คณะวทิยาศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปประยุกตศาสตรฯ 

วทิยาลัยแพทยฯ 

2562 2561 
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ฐานขอมูล 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
เพ่ิม-ลด 

21. UpToDate 141,751 199,518 40.75 
22. EDS (Ebsco Discovery Service) 18,290 8,617 -52.89 
23. iGLibrary (ซื้อขาด) 131 91 -30.53 
24. Gale Virtual Reference Library  6,871 4,316 -37.19 
25. CINAHL Complete 6,617 1,658 -74.94 
26. Education Research Complete  1,221 - - 
27. Communication and Mass Media Complete 5,108 -  
28.OokBee 3,104 - - 
29.Book24x7 7,108 - - 
30. National Geography 1,496 - - 

รวม 962,084 656,952 -31.72 
 

3. จํานวนการผลิตส่ือโสตทัศนตามท่ีรองขอ 

 มีการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศนท่ีตามท่ีรองขอ ใหกับคณะ/หนวยงาน โดยกําหนดเปาหมาย รอย
ละ 80 ผลการดําเนินการผลิตสื่อโสตทัศนท่ีตามท่ีรองขอ รอยละ 100 ดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนการผลติสื่อโสตทัศนตามที่รองขอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

หนวยงานท่ีขอใชบริการ 
ปงบประมาณ 

2560 
ปงบประมาณ 

2561 
ปงบประมาณ 

2562 
คณะเกษตรศาสตร 2 - - 
คณะนิติศาสตร 1 - 4 
คณะพยาบาลศาสตร - 2 2 
คณะเภสชัศาสตร 2 - 2 
คณะรัฐศาสตร   1 1 - 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 1 - 1 
คณะวิทยาศาสตร - 2 2 
สํานักงานอธิการบด ี 31 29 25 
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย - 1 - 
ศูนยเคร่ืองมือกลาง - 2 2 
หนวยงานภายนอก - - 1 

รวม 38 37 39 
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4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
รายการ จาํนวน 

1.คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน 78 เคร่ือง 

2. แทปเล็ต   40 เคร่ือง 

3. หองประชุมกลุมยอย 14 หอง 

4. หองบริการสื่อโสตทัศน 1 หอง 

5. หองสตูดิโอ 2 หอง 

 

5. ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บริการ ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 4.32 4.51 4.52 

2. เทคโนโลยทีางการศึกษา 4.81 4.77 4.82 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 

 เปาประสงค : มีความเปนเลิศดานบริการวิชาการ อยางมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความ 

      เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชมุชนและสงัคม 

 ป พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานบริการวิชาการโดยการสราง

เครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขมแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม กําหนดตัวชีว้ัด จํานวน 3 ตัวชีว้ัด ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายจํานวน 3 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1. โครงการบริการวิชาการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายของ    

    มหาวิทยาลัย 

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ผูเขารวม ความพึงพอใจ 

1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียนข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธาน ี

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

742 คน รอยละ 91.05 

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 เงินรายได 215 คน รอยละ 91.10 

3. โครงการ การสรางสือ่การสอนวีดิทัศนอยางงาย เงินรายได 37 คน รอยละ 89.20 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 เปาประสงค : 1. สรางแหลงเรียนรูเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน 

      ของภูมิภาคลุมน้ําโขง 

   2. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณคา ศิลปวัฒนธรรม    

   ประวัติศาสตรภูมิปญญาทองถ่ินของภูมิภาคลุมน้ําโขง และอัตลักษณของ 

   มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดสํานึกรักบานเกิดและองคกร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นโดยการเปนแหลงบริการขอมูลทองถิ่นของภูมิภาคลุมน้าํโขง และสงเสริม เผยแพร 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 1. การสรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานส่ือตาง ๆ 

สํานักวิทยบริการมีการสรางแหลงใหบริการขอมูลทองถิ่นของภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยงาน

ขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ ฝายหอสมุด เปนผูดําเนินการใหบริการสารสนเทศทองถิน่เพือ่การเรียนรูทัง้ใน

รูปแบบสื ่อสิ ่งพิมพ สื ่อโสตทัศน และสื ่อออนไลน ภายใตเว็บไซตของงานขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ 

(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th) 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดดําเนินการพัฒนาสารสนเทศทองถ่ินเพ่ือเผยแพรบนระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตภายใตชื่อเว็บไซต “สารสนเทศทองถ่ิน ณ อุบลราชธานี” 

(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo) ท้ังหมด 6 เรื่อง ไดแก 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง 
1 บุญผาสาดเผิง่ (ปราสาทผึ้ง) ลอยเรือไฟ บุญบานทุงใหญอุทิศใหบรรพชน 

