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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ส ำนักวิทยบริกำร ด ำเนินงำนภำยใต้ส่วนงำนภำยใน 3 ส่วน ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำย
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และฝ่ำยหอสมุด มีบุคลำกรสังกัด 44 คน บริหำรงำนตำมพันธกิจ และยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำร ที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยและประเทศ โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมดจ ำนวน 32 ตัวชี้วัด มีผล
กำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 6 ตัวชี้วัด รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ผลกำรตรวจประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับ 4.38 และ
ตำมตัวบ่งชี้กำรพัฒนำตำมบทบำท/ภำรกิจของหน่วยงำน ระดับ 3.00 ได้รับงบประมำณประจ ำปี แบ่งตำม
ประเภทเงิน เป็นเงินงบประมำณจ ำนวน 5,065,998 บำท และเงินรำยได้จ ำนวน 17,991,390 บำท รวมทั้งสิ้น 
23,057,388 บำท ซึ่งได้จัดสรรและบริหำรงำนภำยใต้โครงกำรทั้งหมด 22 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 21 
โครงกำร ขอขยำยกำรด ำเนินกำร 1 โครงกำร คือโครงกำรห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่สู่ประชำคมอำเซียน 
งบประมำณ 300,000 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมประเภทเงินดังนี้ เงินงบประมำณจ ำนวน 
4,752,218.10 บำท และเงินรำยได้จ ำนวน 11,279,306.10 บำท  ได้พัฒนำและปรับปรุงในส่วนที่ให้บริกำร
ต่ำงๆ ดังนี้ จัดหำคอมพิวเตอร์ใหม่ส ำหรับกำรเรียนรู้สำรสนเทศเพ่ือทดแทนของเดิมจ ำนวน 31 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ส ำหรับบริกำรสืบค้นตำมพ้ืนที่บริหำรชั้นต่ำงๆ จ ำนวน 20 เครื่อง จัดหำหนังสือสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 1,398 รำยชื่อ 1,997 เล่ม จัดหำฐำนข้อมูลทั้งหมดจ ำนวน 22 ฐำน และ E-book 
จ ำนวน 12,175 รำยชื่อ บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำร ได้พัฒนำประตูทำงเข้ำห้องสมุดเพ่ือจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำร โดยมีสถิติผู้เข้ำใช้บริกำรแยกตำมคณะ พบว่ำคณะบริหำรศำสตร์เข้ำใช้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำ
เป็นคณะรัฐศำสตร์และคณะศิลปศำสตร์ตำมล ำดับ ทั้งนี้ส ำนักวิทยบริกำร ได้ร่วมมือกับเครือข่ำยศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) ได้พัฒนำมุมกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรออกแบบให้กับ
ชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจำกพลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี ให้กำรเยี่ยมชมส่วนบริกำร 
MiniTCDC ณ ส ำนักวิทยบริกำร      
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ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นศูนย์กลำงกำร

ให้บริกำรสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเป็นแหล่งควำมรู้
ที่ส ำคัญในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือผลิตบัณฑิต และงำนวิจัยที่มีคุณภำพออกเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักวิทย
บริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย และได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมช่วงระยะเวลำ ทำงส ำนักวิทยบริกำรได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบด้วยข้อมูล ประวัติควำมเป็นมำ
ของหน่วยงำน กำรแบ่งส่วนรำชกำร บุคลำกร กำรให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย รวมทั้งกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำหรับผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้เกิด
จำกควำมร่วมมือของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร ที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนำให้หน่วยงำนก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นล ำดับ
และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

จึงขอขอบคุณบุคลำกรและทีมงำนทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลและ
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปและสังคมค่ะ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัย

อุบลราชธ านี  สั ง กั ดมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  โ ดยฝากหนั ง สื อ ให้ ห้ อ งสมุ ดคณะวิ ทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207) งาน

ห้องสมุดจึงถูกยกฐานะเป็นส านักวิทยบริการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด   

ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 

29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ 

ส านักวิทยบริการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี ซึ่งในแต่ละอาคารมี

หน่วยงานย่อยดังนี้ 

อาคารข้อมูลท้องถิ่น เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการ

สอนและการวิจัย โสตทัศนูปกรณ์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสื่อทรัพยากร

สารสนเทศที่ทันสมัย ส าหรับรายละเอียดที่ตั้งของหน่วยงานภายในอาคารมีดังนี้ 
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- ชั้น 1 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตสื่อโสตทัศน์ และบริการสื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายหอสมุดที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

- ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดที่เก่ียวข้องกับการซ่อมแซมหนังสือ  
 -  ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และงานข้อมูลท้องถิ่น 
  

อาคารสารสนเทศ  สมจิตต์ ยอดเศรณ ี เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้  

- ชั้น 1  ส านักงานเลขานุการ  และฝ่ายหอสมุด ในส่วนงานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร    
สารสนเทศและงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า และบริการวารสาร  

- ชั้น 2  ฝ่ายหอสมุด  ในส่วนงานบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต ส่วนให้บริการหนังสือภาษาไทย และห้องประชุมย่อยส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- ชั้น 3  ฝ่ายหอสมุด  ในส่วนงานบริการสื่อโสตทัศน์ และส่วนให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษ   
 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

 ปรัชญำ : เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม 

ปณิธำน : มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอน และการวิจัย 

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งบริการสารสนเทศชั้นน า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน 

   จากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ส านักวิทยบริการ ไดร้ะดมแนวคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

ก าหนด พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พันธกิจ : 1. พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

การค้นคว้า การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน  

      2. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา  

  3. ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาค          

ลุ่มน้ าโขง  

     4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล 
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อัตลักษณ์: สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจบริการ 

  เอกลักษณ์: แหล่งสารสนเทศแห่งภูมิปัญญา 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ทีส่อดคล้องกับ ความ 
         ต้องการของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี 
                   ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร  

   
  จุดเด่นของส ำนักวิทยบริกำร :  การให้บริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 
การตอบค าถามและช่วยในการสืบค้น ยืม–คืน ทรัพยากรห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด ฐานข้อมูล
ออนไลน์  ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ บริการขอเลข ISBN/ISSN อบรมการเรียนรู้สารสนเทศ บริการห้อง
ประชุมย่อยส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.3 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 
ตารางที่ 1 แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย 

 
หมาย
เหตุ 

2559 2560 2561  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
และสื่อโสตทัศน์ ที่
ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

1. ทรัพยากรสารสนเทศและ
สื่อโสตทัศน์มีความทันสมัย
น่าสนใจ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ส ารวจความต้องการ 
การใช้ทรัพยากรของ
ผู้ใช้บริการ  

1.1 ผลการวิเคราะห์การ
ส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝาย
หอสมุด 

   1.2 ผลการวิเคราะห์การ
ส ารวจความต้องการสื่อ
โสตทัศน ์

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝายเทค
โนฯ 

   2. จัดหา/พัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามที่สนับสนุนตาม 
มคอ 
3 ของรายวิชาและเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการตามความ
ต้องการ 

2.1 ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม 
มคอ 3 ของรายวิชา ท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ฝ่าย
หอสมุด  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ 

2559 2560 2561  

     2.2 ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตามผลส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ฝ่าย
หอสมุด 

   3. พัฒนาสื่อที่สอดคล้อง
กับการเรยีนการสอน 
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

3.1 จ านวนเรื่องในการผลติ
สื่อท่ีสอดคล้องกับการเรียน
การสอน 

ไม่น้อยกว่า  
ไตรมาสละ 10 

- - ฝ่ายเทค
โนฯ 

     3.2 ร้อยละในการผลติสื่อ
ตาม ผลส ารวจและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- - ฝ่ายเทค
โนฯ 

   3.3 ร้อยละในการผลติสื่อ
ตาม ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ฝ่ายเทค
โนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการให้บริการเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ 

1. พัฒนาการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการใช้และเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ 
และเข้าถึงทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 จ านวนครั้งท่ีมผีู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด 
 

ไม่น้อยกว่า 15,000 
ครั้ง/เดือน 

ไม่น้อยกว่า 20,000 
ครั้ง/เดือน 

ไม่น้อยกว่า 25,000 
ครั้ง/เดือน 

ฝ่าย
หอสมุด 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย 

 
หมาย
เหตุ 

2559 2560 2561  

   1.2 ร้อยละของผู้ใช้บริการ
แต่ละประเภททีเ่ข้าใช้
บริการต่อเดือน 

นศ. ร้อยละ =  15 
อาจารย์/บุคลากร 

ร้อยละ = 10 

นศ. ร้อยละ =  15 
อาจารย์/บุคลากร 

ร้อยละ = 10 

นศ. ร้อยละ =  15 
อาจารย์/บุคลากร 

ร้อยละ = 10 

ฝ่าย
หอสมุด 

     1.3 จ านวนสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของการบริการ
ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของการบริการ
ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของการบริการ
ทั้งหมด 