2 แหลงโบราณคดีขอมบานขะโหมย วัดโพธิ์ศรีทุงใหญ 
3 ธรรมมาสน หอแจก ศิลปะชางญวน วัดธรรมละ 

4 ฮูปแตม จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดหนองเหลา  

5 โนตเพลง บทบรรเลงดนตรีพื้นเมืองอีสาน 

6 ลอยเรือไฟ ไตประทปีเทยีนชยั ในบญุออกพรรษาเดอืนสบิเอ็ด  

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4671�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4762�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4796�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4839�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4902�
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4999�
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และในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวนผูเขาชมเว็บไซตและฐานขอมูลทองถ่ิน (session) ท้ังหมด 

211,074 ครั้ง ดังนี้ 

ท่ี เว็บไซดและฐานขอมูล 
จํานวนการเขา
ชม (session) 

1 สารสนเทศทองถ่ินและจดหมายเหตุ (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th) 5,356 

2 องคความรูจากโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture) 

6,077 

3 ชางเทียนพรรษาเมืองอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/candlehandicraft) 324 
4 พระดังเมืองอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/monkubon) 916 
5 บทเรียนเพื่อการเรียนรูสารสนเทศทองถ่ิน(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/learning) 777 
6 ภาพเกาเลาเร่ืองเมอืงอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/picture) 4,706 
7 ภูมิปญญาการทอผาไหมบานสมพรรัตน (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ 

sompornrat) 
12,910 

8 ไมยอมสีธรรมชาต ิ(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/tint) 9,949 
9 วัดในจังหวัดอุบลราชธาน ี(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple) 4,851 
10 สารสนเทศอีสาน ณ อุบลราชธานี (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo) 43,916 
11 หนงัสอืหายาก (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/rarebook) 2,919 
12 แหลงทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธาน ี(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubontravel) 16,145 
13 คลังขอมูลวิจัยและวทิยานิพนธมหาวิทยาลยัอุบลฯ 

(http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research) 
9,772 

14 ชอง Local Information UBU บน Youtube 
(https://www.youtube.com/user/localubu) 

81,596 

15 คลังวัตถุลุมน้าํโขง (http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localobjects) 10,860 
รวม   211,074 

จัดเก็บสถิติโดย  https://analytics.google.com, https://www.youtube.com/user/localubu 

     2. โครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  

โครงการ 
แหลง

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
จาํนวน

ผูเขารวม 
ความพึงพอใจ 

ผลผลิตงานท่ีสง
มอบ 

1.โครงการธรรมะฝกจิตปรับชีวติใหมี
ความสุข 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

450 คน รอยละ 88.59 - 

2. โครงการถายทอดภูมิปญญา เร่ืองการ
ทําเทียนพรรษาเพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี   

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

271 คน รอยละ 95.60 ผลงานเทียนพรรษา 
 

3. โครงการหนงัสอื Photo Book  
"ธรรมมาสนอีสาน" 

เงินรายได - - Photo Book 
ธรรมมาสนอีสาน  

25 หนวยงาน 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research�
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล    

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณท่ีดีมีการ 

   บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ี 

   เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข  

 ป พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ กําหนดกลยุทธในการบริหารองคกร โดยการสรางจิตสํานึกและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงอาคารสถานที่และ

ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเอื้อตอการเรียนและการทํางานอยางมีความสุข 

ปลอดภัย เปนองคกรสีเขียว (Green Organization) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร การสราง

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเผยแพรผลงาน ชื ่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของสํานักวิทยบริการใหปรากฏตอ

ประชาคมและบุคคลภายนอก และการลดตนทุนตอหนวย กําหนดตัวชีว้ัด จํานวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย

จํานวน 10 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานดาน ๆ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

มีการดําเนินกิจกรรมเพือ่สรางจิตสํานึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดวยความซือ่สัตย

สุจริต ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง โดยการจัดกิจกรรมสํานักวิทยสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูบริหารและ

บุคลากร ประชุมพบปะ ทานอาหารกลางวันรวมกันเพื่อเสนอปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ ดําเนินกิจกรรมทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ เพือ่ใหบุคลากร ผูมีสวนได สวน

เสีย มีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนาการใหบริการของสํานักวิทยบริการ 

ธรรมะฝกจิตปรับชีวิตใหมีความสุข การทําเทียนพรรษาเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
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2.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑคุณภาพ Thailand 

Quality Award (TQA) โดยรับตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที ่19 กันยายน 2562  ผลการ

ตรวจประเมิน ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางที ่9 แสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการายในตามเกณฑคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) ป