ฝ่าย
หอสมุด 

     1.4 ร้อยละของนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าเรยีนรู้จากสื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

ฝ่าย
หอสมุด 

     1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าเรียนรู้สื่อ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 

ฝ่าย
หอสมุด 

   2. การให้บริการผลติสื่อ
โสตทัศน์     

2.1 จ านวนเรื่องที่ผลิตได้
ตามร้องขอ 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ฝ่ายเทค
โนฯ 
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   2.2  ร้อยละการผลติสื่อ
ตามร้องขอ (ปรับตัวช้ีวัด 
เริ่ม ปี 2560) 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
100 

ฝ่ายเทค
โนฯ 

     3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าระดับ 4 ไม่น้อยกว่าระดับ 
4.50 

ไม่น้อยกว่าระดับ 
4.50 

ฝ่าย
หอสมุด 
ฝ่ายเทค

โนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม 

1. สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ฝ่าย
หอสมุด 
ฝ่ายเทค

โนฯ 

   2. สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและภายนอก 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ฝ่าย
หอสมุด 
ฝ่ายเทค

โนฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. สร้างแหล่งเรียนรูเ้พื่อ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

1. เป็นแหล่งบริการ
ข้อมูลท้องถิ่นของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

1.1 จ านวนเรื่องข้อมลู
ท้องถิ่นที่มีการเผยแพร ่ 
(ด้านบุคคล/สถานท่ี/
ศิลปวัฒนธรรม) 
 

ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ฝ่าย
หอสมุด 

 

  1.2 จ านวนการเขา้ชม
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
 

ไม่น้อยกว่า 20,000 
ครั้งต่อเดือน 

ไม่น้อยกว่า 25,000 
ครั้งต่อเดือน 

ไม่น้อยกว่า 30,000 
ครั้งต่อเดือน 

ฝ่าย
หอสมุด 

 2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึง
คุณค่า ศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดส านึก
รักบ้านเกิดและองค์กร 

2. ส่งเสรมิ เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

ทุกฝ่าย 

     2.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เกดิความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ทุกฝ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
องค์กรภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมภิบาล และ
มีภาพลักษณ์ที่ดีมีการบรหิาร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน์สูงสดุ มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข 

1.สร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซือ่สัตยส์ุจรติ ยึด
ประโยชนส์่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 

1.1 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบรหิารจดัการที่ดี
และม ี
ธรรมาภิบาล 
 

5 5 5 รองฯ
ฝ่าย
วิชาการ
ฯ 

 

  1.2 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้ระบบ
คุณภาพ  

4 4 4 รองฯ
ฝ่าย
วิชาการ
ฯ 

  2. พัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีท่ีมี
การเผยแพร ่
 

อย่างน้อย 1 เรื่อง อย่างน้อย  1 เรื่อง อย่างน้อย 1 เรื่อง รองฯ
ฝ่าย

วิชาการ
ฯ 

   3. ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อมและภมู ิ

3.1 การปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ี และระบบ
สาธารณูปโภค 
 

1 กิจกรรม 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 

สนง. 
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  ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรยีน
และการท างานอย่างมี
ความสุข ปลอดภัย 

3.2 การปรบัปรุงภูมิทัศน ์ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม สนง. 

   4. เป็นองค์กรสีเขียว  
(Green Organization) 

หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 
จากปีท่ีผ่านมา  
 

ไม่ต่ าร้อยละ 5  ไม่ต่ าร้อยละ 5 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รองฯ
ฝ่าย

วิชาการ
ฯ 

   5. ปรับปรุงระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับให้ “ร่วมคิดร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบ” 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่วสิัยทัศน์และ
เป้าหมาย 
 
 
 
 

5.1 จ านวนช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
 
 
 
 
 

ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง ในไตรมาส
ที่ 1 
 
 

ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง ในไตรมาส
ที่ 1 
 

ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง ในไตรมาส
ที่ 1 

ทุกฝ่าย 

  5.2 แนวปฏิบัติในการ
ติดต่อประสานงาน 

ครบทุกกระบวนงาน
ของส านักงานฯ 

ครบทุกกระบวนงาน
ของส านักงานฯ 

ครบทุกกระบวนงาน
ของส านักงานฯ 

สนง. 
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   6. การสร้างประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
ของส านักวิทยบริการให้
ปรากฏต่อประชาคมและ
บุคคลภายนอก 

เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการ 

1.มีระบบและกลไก
ในการด าเนินงาน 
2. มีช่องทางการ
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
ส านักฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีระบบและกลไก
ในการด าเนินงาน 
2. มีช่องทางการ
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
ส านักฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีระบบและกลไก
ในการด าเนินงาน 
2. มีช่องทางการ
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
ส านักฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกฝ่าย 

   7. การลดต้นทุนต่อ
หน่วย 
 

วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละฝ่าย 

ด าเนินการในไตร
มาสที่ 1 

ด าเนินการในไตร
มาสที่ 1 

ด าเนินการในไตร
มาสที่ 1 

ทุกฝ่าย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะ ปฏิบตัิงาน
อย่างมีความสุข และมี
ความผูกพันกับองค์กร  

  

บุคลากรที่มสีมรรถนะสูงใน
การท างาน สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัให้บรรลุวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความสุข และ
ความผูกพันต่อองค์กร 

1. พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหส้อดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีร
รถนะเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
92 

สนง. 

2. จัดให้มีสวสัดิการให้
เหมาะสม และสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความสุขในการปฏิบตัิงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

สนง. 

  2.2 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์กร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 92 

สนง. 
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1.4 โครงสร้างส านักวิทยบริการ 

ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207)  ให้แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่าย
หอสมุด  ในปีงบประมาณ 2559 ส านักวิทยบริการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายในภายใต้โครงการสร้างการ
บริหารงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานคลังและพัสด ุ

- งานแผน งบประมาณ และ    

  สารสนเทศ 

 

- งานพัฒนาและผลติสื่อโสตทัศน ์

  - งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์

- งานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากร 

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหต ุ

- งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ     

  รู้สารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร 
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1.5 โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการ 

 1.5.1 คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  

 1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 2. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา                  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  รองประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ภูมิพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายจีรศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์   กรรมการ 
 6. นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

7. นางพัชรี  ธานี     ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
9. นายจักรภพ เสาเวียง ผู้แทนคณะศิลปะประยุกต์ฯ กรรมการ  
10. นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
11. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
12. นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ  
13. นางสาวบุญทิวา  พ่วงกลัด     ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ   
14. นางอารยา ฟลอเรนซ์ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ   
15. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
17. นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ กรรมการ                            

 18. นายสายสุนี  ชัยมงคล           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ        กรรมการ 
                                    และเลขานุการ                                                                                            

19. นางสาวอุษา ผูกพันธ์             หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                กรรมการและ                                                                                            
                                                                                          ผูช้่วยเลขานุการ 
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นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     

                   (รองประธาน) 

  
 

  

                                                                         

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                           
 

 
 
 

 

นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นายจีรศักดิ์ บางท่าไม ้

กรรมการ 

นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช 

กรรมการ 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี (ประธาน) 

 

นางพัชรี  ธานี     

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ังคม ภูมิพันธ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
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นางอารยา ฟลอเรนซ ์

กรรมการ 

นายขรรคเ์พชร ชายทวีป
กรรมการ 

นายสุรชัย  จูมพระบุตร          
กรรมการ 

นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา
กรรมการ 

นายจักรภพ เสาเวียง 
กรรมการ 

นางสาวธนวดี  ปรีเปรม 
กรรมการ 

นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช
กรรมการ 

นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติรา สิงห์ทอง
กรรมการ 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์   
กรรมการ 

นายสายสุนี  ชัยมงคล          
กรรมการและเลขานุการ 
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1.5.2 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ  

  1. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา     ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    

  2. นายสุรชัย  จูมพระบุตร     รองประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

  3. นางสายสุนี  ชัยมงคล      กรรมการ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ         

 4. นางสาวอุษา ผูกพันธ์     กรรมการและเลขานุการ  
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ       

5. นายสุรชัย ศรีใส       กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา     

6. นายพนม  จรูญแสง       กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด           

  6. นางสุภาพร ธีรพงษ์สวัสดิ์     กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานเลขานุการ       

  7. นายอดิศักดิ์ กิจแสวง      กรรมการ 

ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา      

  8. นายอนวัช กาทอง      กรรมการ 

ผู้แทนฝ่ายหอสมุด        

  9. นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     กรรมการ 

   ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

  10. นางสาวชุษณา  นราจันทร์     กรรมการ 

   ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

  11. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559  

  12. นางนันทา  กิจแสวง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 -ปัจจุบัน 
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นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

ประธานกรรมการ 

 

นางสายสุนี ชัยมงคล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ 

กรรมการ     

 

นางสาวอุษา  ผูกพันธ ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

นายสุรชัย ศรีใส 

รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรรมการ 

นายพนม จรูญแสง 

รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 

 

 

 

นายสุรชัย จมูพระบตุร     

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ     

รองประธาน 
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นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวสัดิ ์

ผู้แทนส านักงานเลขานุการ 

กรรมการ 

นายอดิศักดิ์ กิจแสวง 

ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรรมการ 

นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์

ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 

 

นายอนวัช กาทอง 

ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 
 

นางสาวมณีวรรณ  สาระไทย 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 

นางสาวชุษณา  นราจันทร์

ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 

 

นางนันทา กิจแสวง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 -ปัจจุบัน

2559 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 

2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังแสดงใน 

ตารางที่ 3  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานทั้งหมด  32 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเป้าหมาย จ านวน   26 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ  81.25 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน                  6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ  18.75 

 

ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6 2 0 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

7 2 0 4 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

2 0 0 2 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 0 0 4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

10 5 0 3 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีและมีความผูกพันกับองค์กร 

3 2 1 0 0 

รวม 32 11 1 15 5 
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ภาพที่ 1 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 



  
รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 

ปี พ.ศ.2559
 

ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อ
โสตทัศน์ ที่ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

1. ทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อ
โสตทัศนม์ีความ
ทันสมัยน่าสนใจ และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
  

1. ส ารวจความต้องการ 
การใช้ทรัพยากรของ
ผู้ใช้บริการ  

1.1 ผลการวิเคราะห์
การส ารวจความ
ต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ 

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ส่งวันที่ 31 
ม.ีค 59 

1 เรื่อง บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

  1.2 ผลการวิเคราะห์
การส ารวจความ
ต้องการสื่อโสตทัศน ์

แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ส่งวันที่ 21 
ธ.ค 58 

1 เรื่อง บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายเทคโนฯ 

  2. จัดหา/พัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามที่สนับสนุนตาม มคอ.
3 ของรายวิชาและเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการตามความ
ต้องการ 

2.1 ร้อยละของ
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนตาม มคอ 
3 ของรายวิชา ที่
เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- รายวิชาการตาม 
มคอ. 3 
- จ านวนทรัพยากร
ที่สอดคล้องตาม
มคอ. 3 
- คิดเป็น 
 

1,137 
 

833 
 
 

73.26 

รายชื่อ 
 

รายชื่อ 
 
 

ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

      2.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตามผล
ส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 - ผลส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
- ผลการจดัซื้อตาม
ผลส ารวจ 
- คิดเป็น 

1,089 
 
 

1,006 
 

92.38 

 รายชื่อ 
 
 

รายชื่อ 
 

ร้อยละ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 
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  3. พัฒนาสื่อที่สอดคล้อง
กับการเรยีนการสอน ตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

3.1 จ านวนเรื่องใน
การผลิตสื่อท่ี
สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่า ไตร
มาสละ 10 

- ไตรมาสที ่1 -2 
- ไตรมาสที ่3 
- ไตรมาสที ่4 
รวม 

23 
9 
12 
44 

  บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายเทคโนฯ 

   3.2 ร้อยละในการ
ผลิตสื่อตาม ผล
ส ารวจและความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

- ผลส ารวจความ
ต้องการจาก
อาจารย ์
- ผลการผลติ 
คิดเป็น 

13 
 
 
6 

46.15 

ราย 
 
 

ราย 
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายเทคโนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการให้บริการ
เพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

1. พัฒนาการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการใช้และ
เข้าถึงทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1. พัฒนาการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ 
และเข้าถึงทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 จ านวนครั้งท่ีมผีู้
เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

ไม่น้อยกว่า 
15,000 ครั้ง/
เดือน 

 - จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ  
 - จ านวนเดือน 
คิดเป็น 

194,167 
 

12 
16,180.54 

 ครั้ง 
 

เดือน 
ครั้ง/เดือน 

 บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

    1.2 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการแตล่ะ
ประเภทที่เข้าใช้
บริการต่อเดือน 

นศ. ร้อยละ 
=  15 
อาจารย์/
บุคลากร ร้อยละ 
= 10 

- จ านวน นศ.
ทั้งหมด 
- จ านวนบุคลากร/
อาจารย ์ทั้งหมด 
- ผู้ใช้บริการ
ประเภท นศ. 

13,488 
 

1,556 
 

187 

คน 
 

คน 
 

ครั้ง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 

เทคโนฯ 

หอสมุด และ
ฝ่ายเทคโนฯ 

          - ผู้ใช้บริการ
ประเภท อาจารย/์
บุคลากร 

331 ครั้ง เทคโนฯ    
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          - ผู้ใช้บริการ
ประเภท นศ. 

75,294 ครั้ง หอสมุด ตค.58-15 พค 
59 ใช้สถิติการ
ยืม-คืน 

          - ผู้ใช้บริการ
ประเภท อาจารย/์
บุคลากร 

4,369 ครั้ง หอสมุด ตค.58-15 พค 
59 ใช้สถิติการ
ยืม-คืน 

          - ผู้ใช้บริการ
ประเภท นศ. คิด
เป็น 

46.63  ร้อยละ /
เดือน 

    

          - ผู้ใช้บริการ
ประเภท อาจารย/์
บุคลากร คดิเป็น
ร้อยละ /เดือน 

25.17  ร้อยละ /
เดือน 

    

      1.3 จ านวนสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
ในการเข้าถึง
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
บริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของการ
บริการทั้งหมด 

- จ านวนบริการ
ฐานข้อมูลทั้งหมด 
- จัดท าสื่อส่งเสริม
การเรยีนรู ้
- คิดเป็น 

21 
 
7 
 

33.33 

ฐาน 
 

ฐาน 
 

ร้อยละ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 
ฝ่ายเทคโนฯ 
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   1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาท้ังหมดที่
เข้าเรียนรู้จากสื่อ
ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของ
นักศึกษาท้ังหมด 

- จ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด 
- จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าใช้งานสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
- คิดเป็น 

13,488 
 

266 
 
 

1.97 

คน 
 

คน 
 
 

ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

      1.5 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้า
เรียนรูส้ื่อ มีความรู ้
ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตาม
แบบทดสอบ 

- จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าใช้งานสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
 - จ านวนนักศึกษา
ที่ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 
- คิดเป็น 

266 
 
 

160 
 
 

60.15 

คน 
 
 

คน 
 
 

ร้อยละ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

    2. การให้บริการผลติสื่อ
โสตทัศน ์    

2.1 จ านวนเรื่องที่
ผลิตไดต้ามร้องขอ 

ไม่น้อยกว่า 20 
เรื่อง 

จ านวนเรื่องที่ผลติ
ได้ตามร้องขอ 

26 เรื่อง บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายเทคโนฯ 

      3. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

- ระดับความพึง
พอใจของฝ่าย
หอสมุด 

4.12 ระดับ บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด
และฝา่ยเทค

โนฯ 
          - ระดับความพึง

พอใจของฝ่ายเทค
โนฯ 
 

4.91 ระดับ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการ  

มีความเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการ อย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 

1. สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

1. โครงการอบรม
เพื่อเตรียมความ
พร้อมห้องสมุดสู่
อาเซียน 
2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การตัด
ต่อ Video เพื่อ
การศึกษา" ในงาน 
"UBU Active 
Learning 21" 

2 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด
และฝา่ยเทค

โนฯ 

    2. สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมภายใต้
ความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและ
ภายนอก 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

1. โครงการ
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์
เคลื่อนที่สู่ประชาคม
อาเซียน ระยะที่ 3 
2. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรการผลิต
สื่อเสยีง
ประกอบการเรียน
การสอน 
 
 

2 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด
และฝา่ย
หอสมุด 

25 



  
รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 

ปี พ.ศ.2559
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( 3 ตัวช้ีวัด) 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้
เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

1. เป็นแหล่งบริการข้อมูล
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง  

1.1 จ านวนเรื่อง
ข้อมูลท้องถิ่นที่มี
การเผยแพร ่(ด้าน
บุคคล/สถานท่ี/
ศิลปวัฒนธรรม) 

ไม่น้อยกว่า 3 
เรื่อง 

ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต ์
www.lib2.ubu.ac.
th/isaninfo 
1.หัตถกรรมการทอ
ผ้าบ้านหนองบ่อ  
2.นายปัญญา แพง
เหล่า  
3. ศูนย์เรียนรูม้้า
และม้าพื้นเมือง 
อุบลโพนีคลับ 
 

3 เรื่อง บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

      1.2 จ านวนการเขา้
ชมฐานข้อมูล
ท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 
20,000 ครั้งต่อ
เดือน 

- จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 312,748 
ครั้ง 

286,609 ครั้ง บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

          - จ านวนเดือน 12 
เดือน 

12 เดือน     

          - คิดเป็น  23,884 ครั้งต่อ
เดือน 
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  2. ส่งเสรมิสนับสนุน
ให้นักศึกษา บุคลากร
ตระหนักถึงคณุค่า 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้
เกิดส านึกรักบ้านเกดิ
และองค์กร 

2. ส่งเสรมิ เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2.1 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