การศึกษา 2561 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

หัวขอ 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หมวด 1 การนําองคกร ไมรับประเมิน 
หมวด 2 กลยุทธ ไมรับประเมิน 
หมวด 3 ลูกคา  
 3.1  เสียงของลูกคา รอยละ 10 
 3.2  ความผูกพันของลูกคา รอยละ 10 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ไมรับประเมิน 
หมวด 5 บุคลากร ไมรับประเมิน 
หมวด 6 ระบบปฏิบัตกิาร  
 6.1  กระบวนการทาํงาน รอยละ 5 
 6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิการ รอยละ 5 
หมวด 7 ผลลัพธ  
 7.1  ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ/ รวมทั้งพันธกิจอ่ืน  รอยละ 10 
 7.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา รอยละ 10 

ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õ่ Ṍ
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หัวขอ 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
 7.3  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร รอยละ 5 
 7.4  ผลลพัธดานการนาํองคกรและการกํากับดแูลองคกร  รอยละ 5 
 7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน การตลาด รอยละ 5 

 

3. การจัดการความรู 

       มีการกําหนดหัวขอการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 หัวขอ และ

เผยแพรในเว็บไซตการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ ดังนี้ 

หัวขอ วัตถุประสงค/กลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1.คลังขอมูลสารสนเทศในสวน
สํานักงานเลขานุการ 

วัตถปุระสงค : จัดทาํคลังขอมูล
สารสนเทศของสาํนักงาน
เลขานุการ  
กลุมเปาหมาย : บุคลากร
สํานักงานเลขานุการ 

มีพื้นที่จัดเก็บและเผยแพรขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเลขานุการ 
http://www.oar.ubu.ac.th/datawarehouse/ 

 
2.ตารางอายุการจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

วัตถปุระสงค : เพื่อใหมีคูมือตาราง
อายกุารเก็บเอกสาร 
กลุมเปาหมาย : งานธรุการทกุ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

มีคูมือการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสาร
กับผูใชบริการ 

วัตถปุระสงค : เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการสือ่สารกับผูใชบริการ 
กลุมเปาหมาย : บรรณารักษคณะ
และบุคลากรฝายหอสมุด 

มีแนวปฏิบัติในการสื่อสารกับผูใชบริการ 

4.การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการใหบริการ 

วัตถปุระสงค : เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการใหบริการ 
กลุมเปาหมาย : บุคลากรฝาย
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

มีแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน 

http://www.oar.ubu.ac.th/datawarehouse/�
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หัวขอ วัตถุประสงค/กลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

 
4. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พบความเสี่ยง 

จํานวน 4 หัวขอ ดําเนินการจัดการอยูในระดับยอมรับได จํานวน 1 หัวขอ การปรับปรุงควบคุมภายใน จํานวน 

4 หัวขอ ดําเนินการจัดการอยูในระดับยอมรับได จํานวน 4 หัวขอ รายละเอียด ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง ประเมินผลการจัดการ 
ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

1.ความปลอดภัยของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และผูรับบริการดานระบบปองกัน
อัคคีภยั 

ยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากยังไมสามารถ
ติดตั้งจุดจายน้าํได และนาํไปดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2563 

2.ความเสยีหายจากการขับรถในราชการแลว
เกิดอุบตัเิหตุ 

ยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากยังไมมีการ
ประชมุคณะกรรมการสวสัดกิารของมหาวทิยาลยั 
และโอนความเสี่ยงไปใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการ
ในปงบประมาณ 2563 

3.การซอมแซมหลังคาของกองกายภาพฯยัง
ไมแลวเสร็จ 

ยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากยังมีการร่ัวซึม 
จะตองมีการมุงคา และนาํไปดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2563 

4.สขุภาพบคุลากรและผูใชบริการ จากการใช
น้ําภายในอาคาร (น้ํามสีีเหลือง) 

ยอมรับความเสี่ยงได และตองมกีารตรวจสอบ
คุณภาพของทอ และถังเก็บน้ําภายในอาคาร 

 

 การปรับปรุงควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงาน/วัตถุประสงค
ของการควบคมุ 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู ประเมินผลการจัดการ 

ดานสภาพแวดลอมการควบคุม (มาตรฐานควบคุมภายใน) 
ฝายบริหารกําหนดสิ่งจงูใจที่ยุตธิรรมและ
จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

1.ยังไมมีการจัดทําเกณฑเพื่อกําหนดสิ่งจูงใจ
เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและ
ถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

ยอมรับความเสี่ยงได 

ดานกจิกรรมการควบคุม (มาตรฐานควบคุมภายใน)    
บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ
วตัถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม 