1. โครงการส่งเสรมิ
เยาวชนไทยสืบทอด
ประตมิากรรมเทียน
พรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี 
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
2. นิทรรศการ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมาร ี
3. โครงการ
ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
อ าเภอวารินช าราบ
และอ าเภอเมือง จ.
อุบลฯ 
 
 
 
 

3 เรื่อง บรรลุ
เป้าหมาย 

หอสมุด และ
ฝ่ายสนง. 
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  2.2 จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่
เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

 1. โครงการ
ส่งเสริมเยาวชนไทย
สืบทอด
ประตมิากรรมเทียน
พรรษา จังหวัด
อุบลราชธาน ี
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
2. โครงการ
ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
อ าเภอวารินช าราบ
และอ าเภอเมือง จ.
อุบล  

2 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายหอสมุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริหารองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล  

เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ธรรมภิบาล และมี
ภาพลักษณ์ทีด่ีมีการ
บริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน ์

1.สร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ ยึดประโยชน์ส่วน
ร่วมเป็นท่ีตั้ง 

1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
ระบบบรหิารจดัการ
ที่ดีและมีธรรมาภิ
บาล 

5 1. มีแผนการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 
2. มีการด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผล 

5 ระดับ บรรลุ
เป้าหมาย 

รองฯฝ่าย
วิชาการและ
สารสนเทศ 

28 



  
รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 

ปี พ.ศ.2559
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

สูงสุด มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างมี
ความสุข 

   การตามพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
องค์กร ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทย
บริการ ครั้งท่ี 
2/2559  
4. มีการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ ตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงตามระบบ
ประกันคณุภาพและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทย
บริการ ครั้งท่ี 1-
2/2559 
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    5. มีการน า
ข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทย
บริการ เรื่องการ
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/258 และ 
ข้อเสนอแนะเรื่อง
การบริหารความ
เสี่ยง ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2559 ไป
ปรับปรุงแก้ไข 

    

      1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้ระบบ
คุณภาพ  

4 ใช้คะแนนตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพ (สกอ.) 

4.38   บรรลุ
เป้าหมาย 

รองฯฝ่าย
วิชาการและ
สารสนเทศ 

    2. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

จ านวนแนวปฏิบัติที่
ดีที่มีการเผยแพร ่

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

มีการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีเรื่องการ
น า Google App  
 

1   บรรลุ
เป้าหมาย 

รองฯฝ่าย
วิชาการและ
สารสนเทศ 
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     มาใช้ในงานประกัน 
คุณภาพ โดยรองฯ
วิชาการ แก่ 
เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพ ของส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักทรัพยส์ินและ
สิทธิประโยชน์ 

    

    3. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
และระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการ
เรียนและการท างานอย่าง
มีความสุข ปลอดภยั 

3.1 การปรบัปรุง
อาคารสถานท่ี และ
ระบบสาธารณูปโภค 

1 กิจกรรม 1. มีการล้างถัง
น้ าประปา 
 2. มีการปรับปรุง
พื้นที่ให้บริการ 
Education Zone 

2 กิจกรรม บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

      3.2 การปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ 

1 กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ 0   ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

    4. เป็นองค์กรสีเขียว 
(Green Organization) 

4.1 หน่วยการใช้
ไฟฟ้าลดลง จากปีที่
ผ่านมา  

ไม่ต่ าร้อยละ 5  มีการสรุปรายงาน
ผลการวิเคราะห์การ
ใช้ไฟฟ้า แนวโน้ม
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
และมีนโยบายให้
จัดท าแผ่นป้าย 

0 ร้อยละ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รองฯฝ่าย
วิชาการและ
สารสนเทศ 
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     ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และ
เก็บข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าและวเิคราะห์
หลังมีการรณรงค์ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.52) 

    

    5. ปรับปรุงระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับให ้“ร่วมคิดร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบ” เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

5.1 จ านวนช่อง
ทางการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

ฝ่ายละไม่น้อย
กว่า 2 ช่องทาง 
ในไตรมาสที่ 1 

 ฝ่ายหอสมุด = 5 
ช่องทาง  เว็บไซต์
และ E-folder ,E-
mail ,Facebook,
แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 
ฝ่ายเทคโนฯ = 5 
ช่องทาง  เว็บไซต์
และ E-folder ,E-
mail 
,Facebook,CCTV 
สนง. = 4 ช่องทาง  
เว็บไซต์และ E-
folder ,E-mail 
,Facebook 

5 ช่องทาง บรรลุ
เป้าหมาย 

ทุกฝ่าย 
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      5.2 แนวปฏิบัติใน
การติดต่อ
ประสานงาน 

ครบทุก
กระบวนงาน
ของส านักฯ 

จัดท า Flowchart 
ขั้นตอน/เส้นทาง
การปฏิบัติงาน เพื่อ
ความสะดวกของ
ผู้ใช้บริการ 
  

6 งาน บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

    6. การสร้าง
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพรผ่ลงาน ช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ทีด่ีของ
ส านักวิทยบริการให้
ปรากฏต่อประชาคมและ
บุคคลภายนอก 

เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการ 

1.มีระบบและ
กลไกในการ
ด าเนินงาน 

1. มีการจัดตั้ง
กรรมการ
ประชาสมัพันธ์
ส านักวิทยบริการ 
2. มีแผนการ
ด าเนินงาน 
3. มีการก าหนด
ผลงานท่ีต้องการ
เผยแพร ่
4. มีการติดตามผล
การเผยแพร่ 
สรุปผล รายงาน 
5. มีการน าผลการ
สรุปมาพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข 
 

    บรรลุ
เป้าหมาย 

ทุกฝ่าย 
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    2. มีช่องทางการ
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ
ส านักฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์และ E-
folder ,E-mail 
,Facebook,แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ 

1 กระบวนกา
ร 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

    7. การลดต้นทุนต่อหน่วย วิเคราะหต์้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละฝ่าย 

ด าเนินการใน
ไตรมาสที ่1 

1.  การลดต้นทุน
การใช้กระดาษใน
การปฏิบัติงาน 

3 งาน
วิเคราะห ์

บรรลุ
เป้าหมาย 

ทุกฝ่าย 

          2.  การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าการใช้
งานฐานข้อมูล
ออนไลน ์

      

          3.  การลดต้นทุน
ภาพนิ่ง  

      

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะปฏบิัติงาน
อย่างมีความสุข และ
มีความผูกพันกับ
องค์กร   

บุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูงในการท างาน 
สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้วย
ความสุข และความ 

1. พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหส้อดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีสรรถนะเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

- จ านวนบุคลากรที่
ผ่านตามสมรรถนะ  
- จ านวนบุคลากรที่
มีสรรถนะเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
-คิดเป็นร้อยละ 

45 
 

42 
 
 
 

93.33  

คน 
 

คน 
 
 
 

ร้อยละ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 
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 ผูกพันต่อองค์กร 2. จัดให้มีสวสัดิการให้
เหมาะสม และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวามสุข
ในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

- จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 
-จ านวนบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

45 
 

38 

คน 
 

คน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

          -คิดเป็นร้อยละ 84.44 ร้อยละ     
 

  2.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวาม
ผูกพันต่อองค์กร 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

- จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 
- จ านวนบุคลากรที่
มีความผูกพันต่อ
องค์กร 
- คิดเป็นร้อยละ 

45 
 

39 
 
 

86.67 

คน 
 

คน 
 
 

ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
เลขานุการ 
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ภาพที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธส์ านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

2.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความ 

        ต้องการของผู้ใช้บริการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

และโสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ

หนังสืออ้างอิง จ านวน 172,890 เล่ม วารสาร จ านวน 2,728 ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ จ านวน 14,682 รายการ 

ฐานข้อมูล จ านวน 22 ฐาน ดังตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 4 จ านวนทรัพยากรหนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 

ประเภท จ านวน 

งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา   

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,628 เล่ม 11,191 เล่ม 

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55,373 เล่ม 49,214 เล่ม 

3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 71,405 เล่ม 83,317 เล่ม 

2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น 10,332 เล่ม 11,048 เล่ม 

3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 1,153 เล่ม 1,136 เล่ม 
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ประเภท จ านวน 

งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 5,194 เล่ม 5,375 เล่ม 

5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 11,136 เล่ม 11,609 เล่ม 

6. วารสาร   

1) วารสารวิชาการ  1,816 ชื่อเร่ือง 984 ชื่อเรื่อง 

2) นิตยสารบันเทิง 135 ชื่อเรื่อง 135 ชื่อเรื่อง 

7. สื่อโสตทัศน์                                 15,589 รายการ 15,818 รายการ 

8. ฐานข้อมูล 22 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   

 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. Up to date 

http://www.uptodate.com/online
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ประเภท จ านวน 

งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 

 14. Up to date 

 

14. Library Press Display 

– Virtual Newspaper 

 15. Library Press Display – 

Virtual Newspaper 

15. กฤตภาคออนไลน ์

 16. กฤตภาคออนไลน ์ 16. ฐานข้อมูลกฎหมาย 

 17. ฐานข้อมูลกฎหมาย 17. Access Medicine 

 18. Access Medicine 18. Ebsco Discovery 

Service (EDS) 

 19. Ebsco Discovery Service 

(EDS) 

19. Academic 

collections 

 20. Academic collections 20. CRCNetBase 

 21. CRCNetBase 21. Ebook collections 

 22. Ebook collections 22. Ookbee (Buffet) 

ที่มา : ข้อมูลจากงานคอมพิวเตอร์ พฤศจิกายน 2559 

 

 
ภาพที่ 3 จ านวนทรัพยากรหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 (เล่ม) 

 

http://www.uptodate.com/online
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/
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   2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาการให้บริการ โดย มีการเปิด

ให้บริการของฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้ 

- การให้บริการของฝ่ายหอสมุด 

การบริการ วัน เวลา เปิดให้บริการ 

1) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

2) บริการยืม–คืน ทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ วิจัย 

วารสารเก่าเล่มปลีก วีดิทัศน์ เทป บันทึกเสียง ฯลฯ 

3) บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

4) บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์ 

5) บริการวารสาร นิตยสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ์ 

6) บริการฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สกอ. จ านวน 

14 ฐาน บอกรับโดยส านักวิทยบริการ จ านวน 5 ฐาน 

บอกรับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 บอกกรับ

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 ฐาน บอกรับโดย  

ช่วงเปิดภาคการศึกษา   

- วันราชการ (จันทร์ – ศุกร)์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 

08.30 น.ถึง 20.30 น. 

- วันหยุด (เสาร-์อาทิตย์) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 

10.00 น. ถึง 18.00 น. 

- ช่วงสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เปิด

ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 22.30 น. 

ช่วงปิดภาคการศึกษา       

- วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา

08.30 น. ถึง 16.30 น. 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 1 

ฐาน รวมเป็น 22 ฐาน 

 

7) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 

8) บริการกฤตภาคออนไลน์ 

9) บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด 

10) บริการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

11) บริการสื่อโสตทัศน์   

12) บริการข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ 

13) บริการฐานข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์ 

14) บริการ ISBN/ISSN 

 

15) บริการพิมพ์ผลข้อมูล 

16) Delivery Document 

17)  ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 
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การบริการ วัน เวลา เปิดให้บริการ 

18)  การโหลดข้อมูลจาก RINSBOX  

19)  บริการแทปเล็ต 

20) บริการห้องประชุมย่อย ส าหรับการเรียนรู้ 

 

 

- บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

การบริการ วัน เวลา เปิดให้บริการ 

1) สื่อภาพนิ่ง 
2) สื่อมัลติมีเดีย 
3) สื่อวีดิทัศน์พร้อมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 
4) สื่อบันทึกเสียงพร้อมห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
5) ออกแบบศิลปกรรมกราฟิก 
6) บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประเภท เครื่องเสียง เครื่อง 
    ฉาย อุปกรณ์จัดแสดง 
7) บริการกระจายสัญญาณเคเบิลทีวี (CATV) ภายใน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) บริการถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

- วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) เปิดให้บริการตั้งแต่

เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   

 

  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถิติผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการ โดยแยกเป็น สถิติเข้าใช้บริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 515 ครั้ง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของสื่อและการให้บริการ ระดับ 

4.91 สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด (walk in) จ านวน 257,267 ครั้ง สถิติผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 

1,440,587 ครั้ง สถิติเข้าใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ จ านวน 144,883 ครั้ง และสถิติเข้าใช้เว็บไซต์งานข้อมูล

ท้องถิ่น จ านวน 317,995 ครั้ง ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ ระดับ 

4.12  อีกท้ังยังมีความร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในการจัดกิจกรรมกระจายโอกาสสร้าง

แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค  
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ตารางที่ 5 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

บริการ ปี พ.ศ. 2558 (ครั้ง) ปี พ.ศ. 2559 (ครั้ง) 

1. สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (walk in) 237,304 257,267 

2. สถิติผู้เข้าใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 1,864,148 1,903,465 

   2.1 การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1,407,132 1,440,587 

   2.2 การเข้าใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ  216,634 144,883 

   2.3 การเข้าใช้เว็บไซต์งานข้อมูลท้องถิ่น 240,382 317,995 

3. สถิติการใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 329 515 

 

 

 
ภาพที่ 4 สถิติผู้เข้าใชบ้ริการส านักวิทยบริการ (คร้ัง) 
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ตารางที่ 6 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดแยกรายคณะ ในปีงบประมาณ 2559 (เก็บสถิติเริ่ม สค.2559) 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน (คร้ัง) 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 3,009 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,705 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 8,744 

4. คณะเภสัชศาสตร์ 4,869 

5. คณะศิลปะศาสตร ์ 8,796 

6. คณะบริหารศาสตร์ 12,717 

7. คณะรัฐศาสตร ์ 10,565 

8. คณะนิติศาสตร ์ 4,822 

9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 706 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1,357 

11. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1,754 

12. อาจารย/์บุคลากร 406 

13. บุคคลภายนอก 1,416 

รวม 67,866 

 

 
ภาพที่ 5 ร้อยละของผู้ใช้บริการแยกตามคณะ 
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ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2557-2558  

บริการ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 4.13 4.12 

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.66 4.91 

 

 

 
ภาพที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ

วิชาการ โดยมีการด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมห้องสมุดสู่อาเซียน มีเข้าร่วมอบรม จ านวน 25 

คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4.71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อเสียง

ประกอบการเรียนการสอน มีเข้าร่วมอบรม จ านวน 22 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4.60 

และถ่ายทอดความรู้ด้านห้องสมุดให้กับบุคลากร จากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
- โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมห้องสมุดสู่อาเซียน 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อเสียงประกอบการเรียนการสอน 
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 - ถ่ายทอดความรูด้้านห้องสมุดให้กับบุคลากร จากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
 

 

 

                                                                

 

 

  

  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอดประติมากรรมเทียนพรรษา 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี โครงการฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอวารินช าราบและ

อ าเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

-โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอดประติมากรรมเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ 2559 มีเข้าร่วมอบรมจ านวน 601 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4.71 
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-โครงการนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
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- โครงการฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอวารินช าราบและ

อ าเภอเมือง จ.อุบลราชธานี มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo จ านวน 3 เรื่อง 

1) ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพ้ืนเมือง อุบลโพนีคลับ 2) หัตถกรรมการทอผ้าบ้านหนองบ่อ 3) นายปัญญา แพง

เหล่า  
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- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ และโรงทานวัดหนองป่าพง 

 

  
 

2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านการบริหารองค์กรภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลดังนี้ 

 การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง โดยการจัดกิจกรรม

ส านักวิทย์สัมพันธ์ กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
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- กิจกรรมส านักวิทย์สัมพันธ์ 

   
 

- กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย            

     
 

- กิจกรรมปรับปรุงแผนกลยุทธ์      
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 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ หัวข้อ

การประหยัดพลังงาน การใช้เทคโนโลยีในการประกันคุณภาพ และการอบรม R2R   
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 ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

 ด้านการประกันคุณภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 17-19 

ตุลาคม 2559 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับ 4.38 และตามตัวบ่งชี้การ

พัฒนาตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน ระดับ 3.00 รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 8 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของ
หน่วยงาน 

 5   5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  8 5 8 5.00 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ

ประจ าส านักโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านัก และได้รบัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการประจ าส านักโดย

เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  

1  1 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 1  1 

 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตัิงานประจ าปีครบทุก

พันธกิจของส านัก 

1  1 

  
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่าเป้าหมายของ

แต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

1  1 

  
5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปคีรบทุกพันธกิจ 1  1 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปี

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

1  1 

  
7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

1  1 

  
8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ของส านัก* ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 

1  1 

  
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 5 5 4 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทีม่ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

1  1 
  

2.  มีการบริหารและพัฒนาบคุลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 1  1   
3.  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1  1 

  
4.  มีระบบการติดตามใหบุ้คลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1  1 

  
5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมใหบ้คุลากร

ถือปฏิบัต ิ

1  1 

  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

1  0 

  
7.  มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร  

1  0 

  
1.3 ภาวะผู้น า 7 5 6 4 
1. คณะกรรมการของส านัก*ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1  1 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

2.  ผู้บริหาร มีวสิัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ์มี

การน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส านัก 

1  1 

 3.  ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของส านักไป

ยังบุคลากรในส านัก 

1  1 

  
4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บคุลากรในส านักส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้

อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

1  1 

  
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพัฒนาผูร้่วมงานเพื่อให้สามารถ

ท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของส านกัเต็มตามศักยภาพ 

1  1 

  
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ส านักและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1  1 

  
7.  คณะกรรมการของส านัก*น าผลการประเมินตนเองจากข้อ 1 ไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม   

1  0 

  
1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 4 4 2 2.00 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านกั 