2.ชองทางการเผยแพร ประชาสมัพันธ 
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม ยังไม
ครอบคลมุ 

ยอมรับความเสี่ยงได 

ดานการปฏิบัติงาน (จากการสาํรวจปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
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กระบวนการปฏิบัติงาน/วัตถุประสงค
ของการควบคมุ 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู ประเมินผลการจัดการ 

การปฏิบัติงานและใหบริการ 3.การปฏิบัติงานและใหบริการลาชา เนื่องจาก
ระบบเครือขายอินเตอรเนต็ และการซอมบํารุง
ระบบคอมพวิเตอร 

ยอมรับความเสี่ยงได 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.การสญูหายของขอมลู ระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลในระบบเครือขาย 

ยอมรับความเสี่ยงได 
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 5. การพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนหรือการคนควา และการทํางาน

อยางมีความสุข 

 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library)   และ

เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มีการปรับปรุงอาคารสถานที ่ระบบสาธารณูปโภค 

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนและการทํางานอยางมีความสุข ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพื้นที่

ลานจอดรถดานหนาอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงหลังคาอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงพื้นที่ดานหนาหองสมุด 

เพื่อความรมรื่น สวยงาม จากความรวมมือของบุคลากรสํานักวิทยบริการ และรับตรวจประเมินตามเกณฑ

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที ่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รับการตรวจประเมิน

ระดับประเทศ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 ซ่ึงผานการประเมินดวยคะแนน 92.47 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 
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  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอยางมี 

   ความสขุและมีความผูกพันกับองคกร 

เปาประสงค : บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนสํานักวิทยบริการใหบรรลุ 

        วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 

        ความสุขและความผูกพันตอองคกร 

 ป พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการ กําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน อยางเปนระบบและตอเนือ่ง และจัดใหมีสวัสดิการที่

เหมาะสม และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 

1 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 - บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง  

 คํานวณจากบุคลากรที่มีผลการประเมินดานสมรรถนะ 5 ดาน ที่มีผลคะแนน 90 ข้ึนไป ตั้งคา

เปาหมาย รอยละ 5 ผลการดําเนินงาน บุคลากรมีผลการประเมินคะแนน 90 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 35           

ฝาย 
คะแนนระหวาง 61-80 คะแนนระหวาง 81-100 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

สํานักงานเลขานุการ 4 - 9 13 
ฝายเทคโนโลยทีางการศึกษา 3 1 5 7 
ฝายหอสมุด 7 - 14 21 

รวม 14 1 28 41 

  

 -  บุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 ประเมินระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

ตั้งคาเปาหมาย รอยละ 75 ผลการประเมิน บุคลากรมีความสุข คิดเปนรอยละ 67.40 
 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 
ปงบประมาณ 2561 

(คน) 

ปงบประมาณ 2562 

(คน) 

75.00 – 100.0 (Very Happy) 1 9 

50.00 – 74.99 (Happy) 19 21 

25.00 – 49.99 (Unhappy) 5 3 

รวม 25 33 
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- บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร 

 ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร โดยใชแบบประเมินของมหาวิทยาลัย ตั้งคาเปาหมาย 

รอยละ 90 ผลการประเมิน บุคลากรมีความผูกพัน คิดเปนรอยละ 78.60 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 
ปงบประมาณ 2561 

(คน) 

ปงบประมาณ 2562 

(คน) 

75.00 – 100 8 22 

50.00 – 74.99 13 11 

25.00-49.99  4 - 

รวม 25 33 

 

- รางวัลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 บุคลากรสํานักวิทยบริการ คือ นายวรพจน นวลสกุล ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการพิเศษ และนายนรา พิมพพันธ ตําแหนง ชางพิมพ ชํานาญงานพิเศษ ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา 
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บุคลากรสํานักวิทยบริการ เขารวมการแขงขันกีฬาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 

ขุนเลเกมส ระหวางวันท่ี 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี โดยมี นายบุญถนอม 

จันทรชนะ ตําแหนงพนักงานหองสมุด ระดับ 3 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กรีฑาประเภทวิ่ง 3,000 เมตร และ 

เหรียญทองแดง ประเภทเดินทน 3,000 เมตร   
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ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 

ปลอดภัยเพ่ือพัฒนาสํานักวิทยบริการใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค :  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

   และการบริการตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการ อยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 

   ตอการดําเนินงานในยุคดิจิตอล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดกลยุทธในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 1 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ และมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณที่

สอดคลองกับการดําเนินงานและการบริการของสํานักวิทยบริการ ดังนี้ 

 

รายการครุภัณฑ จาํนวน หนวยนบั 
1. กลองดิจิตอลบันทึกภาพเคลือ่นไหว ระบบ HD 1 ตัว 

2. ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบกระเปาถือ  1 ชุด 

3. เคร่ืองบันทึกภาพและเสียงระบบดจิิตอล 1 เคร่ือง 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 2 เคร่ือง 

5. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพและเสียงผานระบบเครือขาย  1 ชุด 

6. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว 1 จอ 

7. เคร่ืองยืมคืนหนังสืออัตโนมัต ิ(UHF Self Check Kiosk) 1 ชุด 

8. คอมพิวเตอรโนตบุก 1 เคร่ือง 
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สวนท่ี 3  

สารสนเทศของสาํนักวิทยบริการ 
 

3.1 ดานงบประมาณ 

 3.1.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน 

จํานวน 4,711,600 บาท เงินรายได จํานวน 14,613,400 บาท รวมท้ังสิ้น 19,530,500 บาท แยกตาม

โครงการ หมวดรายจาย และแหลงงบประมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 10 -11   

 

 ตารางที่ 10 งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร และเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (บาท) 

ประเภท
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 รอยละการเพ่ิม-ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

4,390,850 4,352,359 4,711,600 4,688,017.55 7.30 7.71 

เงินรายได 16,573,250 10,406,401 14,818,900 10,688,068.05 -10.58 2.70 
รวม 20,964,100 14,758,760 19,530,500 15,376,085.60 -6.84 4.18 
หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2561 กันเงินรายไดมหาวิทยาลัยเปนเงินทุนสํารองรอยละ 10 (จาํนวน 1,630,660 บาท) 
 
ตารางที่ 11 งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดรายจาย (บาท) 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 2562  

รวม 
เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได 

คาตอบแทน - 340,200 340,200 

คาใชสอย 913,551.35 5,805,900 6,719,451.35 

คาวัสด ุ 3,424,948.65 1,546,500 4,971,448.65 

คาจางบุคลากร - 2,600,000 2,600,000 

คาสาธารณูปโภค - 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป 373,100 83,000 456,100 

งบลงทุน - 1,723,300 1,723,300 

รวม 4,711,600 14,818,900 19,530,500 
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ตารางที่ 12 งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามโครงการ 

ลําดับ กจิกรรม/โครงการ 

 งบประมาณตัง้แผน (บาท)  
 เงิน

งบประมาณ
แผนดิน  

 เงินรายได   รวม  

1 โครงการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเรียนการ
สอน ดานสังคมศาสตร 

478,900 - 478,900 

2 โครงการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเรียนการ
สอน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2,763,200 - 2,763,200 

3 โครงการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเรียนการ
สอน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

899,100 - 899,100 

4 โครงการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเรียนการ
สอน 

- 2,000,000 2,000,000 

5 โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 

- 863,600 863,600 

6 โครงการผลติสือ่และบริการเทคโนโลยทีางการศึกษา - 202,200 202,200 

7 โครงการบริหารจดัการภายในสาํนกัวทิยบริการ - 1,694,800 1,694,800 

8 โครงการบริหารจดัการดานการประกันคุณภาพ ความเสีย่ง และ
การจดัการความรู 

- 100,000 100,000 

9 โครงการจางเหมาทาํความสะอาด 197,300 494,800 692,100 
10 โครงการบริหารจดัการการเปนหองสมดุสเีขียว (Green Library) - 215,000 215,000 
11 โครงการจดักิจกรรมสนบัสนนุการเปน Green Library - 115,000 115,000 
12 โครงการจัดทําหองสมุดในสวน - 100,000 100,000 
13 โครงการสงเสริมจรรยาบรรณบคุลากร - 30,000 30,000 
14 โครงการพัฒนาบุคลากร - 500,000 500,000 
15 โครงการบริหารจดัการเพือ่จางบคุลากร - 2,663,000 2,663,000 

16 โครงการบริหารจดัการดานสาธารณปูโภค - 2,720,000 2,720,000 
17 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพฒันาหองสมุดโรงเรียน

ข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี
178,100 - 178,100 

18 โครงการถายทอดภูมิปญญา เร่ืองการทําเทียนพรรษาเพื่อสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดอุบลราชธาน ี

100,000 - 100,000 

19 โครงการธรรมะฝกจิตปรับชีวิตใหมีความสุข 50,000 - 50,000 

20 โครงการสงเสริมและบริหารงานบริการวชิาการ - 83,000 83,000 

21 โครงการสงเสริมและบริหารงานทาํนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม - 300,000 300,000 

22 โครงการจัดทําแหลงเรียนรูและหอประวัติ - 1,000,000 1,000,000 

23 โครงการวิจัยและพฒันา - 10,000 10,000 
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ลําดับ กจิกรรม/โครงการ 