1  1 

  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทีส่อดคล้อง

กับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

1  1 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุม่เป้าหมาย

ที่ก าหนด 

1  0 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจดัเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร(Explicit 

Knowledge) 

1  0 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

5. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

0  0 

 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5 6 5 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

1  1 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเสีย่ง

อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลยั  

1  0 

  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดบัความ

เสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2 

1  1 

  
4.มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการ

ตามแผน 

1  1 

  
5.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 

1  1 

  
6.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1  1 

  
1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 5 5 
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้

1  1 

  
2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการในแตล่ะพนัธกิจ

และการพัฒนาหน่วยงานและบคุลากร 

1  1 

  
3. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานตอ่

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1  1 

  
4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

1  1 

  
5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

1  1 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

1.7 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 5 5 5 5 
1. มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจของส านักและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้

เป็นระบบทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลยั 

1  1 

  
2.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1) การควบคมุ ติดตามการด าเนินงาน และการประเมนิ

คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ

เสนอต่อคณะกรรมการของส านักและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 

3) การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาคณุภาพ

การและปรับปรุงการท างานของส านัก 

1  1 

  
3. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคณุภาพภายใน 1  1 

 4. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการประกันคณุภาพตามพันธกิจของ

ส านัก 

1  1 

  
5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

1  1 

 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5 5 5 5 
 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมแีผนในการด าเนินการประเมินความพึง

พอใจต่อการให้บริการของส านัก โดยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ

ผู้รับบริการตามพันธกิจของส านัก 

1  1 

 
2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 1  1  
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 

ครั้ง/ปี และมีผลการประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

1  1 

 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

1  1 

 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจจากข้อ 3 และ/

หรือ 4 มาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

1  1 

 
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน     
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการตรวจประเมิน 

ผลงาน 
(ร้อยละ/ข้อ) 

คะแนน 
ผลงาน 

(ร้อยละ/ข้อ) 
คะแนน 

2.1 สนับสนนุการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3 3 3 3 
1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามผลส ารวจ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

1  1 

 
2.ร้อยละในการผลิตสื่อตามผลส ารวจและความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

0  0 

 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อเดือน นศ.ร้อย

ละ 15, อาจารย/์บุคลากร ร้อยละ 10 

1  1 

 
4. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 20,000 ครั้ง/เดอืน 1  1  
5. ผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

0  0  

2.2 สนับสนนุการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 3 3 3 3 
1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชา

การที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

0   0 

2. จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน ไม่นอ้ยกว่า

ไตรมาสละ 10 เรื่อง 

1   1 

3.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนรูส้ื่อส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 และมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

0   0 

4. จ านวนเรื่องข้อมูลท้องถิ่นที่มีการเผยแพร ่(ด้านบุคคล/สถานท่ี/ศลิปะ

และวัฒนธรรม จ านวน 3 เรื่อง 

1   1 

5. การวิเคราะห์การลดต้นทุนต่อหน่วย จ านวน 3 เรื่อง 1   1 

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว)  4.88   4.38 
รวมตัวบ่งชี้ตามภารกิจ/บทบาทของหน่วยงาน (2 ตัว)  3.00   3.00 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (10 ตัว)  4.50   4.10 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มีการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังตารางที่ 8 และ 9 ดังนี้ 

ตารางที่ 9 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

สาเหตุหรือปัจจัย
ทีท่ าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการ

ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ

เสี่ยง 

ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบ (ระบุ

ให้ชัดเจน) 

 ผลการด าเนินงาน  

1. ทรัพยากร 
(การเงิน 
งบประมาณ) 

1) งบ
ด าเนินงาน
ไม่เพียงพอ   

1. รับผิดชอบค่า
กระแสไฟฟ้า 
2. งบบุคลากร
เพิ่มขึ้นทุกปี 
เนื่องจากนโยบาย
การปรับเงินเดือน
ของรัฐบาล 
3. การเลื่อน
เงินเดือนประจ าป ี

ร้อยละของ
ค่า
กระแสไฟฟ้า
ต่องบ
ด าเนินงาน
ไม่เกิน 

40 ร้อยละ 1. ศึกษาสาเหตุ
ของค่า
กระแสไฟฟ้า 
2. จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประหยดั
พลังงาน 

ม.ิย 59 คณะกรรมการ
ประหยดัพลังงาน 

มีการประชุมเพื่อสรุป
รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของค่าไฟฟ้า 
ผลสรุปแนวโนม้การใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  มติที่ประชุม 
มอบหมายจดัท าแผนป้าย
รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
และเก็บข้อมลูการใช้ไฟฟ้า
อีก 1 เดือนคือเดือน
สิงหาคม 2559 และ
ประชุมสรุปรายงานผลอีก
ครั้ง 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการ

ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ

เสี่ยง 

ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบ (ระบุ

ให้ชัดเจน) 

 ผลการด าเนินงาน  

                      1) จัดท าตารางการเปดิ-
ปิด เครื่องปรับอากาศ 
และกรอกข้อมลูเป็น
ประจ า สรุปผลตอนสิ้นเดือ 
2) งดการเปดิไฟฟ้า พัดลม 
เครื่องคอมพิวเตอร์กรณีไม่
มีบุคลากรอยู่ในห้อง 
หรือไม่อยู่ปฏิบัติงานท่ีโต๊ะ 
3) อยู่ระหว่างการจัดท า
แผนป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 

  

2. ความ
ปลอดภัย
ของชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

2) ความ
ปลอดภัย
ของ
บุคลากร
จากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. สภาพแวดล้อม
ในการท างานไม่
เอื้ออ านวยต่อ
สุขภาพของ
บุคลากร  

เหตุการณ ์
หรือความ
เจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นลดลง 

50 ร้อยละ 1. ประเมิน
สภาพแวดล้อม
การท างานของ
บุคลากร    

ม.ิย 59 งานบุคคล  1. สรปุผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ
บุคลากรด้านค่า BMI ที่
เกินเกณฑม์าตรฐาน  
2. สรุปสภาวะความเครยีด
ของบุคลากร  

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการ

ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ

เสี่ยง 

ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบ (ระบุ

ให้ชัดเจน) 

 ผลการด าเนินงาน  

                2. ด าเนินการ
แก้ไขตามผล
การประเมิน
สภาพแวดล้อม 

ม.ิย 59  งานบุคคล  1. จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย 
2. จัดกิจกรรมสัมมนา
เชื่อมความสมัพันธ์    

3.  ความ
ปลอดภัย
ของชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

3) ทรัพย์สิน
เสียหาย 
หรือสูญ
หาย 

1.พื้นที่ให้บริการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกมีการ
รักษาความ
ปลอดภัยยังไม่
เพียงพอ 

ไม่มี
ทรัพย์สิน
เสียหาย 
หรือสูญหาย 

100 ร้อยละ 1. จัดท าแผนผัง
สถานท่ีท างาน 
2. ก าหนดจุด
รับงาน 
3. จัดเก็บ
ครุภณัฑ์อย่าง
เป็นระเบียบ 

ม.ิย 59 ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

 1.จัดท าสติ้กเกอร์ติดห้อง
ต่าง ๆ 
2. จัดท า 5 ส. ในการ
จัดเก็บครภุณัฑ ์ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

        2. การเกิด
อัคคีภัยเนื่องจาก
ทรัพยากรใน
ห้องสมุดเป็นวสัดุ
ติดไฟง่าย 
  

      1. จัดท าแผนผัง
สถานท่ีท างาน 
และที่ตั้งเครื่อง
ดับเพลิง 

ม.ิย 59 ฝ่ายหอสมุด ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตาม
ผังเสร็จเรยีบร้อย 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

              2. ฝึกซ้อมการ
ป้องกันอัคคีภัย 
 
 

ม.ิย 59 ส านักงาน
เลขานุการ 

ฝึกซ้อมอัคคีภยั เมื่อวันท่ี 
25 เมย 59 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 
ปี พ.ศ.2559

 

62 



ประเภทความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธีการ

ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ

เสี่ยง 

ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบ (ระบุ

ให้ชัดเจน) 

 ผลการด าเนินงาน  

        3. ตึกร้าว มีรอย
รั่ว 

      ส ารวจและ
จัดท าแผนการ
ปรับปรุงอาคาร 

ม.ิย 59 หน.สนง.  1)ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์กองบรหิาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบรอยร้าวของ
อาคารทั้งสอง 
2) มีการตรวจสอบความ
พร้อมการใช้งานของระบบ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
3) ด าเนินการทั้ง 2 ข้อ
เสร็จเรียบร้อย  

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

        4. ทรัพย์สินหาย
เนื่องจากการฉก
ชิงวิ่งราวระหว่าง
การน าเงินฝาก
ธนาคาร 

      น าส่งเงินตาม
ระเบียบก าหนด 
ช่วงเวลา 14.00 
น. พร้อมงาน
สารบรรณรับส่ง
หนังสือ 
 
 
 

ม.ีค 59 
- ก.ย 
59 

งานการเงิน ปรับปรุงขั้นตอนการน าส่ง
เงินโดยให้ไปส่งพร้อมกับ
งานสารบรรณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
วิธกีาร

ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ

เสี่ยง 

ก าหนด
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบ (ระบุ

ให้ชัดเจน) 

 ผลการด าเนินงาน  

4. การ
ปฏิบัติงาน 

4) โอกาสการ
ปฏิบัติงาน
จะไม่
เป็นไปตาม
แผน 

การติดตาม 
รายงานผลไม่
ต่อเนื่อง 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผนกล
ยุทธ์ 

90 ร้อยละ ติดตามผลการ
ด าเนินงานแผน
กลยุทธ์ ผลตาม
ตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพ ทุก 2 
เดือน 

ม.ีค 59 
- ก.ย 
59 

งานแผน 
งานประกันคุณภาพ 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และผล
ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ ใน
การประชุมกก.บริหาร ทุก
ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กก.ประจ าครั้งท่ี 1/59 
และที่ประชุมกก.บริหาร 
ครั้งท่ี 4/59 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ตารางที่ 10 ผลการด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การควบคุมที่ยังมี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

บุคลากรมีส่วนร่วม แต่
ยังไม่มีการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากร 

บุคลากรทุกคนยังไม่ทราบ
และเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 

1. เผยแพร่ข้อมลู
ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน  
2. จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากร 
3. ประเมินความรู้
ความเข้าใจ 

พ.ค 59 งานนโยบาย
และแผน 

1. เผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์งานแผน
http://www.ubu.ac.th/web/content.ph
p?content=2800001084 
2. ด าเนินการ วันท่ี 10 ส.ค 59 เข้าร่วมฟัง
บรรยายทั้งหมด 34 คน ส่งแบบประเมิน
จ านวน 25 คนและมีความเข้าใจระบบบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีการจัดท าทะเบียน
ครุภณัฑ์ ตรวจสอบ
พัสดุประจ าป ี
และมีการมอบหมาย
ผู้ดูแลอาคาร 

ขาดการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(Inventory) อย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อมูลทรัพยากร /ทรัพยส์ิน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

1. ส ารวจทรัพยากรที่
มีในส านักวิทยบริการ 
2. จัดท าแผนการ
ป้องกนัและดูแล
ทรัพย์สิน 

ก.ค 59 ทุกฝ่าย ฝ่ายเทคโนฯ ด าเนินการเดือน มีค 59 
สนง. ด าเนินการส ารวจพัสดุ(ครุภณัฑ์) และ
รายงานแล้วเสรจ็ ในเดือน พ.ย.58 (ศธ 
0529.10.4/5563 ลว.18 พ.ย.58) 
ฝ่ายหอสมุด ด าเนินการ 13-17 มิย 59 
จัดท าแผนและได้รับความเห็นชอบในแผนการ
ควบคุม ป้องกันและดูแลรักษาทรพัย์สิน (ศธ 
0529.10.1/3106 ลว.5 ก.ค.59) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 ประเมินตามแบบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ยังไม่มีการประเมิน
ความเพียงพออย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

การประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน 

น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อ
พิจารณาความ
เพียงพอ 

ม.ีค 59 งานนโยบาย
และแผน 

น าเสนอพิจารณาในการประชุมครัง้ที่ 1/59 
วันท่ี 15 มีค. 59 มติที่ประชุมเห็นชอบว่ามี
ความเพียงพอ  

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมี 

         ความผูกพันกับองค์กร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ภาระงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมสัมมนา

ประจ าป ีโดยมีบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

บุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44 และมีความผูกพันต่อองค์กร 

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67  

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม                                          

            

   
 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
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- กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 
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นางสาวอุษา ผูกพันธ ์
บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน     

                    

นายบุญถนอม จันทร์ชนะ 
บุคลากรดีเด่น ประเภทกีฬา     

                    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคลากรส านักวิทยบริการ ให้เป็น

บุคลากรดีเด่น จ านวน 2 ราย คือ นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เป็นบุคลากร

ดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน และนายบุญถนอม จันทร์ชนะ ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 3 เป็นบุคลากร

ดีเด่นด้านกีฬา ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ได้รับเหรียญทองแดง และ 4 x 400 เมตร ได้รับเหรียญ

ทองแดง                

 
 

 
 

2.3 ผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ 2559 ส านักวิทยบริการ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ประเภทบาสเกตบอล ในระหว่างวันที่ 9-18 

มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ส่วนที่ 3  

สารสนเทศของส านักวิทยบริการ 

 

3.1 ด้านงบประมาณ 

  3.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามโครงการ หมวดรายจ่าย 

และแหล่งงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 11  
 

ตารางที่ 11 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามโครงการ 

โครงการ หมวด

รายจ่าย 

แหล่งงบประมาณ รวม 

เงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได ้

(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์ 

ค่าวัสด ุ 478,898.95 - 478,898.95 

2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่าวัสด ุ 1,303,557 - 1,303,557 

ค่าใช้สอย 1,459,543 - 1,459,543 

3. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่าวัสด ุ 886,499.15 - 886,499.15 

4. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน  

ค่าวัสด ุ - 855,000 855,000 

ค่าใช้สอย - 545,000 545,000 

5. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นห้องสมุด  

E- Library 

ค่าครุภัณฑ์ - 1,354,000 1,354,000 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การผลิตสื่อการเรียนการสอน ระบบดจิิตอลผา่นระบบ

ออนไลน ์

ค่าครุภัณฑ์ - 280,000 280,000 

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับระบบในการ

บริหารตัดสินใจ 

 

ค่าครุภัณฑ์ - 348,000 348,000 
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โครงการ หมวด

รายจ่าย 

แหล่งงบประมาณ รวม 

เงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได ้

(บาท) 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ค่าตอบแทน - 230,000 230,000 

ค่าใช้สอย - 234,000 234,000 

ค่าวัสด ุ - 355,000 355,000 

9. โครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบ

ดิจิตอล 

ค่าตอบแทน - 20,000 20,000 

ค่าวัสด ุ - 125,000 125,000 

10. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ ค่าตอบแทน - 134,000 134,000 

ค่าใช้สอย - 2,311,300 2,311,300 

ค่าวัสด ุ - 567,000 567,000 

11. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้สอย 277,500 231,000 508,500 

ค่าวัสด ุ - 72,300 72,300 

12. โครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงาน ค่าสิ่งก่อสร้าง - 2,000,000 2,000,000 

13. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณปูโภค ค่า

สาธารณูปโภค 

- 3,610,000 3,610,000 

14. โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้สอย - 750,000 750,000 

15. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ค่าจ้างช่ัวคราว - 280,000 280,000 

ค่าจ้าง

พนักงาน 

- 2,200,000 2,200,000 

ค่าสมทบ

ประกันสังคม 

- 120,000 120,000 

16. โครงการพัฒนาส านักวทิยบริการ ค่าตอบแทน - 100,000 100,000 

ค่าใช้สอย - 100,000 100,000 

ค่าวัสด ุ - 100,000 100,000 

17. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ 

บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

 

 

ค่าตอบแทน - 10,000 10,000 

ค่าใช้สอย - 40,000 40,000 

ค่าวัสด ุ - 50,000 50,000 
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โครงการ หมวด

รายจ่าย 

แหล่งงบประมาณ รวม 

เงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได ้

(บาท) 

18. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่สู่

ประชาคมอาเซียน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

300,000 - 300,000 

19. โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอดประติมากรรม

เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

200,000 - 200,000 

20. โครงการนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมาร ี

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000 - 100,000 

21. ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุด

มหาวิทยาลัยไทย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000 - 60,000 

22. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 43 ฝ่ายเทคนิคกีฬา (บาสเกตบอล) 

ค่าครุภัณฑ์ - 54,000 54,000 

ค่า 

สาธารณูปโภค 
- 1,000 1,000 

ค่าตอบแทน - 362,240 362,240 

ค่าใช้สอย - 513,150 513,150 

ค่าวัสด ุ - 39,400 39,400 

รวม 5,065,998 17,991,390 23,057,388 
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3.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตารางที่ 12 แสดงงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559 

รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 

รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 4,764,042 4,602,295.58 96.60 5,065,998 4,752,218.10 93.81 

งบประมาณรายได ้ 16,130,581 11,222,248.07 69.57 17,991,390 11,279,306.10 62.69 

รวม 20,894,623 15,824,543.65 75.74 23,057,388 16,031,524.2 69.53 

 

 
ภาพที่ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 
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ตารางที่ 13 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการ หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

การเบิกจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์ 

ค่าวัสด ุ 478,899 478,899 100 

2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่าวัสด ุ 1,303,557 1,303,557 100 

ค่าใช้สอย 1,459,543 1,459,543 100 

3. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่าวัสด ุ 886,499 886,499.15 100 

4. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน  

ค่าวัสด ุ 855,000 429,202.10 50.20 

ค่าใช้สอย 545,000 251,389.12 46.13 

5. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นห้องสมุด 
E- Library 

ค่าครุภัณฑ์ 1,354,000 1,102,595 81.43 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล
ผ่านระบบออนไลน ์