 งบประมาณตัง้แผน (บาท)  
 เงิน

งบประมาณ
แผนดิน  

 เงินรายได   รวม  

24 โครงการผลติสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรียนการสอนเพือ่
เพิ่มศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (ครุภณัฑ) 

- 583,180 583,180 

25 โครงการจดัหาครุภณัฑเพือ่พฒันาการใหบริการ - 463,400 463,400 
26 โครงการพัฒนาหองสมุดและฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเปน

แหลงเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย (ชุดโซลาเซลล) 
- 146,720 146,720 

27 ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารของสาํนักวิทยบริการ ชัน้ 3 - 230,000 230,000 

28 ปรับปรุงลานจอดรถสาํหรับผูใชบริการสาํนกัวทิยบริการ - 300,000 300,000 

29 โครงการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย - 4,200 4,200 
30 โครงการเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย 45,000  45,000 

รวม 4,711,600 14,818,900 19,530,500 

 

 3.1.2 การใชจายงบประมาณ 
ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรและเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณป พ.ศ. 2561  งบประมาณป พ.ศ. 2562 

รับจดัสรร เบิกจาย คิดเปน

รอยละ 

รับจดัสรร เบิกจาย คิดเปน

รอยละ 

เงนิงบประมาณแผนดนิ 4,390,850 4,352,358.57 99.12 4,711,600 4,688,017.55 99.50 

เงนิรายได 16,573,250 10,406,400.60 62.79 14,818,900 10,688,068.05 72.12 

รวม 20,964,100 14,758,759.17 70.40 19,530,500 15,376,085.60 78.73 
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ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทยีบผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
ตารางที่ 14 แสดงงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรและเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หมวดรายจาย 

จัดสรร เบิกจาย 

เงิน
งบประมาณ

แผนดิน 
เงินรายได 

เงิน
งบประมาณ

แผนดิน 

คิดเปน 
รอยละ 

เงินรายได 
คิดเปน 
รอยละ 

คาตอบแทน - 340,200 -             -    287,190 84.42 

คาใชสอย 913,551.35 5,805,900 913,551.35 100 3,129,104.25 53.90 

คาวัสด ุ 3,424,948.65 1,546,500 3,424,948.65 100 1,395,646.44 90.25 

คาจางบุคลากร - 2,600,000 - - 251,3250 96.66 

คาสาธารณูปโภค - 2,720,000 - - 2,313,120.37 85.04 

เงินอุดหนุนทั่วไป 373,100 83,000 349,517.90 93.68 51,674 62.26 

งบลงทุน - 1,723,300 -  998,082.99 57.92 

รวม 4,711,600 14,818,900 4,688,017.90 99.50 10,688,068.05 72.12 
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ภาพที่ 7 แสดงรอยละการเบิกจายภาพรวมแบงตามหมวดรายจาย 

 
ตารางที่ 15 แสดงการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงการ 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

1 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน 
ดานสังคมศาสตร 

478,900 478,900 
 

 - -  

2 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2,763,200 2,763,200  - -  

3 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

899,100 899,100  - -  

4 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน 

- - - 2,000,000 829797.5 41.49 

5 โครงการพัฒนาหองสมุดเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 

- - - 863,600 787,674.30 91.21 

6 โครงการผลติสื่อและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- - - 202,200 88,056 
 

43.55 
 

84.42 คาตอบแทน 

60.16 คาใชสอย 

96.97 คาวัสด ุ

96.66 คาจางบุคลากร 

85.04 คาสาธารณปูโภค 

87.96 เงินอุดหนุนทั่วไป 

57.92 งบลงทุน 
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กิจกรรม/โครงการ 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

7 โครงการบริหารจัดการภายในสํานัก
วิทยบริการ 

- - - 1,694,800 1,790,540.74 
 

105.65 
 

8 โครงการบริหารจัดการดานการ
ประกันคณุภาพ ความเสี่ยง และการ
จัดการความรู 

- - - 100,000 60,065 
 
 

60.07 
 
 

9 โครงการจางเหมาทําความสะอาด 197,300 197,300 100 494,800 454,309 91.82 

10 โครงการบริหารจัดการการเปน
หองสมุดสีเขียว (Green Library) 

- -  215,000 148,494.09 69.07 

11 โครงการจดักิจกรรมสนับสนุนการ
เปน Green Library 

- -  115,000 105,560 
 

91.79 
 

12 โครงการจดัทําหองสมดุในสวน - -  100,000 58,750 58.75 

13 โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร 

- -  30,000 10,508 
 

35.03 
 

14 โครงการพัฒนาบุคลากร - -  500,000 300,992.37 60.20 
15 โครงการบริหารจัดการเพ่ือจาง

บุคลากร 
- -  2,663,000 2,573,955.02 

  
96.66 

 
16 โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค 
- -  2,720,000 2,313,120.37 

 
85.04 

 
17 โครงการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

กับการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนข้ัน
พ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี 

178,100 162,770 91.39 - - - 

18 โครงการถายทอดภูมิปญญา เรื่อง
การทําเทียนพรรษาเพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัด
อุบลราชธานี 

100,000 96,327 96.33 - - - 

19 โครงการธรรมะฝกจติปรับชีวิตใหมี
ความสุข 

50,000 45,420.90 90.84 - - - 

20 โครงการสงเสริมและบรหิารงาน
บริการวิชาการ 

-   83,000 51,674 
 

62.26 
 

21 โครงการสงเสริมและบรหิารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-   300,000 107,894 
 

35.96 
 

22 โครงการจดัทําแหลงเรียนรูและหอ
ประวัต ิ

-   1,000,000 4,395 
 

0.44 
 

23 โครงการวิจัยและพัฒนา -   10,000 0 0 

24 โครงการผลติสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและสงเสรมิการเรียนรูดวย

-   583,180 555,243.20 
 
 

95.21 
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กิจกรรม/โครงการ 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

จัดสรร เบิกจาย 
คิดเปน
รอยละ 

ตนเอง (ครุภณัฑ)   

25 โครงการจดัหาครุภณัฑเพ่ือ
พัฒนาการใหบริการ 

-   463,400 347,720 
 

75.04 
 

26 โครงการพัฒนาหองสมุดและฝาย
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั (ชุดโซลาเซลล) 

-   146,720 95119.79 
 
 
 

64.83 
 
 
 

27 ปรับปรุงทางเช่ือมอาคารของสํานัก
วิทยบริการ ช้ัน 3 

-   230,000 0 
 

0.00 
 

28 ปรับปรุงลานจอดรถสําหรบั
ผูใชบริการสํานักวิทยบริการ 

-   300,000 0 
 

0.00 
 

29 โครงการประชุมสามัญท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย 

-   4,200 4,200 
 

100.00 
 

30 โครงการเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลยัไทย 

45,000 45,000 100 - - - 

รวม 4,711,600 4,688,018 99.50 14,818,900 10,688,068.05 72.12 

 

3.2 ดานบุคลากร 
3.2.1 จํานวนบุคลากร 

บุคลากรของสํานักวิทยบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมผูบริหาร ท้ังหมดจํานวน 45 คน แบงเปน  
 
 
                                       ผูบริหาร จํานวน 3 คน 
 
           ขาราชการ จํานวน 19 คน 
 
           ลูกจางประจํา จํานวน 7 คน 
 
          พนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คน 
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- จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 16 จํานวนบุคลากรสํานักวิทยบริการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ฝาย 
ปรญิญาโท 

(คน) 

ปรญิญาตรี 

(คน) 

ต่ํากวาปริญญา 

(คน) 
รวม (คน) 

สํานักงานเลขานุการ 4 9  - 13 

ฝายหอสมุด 5 14 2  21 

ฝายเทคโนโลยทีางการศึกษา  2 5 1  8 

รวม 11 28 3  42 
 

 

ตารางที่ 17 จําแนกบุคลากรตามตําแหนงงาน ระดบัการศึกษาและชวงอายุของบุคลากรสํานักวิทยบริการ   

บุคลากร ระดับการศึกษา จํานวน ชวงอายุ (ป) 
31-40 41-50 51 ปขึ้นไป 

สํานักงานเลขานุการ     
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ปริญญาตรี 1   1 
-เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 2 1  1 
-ผูปฏิบัตงิานบริหาร ปริญญาตรี 2 1 1  
-บุคลากร ปริญญาตรี 1  1  
-นักวิชาการเงินและบัญช ี ปริญญาโท 1  1  
 ปริญญาตรี 1 1   
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 1 1   
-นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาโท 1  1  
 ปริญญาตรี 1  1  

รวม 11 4 4 3 
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ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา     
-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1   1 
 ปริญญาตรี 4  1 3 
-ผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1 1   
 ปริญญาตรี 1  1  
 ต่ํากวาปริญญา 1  1  

รวม 8 1 3 4 
ฝายหอสมุด     
บรรณารักษ ปริญญาโท 2  1 1 
 ปริญญาตรี 7 2 4 1 
นกัเอกสารสนเทศ ปริญญาโท 2  2  
 ปริญญาตรี 1  1  
พนักงานหองสมุด ปริญญาตรี 5  2 3 
 ต่ํากวาปริญญา 1   1 
ชางพิมพ ปริญญาโท 1   1 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 1  1  
ผูปฏิบัตงิานบริหาร ปริญญาตรี 1  1  