ค่าครุภัณฑ์ 280,000 246,559 88.06 

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับระบบในการ
บริหารตัดสินใจ 

ค่าครุภัณฑ์ 348,000 257,459 73.98 

8. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ค่าตอบแทน 230,000 164,100 71.35 

ค่าใช้สอย 234,000 209,174 89.39 

ค่าวัสด ุ 355,000 68,868 19.40 

9. โครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบ
ดิจิตอล 

ค่าตอบแทน 20,000 3,050 15.25 

ค่าวัสด ุ 125,000 15,510 12.41 

10. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ ค่าตอบแทน 134,000 108,003.22 80.60 

ค่าใช้สอย 2,311,300 680,267.29 29.43 

ค่าวัสด ุ 567,000 489,751.50 86.38 

11. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้สอย 508,500 508,500 100.00 

ค่าวัสด ุ 72,300 68,348 94.53 

12. โครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงาน ค่าสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 199,000 9.95 
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โครงการ หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

การเบิกจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 

13. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณปูโภค ค่า
สาธารณูปโภค 

3,610,000 3,064,484 84.89 

14. โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้สอย 750,000 559,359 74.58 

15. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ค่าจ้างช่ัวคราว 280,000 104,280 37.24 

ค่าจ้าง
พนักงาน 

2,200,000 1,920,840 87.31 

ค่าสมทบ
ประกันสังคม 

120,000 76,583 63.82 

16. โครงการพัฒนาส านักวทิยบริการ ค่าตอบแทน 100,000 2,200 2.20 

ค่าใช้สอย 100,000 82,444 82.44 

ค่าวัสด ุ 100,000 2,263 2.26 

17. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ 
บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

ค่าตอบแทน 10,000 0 0.00 

ค่าใช้สอย 40,000 450 1.13 

ค่าวัสด ุ 50,000 0 0.00 

18. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่สู่
ประชาคมอาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 0 0.00 

19. โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอด
ประติมากรรมเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 191,240 95.62 

20. โครงการนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 94,980 94.98 

21. ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ไทย 

เงินอดุหนุน
ทั่วไป 

60,000 60,000 100.00 
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โครงการ หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

การเบิกจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 

22. โครงการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 43 ฝ่ายเทคนิคกีฬา (บาสเกตบอล) 

ค่าครุภัณฑ์ 54,000 33,170 61.43 

ค่า
สาธารณูปโภค 

1,000 1,000 100.00 

ค่าตอบแทน 362,240 359,360 99.20 

ค่าใช้สอย 513,150 511,950 99.77 

ค่าวัสด ุ 39,400 36,648 93.01 

รวม 23,057,388 16,031,524.20 69.53 

 

 

 
ภาพที่ 9 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 
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ภาพที่ 10 งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและเบิกจ่ายในการจัดซื้อหนังสือวารสาร 

 

3.2 ด้านบุคลากร 

  3.2.1 จ านวนบุคลากร 

  บุคลากรของส านักวิทยบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนรวมทั้งหมด 44 คน 

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 แสดงในตารางที่ 14 

 -   จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ตารางที่ 14 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร อัตรา 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ข้าราชการ 20 19 

พนักงานมหาวิทยาลัย 16 16 

ลูกจ้างประจ า 8 8 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 

รวม 45 44 
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ภาพที่ 11 จ านวนบุคลากรส านกัวิทยบริการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

 

- จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 15 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ฝ่าย ปริญญาโท (คน) ปริญญาตรี  

(คน) 

ต่ ากว่าปริญญา 

(คน) 

รวม (คน) 

ส านักงานเลขานุการ 3 9  1  13 

ฝ่ายหอสมุด 6 14 3  23 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  2 5 1  8 

รวม 11 28 5  44 
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ภาพที่ 12 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางที่ 16 รายชื่อบุคลากรส านักวิทยบริการ  

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร จ ำนวน 14 อัตรำ 
 

 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์ 

ต ำแหน่ง : หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

โทรศัพท์ : 045-353142 

งำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

 

นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวัสดิ์ 

ต ำแหน่ง : บุคลากร ช านาญการ 

 โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1805 

 

  

นางนันทา กิจแสวง 

ต ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353140 

 

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย 

ต ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1804 

 

 

นายพัสกร อยู่สอน 

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  

โทรศัพท์ : 045-045-353000 ต่อ 1808 

 
 

 

นายณรงชัย สิริวรรณ 

ต ำแหน่ง : คนสวน 

โทรศัพท์ : 045-353140 
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งำนคลังและพัสดุ  
 

 

นางจุรีวรรณ สายสมาน      

ต ำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353144 

 

 

นางสาวจีรภา   แดงทน       

ต ำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1806 

 

 

นางวิยะดา  ธนสรรวนิช 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353141 

 

นางสาวพิมใจ  ค าฝอย        

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1807 

งำนแผน งบประมำณ และสำรสนเทศ 
 

 

นางสาวขนิษฐา  จูมลี 

ต ำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1802 

 

 
 

 

นางศิมาพร กาเผือกงาม 

ต ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1803 
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นางปุชนีย์  อินทะนา  

ต ำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1810 

 

 

นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี  

ต ำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1810 

2. ฝ่ำยหอสมุด จ ำนวน 21 อัตรำ  

งำนจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

 

นายพนม จรูญแสง 

ต ำแหน่ง : รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 

โทรศัพท์ : 045-353149 

 

 

นางสาวชุษณา   นราจันทร์ 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1821 

 

 

นายกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์ 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1821 

 

 

 

นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์ 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1821 
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นางสาวสุกัญญา  ปิตคุณ 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1822 

 

 

นางสุคนธ์ทิพย์   เลิศวิบูลย์กิจ 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด  ระดับ 2 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1823 

  

  

นางสาวพิไลพร   ครองก่ า 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด  ระดับ 3 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1823 

 

   

นางศิรินาฏ ศรีภักดี 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด  ระดับ 3 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1823 

  

 

นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว 

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1821  

งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 

   

นางสาวนุจรินทร์  ภูธา 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-288400 ต่อ 1822 
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นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1818 

 

 

นายอนวัช  กาทอง  

ต ำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1817 

 

  

นางรุ้งลาวัลย์   ลิ่วชวโรจน์ 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1829 

  

 

นางสาวชนิตา   สุวรรณกูฎ 

ต ำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353136 

 

  

นางสุพัตตรา   สุขใส 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 

โทรศัพท์ : 045-353136 

 

   

นายบุณพจน์    บุญไพโรจน์ 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 

โทรศัพท์ : 045-353136 

  

นายบุญถนอม   จันทร์ชนะ 

ต ำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 
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โทรศัพท์ : 045-353136 

 

นายนรา   พิมพ์พันธ์ 

ต ำแหน่ง : ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1823 

 

 

นายณัฎฐพล   มาลัย  
ต ำแหน่ง : พนักงานเข้าและเย็บเล่ม  ระดับ 2 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1816 

 

 

นายเถลิงศักดิ์  บุญมา  
ต ำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1816 

เสียชีวิต เดือนตุลาคม 2559 

งำนข้อมูลท้องถิ่น และจดหมำยเหตุ  
 

  

นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     

ต ำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353138 

 

  
 

นางปริญญา  บุญศรัทธา 

ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการ 

โทรศัพท์ : 045-353138 
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3. ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 8 อัตรำ 
 

  

นายสุรชัย  ศรีใส 

ต ำแหน่ง : รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1832 

งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน ์  
 

 

นายวรพจน์ นวลสกุล 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1833 

 

 

นางศกุนตลา  เกตวงศา 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353148 

 

  

นายเทวิน ศรีดาโคตร 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1834 

เสียชีวิต เดือนกันยายน 2559 

 

 

นายชาญชัย   บุญคุ้ม 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1831 

 

 

นายอดิศักดิ์  กิจแสวง 

ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1832 
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งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์  
 

 

นายเสถียร  พระใหญ่ 

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1830 

 

 

นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา 

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1833 

 

 

นายธนาชัย  โสภามี 

ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1834 
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 ตารางที่ 17 แหล่งข้อมูล 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด 

2. การบริการ ฝ่ายหอสมุด 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. สถิติผลการด าเนินงาน ฝ่ายหอสมุด 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการ 

4. บุคลากร งานบุคคล 

5. งบประมาณ งานนโยบายและแผน 

6. การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานนโยบายและแผน 

7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานนโยบายและแผน 

8. การประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 

9. การจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ 

10. หน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ งานพัสดุ 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

อาจารย์สุรชัย จูมพระบุตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

อาจารย์สายสุนี  ชัยมงคล    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

นายสุรชัย ศรีใส     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  

นายพนม  จรูญแสง    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 

 

 

รวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์/เรียบเรียง 

นางสาวขนิษฐา  จูมลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 

ออกแบบและจัดท ำ E-Book 

นายวรพจน์  นวลสกุล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

 

 

 
 