รวม 21 2 12 7 

รวมท้ังส้ิน 40 7 19 14 
 

 
ภาพที่ 8 จํานวนบุคลากรสาํนักวิทยบริการ จําแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

สํานักงานเลขานุการ 

ฝายหอสมุด 

ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
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รายช่ือบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

 
สาํนกังานเลขานกุาร จาํนวน 12 อัตรา (ชวยราชการท่ีสาํนกัคอมพิวเตอรและเครือขาย จาํนวน 1 อัตรา) 

 

งานบริหารท่ัวไป 

       

 

งานคลังและพัสดุ 

      

      

 

นางสาวอุษา ผูกพันธ 

ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

นางสภุาพร   ธีระพงษสวัสด์ิ 

ตําแหนง : บุคลากร ชํานาญการ 

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย 

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ชํานาญการ 

นางสาวพิมใจ  คําฝอย        

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน 

นางจรีุวรรณ สายสมาน      

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชี 

ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจรีภา   แดงทน       

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชี 

ชํานาญการ 

นางวิยะดา  ธนสรรวนชิ 

ตําแหนง : นักวิชาการพัสด ุ 

ชํานาญการพิเศษ (ชวยราชการท่ี

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย) 

นางนันทา กิจแสวง 

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ชํานาญการ 

นายพัสกร อยูสอน 

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
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งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 

       

      

 

********************  

นางสาวขนิษฐา  จูมล ี

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

นางปุชนีย  อินทะนา  

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการ 

นางวริชาวรรณ  คํามลุตรี  

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการ 
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ฝายหอสมุด จํานวน 21 อัตรา 

  

       

      

       

  

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

       

นางสาวมะลิวัลย สินนอย 

ตําแหนง : รักษาการในตําแหนงหวัหนาฝายหอสมุด 

นางสาวชษุณา นราจนัทร 

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการ 
นายกนัตพัฒน  ในเกษตรธนพัฒน 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ปฏบิตักิาร 

นางสาวสพุาภรณ  ทาจติต 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ปฏบิตักิาร 

นางสุคนธทิพย เลิศวิบูลยกจิ 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดบั 2 

นางสาวสกุญัญา ปตคุณ 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ปฏบิตักิาร 

นางสาวพิไลพร ครองก่าํ 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด  ระดับ 3 

นางศิรินาฏ ศรีภักดี 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด  ระดับ 3 

นางสาวนุจรินทร  ภูธา 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ชํานาญการพิเศษ 

นายพนม จรูญแสง 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ปฏบิตักิาร 
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งานรูสารสนเทศ 

      

งานขอมลูทองถิน่ และจดหมายเหตุ 

      

***************************

นางรุงลาวัลย ลิ่วชวโรจน 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ชํานาญการ 

นางสพุตัตรา   สขุใส 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดบั 3 

นายบุณพจน    บุญไพโรจน 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดบั 3 

นายบุญถนอม   จันทรชนะ 

ตําแหนง : พนักงานหองสมุด ระดบั 3 

นายนรา   พิมพพนัธ 

ตําแหนง : ชางพิมพ ชํานาญงานพิเศษ 

นางสาวอภญิญา กลิน่บัว 

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน 

นางสาวมะลิวัลย สินนอย 

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ 

นายอนวัช  กาทอง  

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการ 

นางสาวขนษิฐา  ทุมมากรณ     

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ  

ชํานาญการพิเศษ 

นางปริญญา  บุญศรัทธา 

ตําแหนง : บรรณารกัษ ชํานาญการ 

นางสาวชนติา สวุรรณกฎู 

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

นางศิมาพร กาเผือกงาม 

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ชํานาญการ 
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ฝายเทคโนโลยทีางการศึกษา จํานวน 8 อัตรา 

      
งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน 

      

      
งานบริการโสตทัศนปูกรณ 

      

 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสรุชยั  ศรีใส 

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายวรพจน นวลสกุล 

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการพิเศษ 

นางศกนุตลา  เกตวงศา 

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการพิเศษ 

นายชาญชยั บุญคุม 

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการพิเศษ 

นายอดิศักด์ิ  กิจแสวง 

ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการ 

นายเสถยีร  พระใหญ 

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 

ปฏิบัติงาน 

นายธวัชชยั  พันธจําปา 

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 

ปฏิบัติงาน 

นายธนาชยั  โสภาม ี

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 

ชํานาญงาน 
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